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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยในทุกด้าน โดยให้ ความสาคัญทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการ
วิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนใน 15 คณะวิชา และ 3 วิทยาลัย ในปี 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมี
โครงการวิจัยเกื อบ 400 โครงการ และในปี 2560 มหาวิทยาลั ยได้รับการสนั บสนุ นทุ นวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี
จานวนทั้งสิ้น 111 โครงการ งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท มีงานวิจัยเป็นจานวนมากได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
สาหรับในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” ในปีน้ี
มหาวิทยาลัยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่า เวที
ทางวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะประสบความสาเร็จเหมือนครั้งก่อน ๆ ที่เคยจัดมา กล่าวคือ มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต
และนักศึกษาจานวนมากมานาเสนอผลงานวิจัย และผลงานการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาหวัง
ว่าผลงานเหล่านั้นจานวนหนึ่งจะสามารถสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศได้บ้าง ไม่มากก็นอ้ ย
ขอขอบคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิบู ล ย์ วั ฒ นาธร รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิจั ย และประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และขอบคุณคณะทางานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
มาร่วมเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ ในครัง้ นี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสะสมองค์ความรู้
เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดขี นึ้ ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ดังนัน้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และสร้างกลไก
ให้น าไปสู่ เป้ าหมายดังกล่ าว มหาวิทยาลัย จึงได้ส่ งเสริม กิจกรรมทางวิชาการ โดยจัดให้ มีก ารประชุมทางวิชาการ
“พะเยาวิจัย” ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณ ภาพ เพื่อสร้างองค์
ความรูน้ วัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศ
ไทย 4.0” โดยได้เชื่อมเอาแนวคิดการเป็น “ประเทศไทย 4.0” กับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างปัญ ญาเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งให้ความสาคัญกับองค์ความรู้จากงานวิจัยแขนงต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน”
ภายใต้แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งสู่การขับเคลื่อนตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม ในการปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง“ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0” และยังมีกิจกรรมการจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอีกมากมาย
มหาวิทยาลัย พะเยา หวังเป็น อย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็น เครื่องมือ ในการสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจัยของประเทศให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่
เกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ
ต่อไป กระผมจึงขอขอบคุณ วิทยากร ผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมครั้งนีท้ ุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ด้วยดีตลอดมา
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คานา
มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครัง้ นี้เป็นปีที่ 6 โดยจัดขึ้นในวันที่
26-27 มกราคม 2560 ณ หอประชุ ม พญาง าเมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ภายใต้ หั ว ข้ อ “ศิ ล ปวั ฒ นธรรมวิ จั ย
เพื่อประเทศไทย 4.0” ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัย
การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจอีกหลายส่วน ซึ่งการจัด
งานได้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมโดยรวม นอกเหนือจากนี้ยังจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒ นานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศให้สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ ที่เกิดจาก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปช่วยส่งเสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป
ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ที่ได้เข้าร่วมนาเสนอในงานประชุม
ทางวิชาการพะเยาวิจัย ครัง้ ที่ 6 รวมจานวนทั้งสิ้น 266 ผลงาน โดยมีผลงานที่ร่วมนาเสนอและตีพมิ พ์ ดังนี้
ประเภท Poster Presentation
จำนวน
88
ผลงำน
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน
9
ผลงาน
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน
55
ผลงาน
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน
24
ผลงาน
ประเภท Oral Presentation
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน

178
25
70
83

ผลงำน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

คณะกรรมการด าเนิ น งานการประชุ ม ทางวิ ช าการ ฯ ขอขอบพระคุ ณ คณะที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการ
อานวยการ ฯคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติและสละ
เวลาในการพิจารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นาเสนอทุกท่าน รวมไปถึงผู้เข้าร่วม
งานทุกท่าน ที่มีสว่ นทาให้งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้จากการประชุมทางวิชาการ ฯ ครั้ง
นี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ แวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
คณะกรรมการดาเนินงาน
มีนาคม 2560
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สารบัญ
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนาเสนอแบบ Poster Presentation
HS- P02

HS- P04
HS- P06
HS- P07
HS- P08
HS- P09
HS- P11
HS- P14
HS- P15

การศึกษานาร่องด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มคี วามสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายของผู้ปฏิบัติงานด้าน
โภชนาการในโรงพยาบาลแถบภาคเหนือของประเทศไทย โดย อลงกต สิงห์โต นริศา เรืองศรี และ
อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล ....................................................................................................................................................... 1
การตรวจแยกชนิดเชือ้ แบคทีเรียแกรมลบจากโคโลนีที่พบได้บ่อย จากการเพาะเชือ้ ในผู้ป่วยโดยชุดทดสอบ Multiplex PCR
โดย ขวัญชัย อ่อนเรือง พุทธภูมิ ลาเจียกเทศ และพิทกั ษ์ สันตนิรันดร์ .............................................................................. 12
ประสิทธิผลของสื่อวีดทิ ัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้านกกไทร
ตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย และธีรารัตน์ คงทน.......................................... 22
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
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การศึกษานาร่องด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีความสัมพันธ์กับระดับดัชนี
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 สิงห์โต1* นริศา เรืองศรี1 และ อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล1
Alongkote Singhato1*, Narisa Rueangsri1 and Uraiporn Booranasuksakul1
บทคัดย่อ
พฤติกรรมการรับประทานถือเป็นตัวชี้วัดถึงภาวะสุขภาพของบุคคลในอนาคต แบบอย่างที่ดีมีส่วนช่วยให้
บุคคลได้ยึดถือและปฏิบัตติ ามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ถือเป็นบุคคลที่ควรเป็นต้นแบบที่ดอี ีกทั้งควรให้ความรู้แก่คนทั่วไปและผู้มารับบริการ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทาง
พื้นฐานที่ นาไปสร้า งต้น แบบด้ านการรับประทานอาหารที่ ดี ต่อสุ ขภาพ โดยอาสาสมั ค รจ านวน 84 คนได้ รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามต่างๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารต่างๆ ผลการวิจัยพบว่าจานวนอาสาสมัครมากกว่าครึ่งหนึ่งมีภาวะอ้วน และคะแนนเฉลี่ยที่สูงของการตอบ
แบบสอบถามด้านการรับประทานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพยังมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายที่สูงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพในเพศหญิงนั้น
สูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ สรุปผลได้ว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสีย ต่อสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นของอาสาสมัคร
คาสาคัญ: พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ดัชนีมวลกาย โภชนาการ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
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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 crosssectional 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

บทนา
ในปัจจุบัน ความสนใจในการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมกันมากขึ้น ประกอบกับการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางการแพทย์ การเจริญเติบโตและการขยายตัวของสังคมเมือง ทาให้คนใน
สั ง คมหั น มาตระหนั ก และให้ ค วามสนใจกั บ สุ ข ภาพ (LaBar KS, Cook CA, Torpey DC and Welsh-Bohmer KA.,
2004; Ali O, Isa ZM and Rahman MRA., 2004) โดยปัจ จัยที่ส่ งผลโดยตรงต่อสุ ขภาพอย่างยิ่งคื อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร หากบุคคลมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะหรื อถูกหลักการตามคาแนะนาทาง
วิชาการ จะช่วยลดความเสี่ยงรวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เมื่อบุคคลผู้นนั้ ก้าวเข้าสู่วัยที่
สูงขึ้นได้ (Welty FK, Stuart E, O’Meara M and Huddleston J., 2002) ในทางกลับกัน หากบุคคลคนนั้นมีพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ที่ผิดหลักคาแนะนา คือมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มไี ขมัน
สูง อาหารที่มนี ้าตาลสูง ประกอบกับการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย เนื่องมาจากอาชีพหรือทัศนคติที่มตี ่อการออก
กาลังกาย จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น (Gulati S and
Misra A., 2014; Hoenselaar R., 2012; Telford RD., 2007) ดังนั้น จากงานวิจัยที่หยิบยกมา จะเห็นได้ว่าพฤติกรรม
การรับประทานถือเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการชี้วัดภาวะสุขภาพของบุคคลนั้นได้ในอนาคต การให้ความรู้หรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารแก่ผู้คนจึงเป็นสิ่งจาเป็นในการจูงใจและโน้มน้าวให้บุคคลแต่ละกลุ่มและ
ช่วงวัยหันมาดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยกลุ่มคนที่มีหน้าที่ในการดูแล ให้ความรู้
และดูแลสุขภาพของประชาชนทั้วไป ได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน ซึ่งนอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่พยายามส่งเสริมให้คนหันมาดูแลสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขถือเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะการรับประทานอาหารให้แก่บุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านชีวิตประจาวันของผู้มารับบริการ เกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้ จึง
สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังด้วยการประเมินภาวะโภชนาการ ทัง้ ในด้านการประเมิน
จากสัดส่วนร่างกาย (Anthropometric assessment) การประเมินจากค่าชีวเคมีในร่ายกาย (Biochemistry) การประเมิน
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อาการแสดงทางคลิ นิ ก (Clinical assessment) และการประเมิ น จากประวั ติ ก ารรั บ ประทานอาหาร (Dietary
assessment) เพื่อหาแนวทางป้องกันและส่งเสริมภาวะโภชนาการให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละบุคคล (Knox TA,
Zafonte-Sanders M, Fields-Gardner C, Moen K, Johansen D and Paton N., 2003)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การให้ความรู้แก่บุคคลด้านอาหารและการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
มีส่วนช่วยให้ผู้ที่รับความรู้มกี ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เลือกรับประทานประเภทของอาหารที่
ดีขึ้นมาได้ในสภาวะโรคต่างๆ (Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM and Camilo ME., 2005; Siddiqui A, Gul A,
Ahmedani MY, Masood Q and Miyan Z., 2010) แต่ก็ยังพบว่าลักษณะบุคลิกภายนอกของผู้ที่ให้ความรู้นั้น มีผลต่อ
ระดับความน่าเชื่อถือของผู้รับความรู้ด้วยเช่นกัน เพราะแบบอย่างในการรับประทานอาหารนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้อ่ืนด้วย (Higgs S and Thomas J., 2016) ดังนั้นหากบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือบุคลากร
ด้านโภชนาการ ที่ทาหน้าที่ในการให้ ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติรรมด้านการรับประทานอาหาร จึงอาจจาเป็น ที่
จะต้องหันมาใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นแบบอย่าง (Role model) ที่ดีให้แก่ผู้ที่มารับฟัง
ความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยในส่วนของอุบัติการณ์ความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่ว
โลกพบว่า จานวนผู้เสียชีวติ ทั่วโลกมีสาเหตุมาจากโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังสูงกว่า 60% ทั้งเพศหญิงและชาย โดยโรคที่เป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 คือโรคทางด้านหัวใจและหลอดเลือด (Hunter DJ and Reddy KS., 2013) ซึ่งเป็นที่
ทราบกันดีวา่ ความชุกและอุบัติการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังนั้นสามารถพบได้ทั้งในประเทศมีรายได้สูงรวมไปถึง
ในกลุ่มประเทศที่มีรายปานกลางรวมไปถึงประเทศที่มีรายได้นอ้ ยเช่นกัน จึงถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคั ญยิ่ง
ในหลายๆประเทศทั่วโลก (Miranda JJ, Kinra S, Casas JP, Smith GD and Ebrahim S., 2010) ส่วนในประเทศไทยนั้น
พบว่า อัตราการตายด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมีอัตราที่สูง โดยอันดับ 1 ได้แก่โรคหลอดเลือดในสมองคิดเป็นร้อยละ 32
รองลงมาคื อ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ดและโรคเบาหวาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23 และ 12 ตามล าดั บ (Bureau of Non
Communicable Disease 2013) โดยในส่วนของภาคเหนือนั้น พบอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอันดับที่
สูงเช่นเดียวกับภาคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวานพบอัตราการเจ็บป่วยในภูมิภาคเหนือที่กว่า 5 หมื่นคน คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 10 ของประชากรในภาคเหนือ และโรคความดันโลหิตสูงกว่า 2 แสนคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของ
ประชากรในภูมิภาคเหนือ (Diabetes Association of Thailand 2016) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักโภชนาการและนัก
กาหนดอาหารถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีสว่ นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพของผ้ป่วย ควบคู่ไปกับ
การรักษาของแพทย์ด้วยองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Charney P., 2007) ดังนั้นการสร้างเสริมบุคลากร
ด้านอาหารและโภชนาการจึงถือเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการช่วยเสริมสร้างสุขภาวะด้านโภชนาการแก่บุคคลในสังคม เพื่อ
ลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต อันจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแก่ประเทศอีกทาง
หนึ่ง จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวถึงความจาเป็นในการสร้างต้นแบบที่ดีด้านอาหารและโภชนาการ บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขจึงมีความจาเป็นในแบบอย่างที่ดีในด้านการมีพฤติกรรมการมีรับประทานอาหารที่เหมาะสม จึงเป็นที่มา
ของการศึก ษาครั้งนี้ในการศึก ษาถึ งพฤติก รรมการรับประทานอาหารที่มีผลต่อ ระดั บดั ชนีม วลกายของบุค ลากร
ผู้ปฎิบัตงิ านด้านโภชนาการในโรงพยาบาลในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร้างต้นแบบที่ดดี ้านการรับประทานอาหารให้แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล

3

Proceedings

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
1.1 การพัฒนาแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
เป็นแบบสอบถามปลายปิด เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่
ข้อมูลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านในหน่วยงาน และระดับดัชนีมวลกาย โดยในส่วนของ
ระดับดัชนีมวลกายที่ใช้ในการรายงานผลของการวิจัยครั้งนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์ของระดับดัชนีมวล
กายของชาวเอเชีย คานวณด้วย น้าหนักตัว (กิโลกรัม)/ส่วนสูง2 (เมตร) ดังนี้คือ ระดับดัชนีมวลกายในเกณฑ์ปกติ
(18.5-22.9) และผู้ที่มีนาหนั
้ กเกิน (23-24.99) และผู้ที่มดี ัชนีมวลกายในเกณฑ์ที่อว้ น (25>) (Anuurad E, Shiwaku K,
Nogi A, Kitajima K, Enkhmaa B, Shimono K and Yamane Y., 2003)
1.2 การพัฒนาแบบสอบถามความถี่พฤติกรรมการรับประทานอาหาร [Food Frequency Questionnaire (FFQ)]
เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ชุดคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยแต่ละชุดมี
จานวนคาถามชุดละ 25 ข้อ แต่ละข้อเป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความถี่ในการรับประทานอาหารในหมวดต่างๆ ได้แก่
อาหารหมวดข้าวแป้งจานวน 6 ข้อ อาหารหมวดผลไม้จานวน 2 ข้อ อาหารหมวดผักจานวน 1 ข้อ อาหารหมวดเนื้อสัตว์
นานวน 9 ข้อ อาหารหมวดไขมันจานวน 7 ข้อ อาหารหมวดนมและผลิตภัณฑ์จากนมจานวน 7 ข้อ รวมทั้งหมด 25 ข้อ
คะแนนเต็มในแต่ละชุดเท่ากับ 125 คะแนน ตัวอย่างคาถามที่ใช้ในแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผล
ดีต่อสุขภาพ เช่น “ท่านรับประทานข้าวกล้อง หรือขนมปังโฮลวีท หรือธัญพืชไม่ขัดสีบ่อยเพียงใด” และ “ท่านดื่มนมหรือ
ผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตทั้งแบบปกติและแบบประเภทไขมันต่าหรือไขมัน 0% บ่อยเพียงใด” ขณะที่ตัวอย่างคาถามที่
ใช้ในแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ ส่งผลเสี ยต่ อสุขภาพ เช่น “ท่ านดื่มน้าอัดลมหรือน้าหวานบ่ อย
เพียงใด” หรือ “ท่านรับประทานผักที่ผ่านกระบวนการเช่น ผักชุบแป้งทอด ผักดอง บ่อยเพียงใด” โดยแบบสอบถามมี
ตัวเลือกให้เลือกตอบในลักษณะเป็น 6 ระดับ ทาเครื่องหมาย (/) ลงในช่องระดับที่เป็นคาตอบของตน แต่ละระดับมีเกณฑ์
ในการให้คะแนนดังนี้คอื (Sauvageot N, Alkerwi A, Albert A and Guillaume M., 2013)
นานๆครัง้ หรือไม่เคยเลย
1-3 ครั้งต่อเดือน
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
3-5 ครั้งต่อสัปดาห์
1 ครั้งต่อวัน
2 ครั้งต่อวัน

= 0 คะแนน
= 1 คะแนน
= 2 คะแนน
= 3 คะแนน
= 4 คะแนน
= 5 คะแนน

โดยแบบสอบถามแต่ละชุด ได้รับการตรวจสอบด้านความถูกต้องของเนื้อหา และความเหมาะสม
ของการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบั น
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลในการปรับปรุงแก้ไข โดยเมื่อเสร็จสิ้นการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถาม
แล้ว ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขตามคาแนะนาไปทดสอบความเข้าใจและความเที่ยงตรงของเนื้อหาของ
แบบสอบถามในกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี ลั ก ษณะพื้ น ฐานใกล้ เคี ย งกั บกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ท าการวิจั ย จ านวน 12 คน เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตรงและความเข้าใจในคาถามที่ใช้ในแบบสอบถามแต่ละชุด
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2. ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่ มจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยทาการสุ่ มเลือกมา 1 จังหวัดด้วยวิธีการจับสลาก โดยมี
จานวนจังหวัดที่อยู่ในโถเป็นชื่อจังหวัดในเขตภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
น่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเมื่อจับ
ฉลากได้จังหวัดแล้ว จึงทาการสุ่มจับสลากเลือกโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้รับเลือกให้ที่ใช้ในการศึกษามา 1
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่สุ่มได้ดังกล่าวคือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสร็จสิน้ การ
สุ่มแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือไปยังฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล เพื่อ
คัดเลือกอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในฝ่ายโภชนาการเพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้าศึกษาคือ
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ อายุ 20 ปีขนึ้ ไปและเต็มใจ
เข้า ร่ วมการวิจั ย ในขณะที่ เกณฑ์ ในการคั ด ออกคื อ อาสาสมั ค รที่ ปฏิ บัติ ผิ ด ขั้ น ตอนการวิจั ย อาสาสมั ค รที่ ต อบ
แบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาสาสมัครที่หยุดหรือลางานในช่วงของการเก็บข้อมูล จานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วม
ในการวิจัยครั้งนีท้ ั้งสิ้น 84 คน จากนั้นจึงมีขั้นตอนในการดาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครได้รับทราบถึงข้อมูลงานวิจัย
โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ในการช่วยประสานงาน
และติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายได้รับทราบถึงโครงการวิจัย จากนั้นเมื่อได้อาสาสมัครที่สนใจเข้า
ร่วมงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้แจกแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและขั้นตอนต่างๆในการเก็บ
ข้อมูล รวมถึงการเซ็นใบยินยอมการเข้าร่วมงานวิจัยของอาสาสมัครโดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆทั้งสิ้น จานวนของ
อาสาสมัครครั้งนี้คือ 84 คน ซึ่งผู้วจิ ัยได้ทางานนัดอาสาสมัครในช่วงเย็นของวันถัดไปที่เพื่อตอบแบบสอบถามและให้
ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
2.2 การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากแบบสอบถาม
หลังจากอาสาสมัครได้รับทราบข้อมูลของงานวิจัยและเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ในวันถัด
มา อาสาสมัครได้ ถูกเชิญ ให้เข้ามาพบกั บผู้วิจัยในห้องที่จัดเตรียมไว้ของฝ่ายโภชนาการในช่วงเวลาเย็นหลังเวลา
ราชการ (16.30 น.) ของวันธรรมดา เพื่อให้ทาแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร จากนัน้ จึงทาแบบสอบถาม
ข้อมูลด้านพฤติกรรมความถี่การรับประทานอาหารในหมวดหมู่ต่างๆจานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่ส่งผลดีตอ่ สุขภาพ และ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามทุกชุดทั้งสิ้นประมาณ 45 นาที จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม ผู้วจิ ัย
จึงทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่อาสาสมัครให้ขอ้ มูลมาทาการรวมคะแนนและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ข้อมูลด้าน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และระดับดัชนีมวลกายของอาสาสมัคร ได้
นามาหาอัตราส่วนเพื่อรายงานผลในรูปแบบของร้อยละ ในขณะที่คะแนนที่อาสาสมัครตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ได้
ถูกนามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้สถิติ One way ANOVA ในการหาความสัมพันธ์
ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างผู้ที่มีระดับดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ รวมไปถึงระหว่างปัจจัยด้านอื่นๆได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุ ใช้สถิติ Independent paired t-test ในการทดสอบ
ความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ระหว่างเพศ โดยใช้โปรแกรมทางสถิ ติส าเร็ จ รู ป Predictive Analytics SoftWare
(PASW) เวอร์ชัน 21.0 (SPSS Inc., Chicago, Il) กาหนดระดับนัยสาคัญไว้ที่ p<0.05
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ผลการศึกษา
การศึก ษาพฤติก รรมการรับประทานอาหารของบุ ค ลากรในฝ่ า ยโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 84 คน โดยใช้แบบสอบถามต่างๆที่พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร สามารถรายงานผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร
จานวนอาสาสมัครทั้ง 84 คนที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าร้อยละ 83 เป็นเพศชาย อายุของอาสาสมัคร
ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี และ มากกว่า 50 ปี (28%) อาสาสมัคร (ร้อยละ 41) มีระดับการศึกษา
มัธยมปลายหรือ ปวช. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมาแล้วส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 61) และพบว่าอาสาสมัครร้อย
ละ 53 มีระดับดัชนีมวลกายที่เกินค่ามาตรฐานในเกณฑ์ที่อ้วน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของอาสาสมัครที่เป็นบุคลากรฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช
อนุปริญญาหรือ ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
รวม
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N

ร้อยละ

70
14
84

83
17
100

19
24
17
24
84

23
28
21
28
100

5
18
34
13
11
3
84

6
21
41
16
13
3
100
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของอาสาสมัครที่เป็นบุคลากรฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ระดับดัชนีมวลกาย
18.5-22.9 (เกณฑ์ปกติ)
23-25 (น้าหนักเกิน)
>25 (อ้วน)
รวม

N

ร้อยละ

6
13
14
51
84

7
15
17
61
100

24
16
44
84

28
19
53
100

2. คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับระดับดัชนีมวลกาย
คะแนนเฉลี่ยของอาสาสมัครที่ทาแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ความสัมพันธ์กับระดั บ
ดัชนีมวลกาย สามารถแบ่งออกเป็นคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพ และคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สง่ ผลเสียต่อสุขภาพ
2.1 คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สง่ ผลดีตอ่ สุขภาพ
เมื่อ น าคะแนนเฉลี่ ยจากการตอบแบบสอมถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ ส่ งผลดี ต่อ
สุขภาพในอาสาสมมัครที่มีดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ที่มี
ระดับดัชนีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์อ้วน มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่า งอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่สง่ ผลดีตอ่ สุขภาพในส่วนนี้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายของอาสามัคร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สง่ ผลดีตอ่ สุขภาพ
ระดับดัชนีมวลกาย

N

18-23 (เกณฑ์ปกติ)
24
23-25 (น้าหนักเกิน)
16
>25 (อ้วน)
44
*คะแนนเต็ม = 125 คะแนน

Mean* (SD)

60.29 (7.98)
60.93 (6.01)
59.02 (4.58)
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df between

df within

group

group

2

81

F

p value

0.79

0.45
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2.1 คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สง่ ผลเสียต่อสุขภาพ
เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพในอาสาสมัครที่มีดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตพิ บว่า กลุ่มผู้ที่มีระดับดัชนีมวล
กายอยู่ในเกณฑ์อว้ น มีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุดในการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ และพบว่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ
(p<0.05) แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในส่วนนี้
มีความสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายของอาสามัครที่สูงขึ้น (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สง่ ผลเสียต่อสุขภาพ
ระดับดัชนีมวลกาย

N

18-23 (เกณฑ์ปกติ)
24
23-25 (น้าหนักเกิน)
16
>25 (อ้วน)
44
*คะแนนเต็ม = 125 คะแนน

Mean* (SD)
54.62 (6.30)
54.37 (7.19)
59.02 (4.62)

df between

df within

group

group

2

81

F

p value

6.5

<0.00

ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ วิเคราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ อาทิ ปั จ จั ย ด้ านอายุ ระดั บ การศึ ก ษา และระย ะเวลาที่
ปฏิบัติงาน เทียบกับคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารทั้ง 2 ชุด พบว่าทั้งคะแนนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ส่งผลดีตอ่ ร่างกายและคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นปัจจัยด้านเพศที่พบว่าเพศหญิงคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพนัน้ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างเพศแต่อย่างใด (Data not shown)

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาถึงความสัมพั นธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารกับระดับดัชนีมวลกายของบุคลากรในฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาที่ได้
นัน้ พบว่า ระดับดัชนีมวลกายไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ ส่ งผลดีต่อ สุ ขภาพ แต่พ บว่ามีค วามสั มพั นธ์ กั บคะแนนเฉลี่ ย จากการตอบแบบสอบถามพฤติก รรมการ
รับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ นั่นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น
อาหารที่มีน้าตาลสูง อาหารที่มีไขมันในปริมาณที่สูง ส่งผลกระทบต่อระดับดัชนีมวลกายที่สูงขึ้น บ่งชี้ถึงการที่ผู้ที่มี
ดัชนีมวลกายที่สูงมักมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่
ทาการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารนั้นมีค วามสัมพันธ์กับระดับดัชนีม วลกายด้วย
เช่ น กั น (Gunes FE, Bekiroglu N, Imeryuz N and Agirbasli M., 2012; Haney MO and Erdogan S., 2013)
ผลการศึกษาเพิ่มเติมเผยถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเพศหญิง ที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับประทาน
อาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าเพศ
หญิงมักมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและการดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่สูงกว่า
8
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เพศชาย (Pérez CE., 2002) อย่างไรก็ตามควรมีการส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะด้วยกันทั้ง 2 เพศ
เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม (Washi SA and Ageib MB., 2010) ในขณะที่ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์
ด้านอื่นๆอาทิ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติง าน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมภาวะโภชนาการและการ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะควรเป็นสิ่งที่ดาเนินการในกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัย เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามา
เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น ปัจจัยทางด้านสังคมและจิตใจ เป็นต้น (Ganasegeran K,
Al-Dubai SAR, Qureshi AM, Al-abed AAA, Rizal AM and Aljunid SM., 2012) อย่างไรก็ต าม การวิจั ยในครั้งนี้ยั ง
ขาดข้อมูลอื่นๆที่อาจส่งผลต่อน้าหนักตัว เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่พบว่ามีผลต่อการเพิ่มขึน้ ของน้าหนักตัวเช่นกัน
(Dare S, Mackay DF and Pell JP., 2015) และพฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย เนื่องจากระดับและระยะเวลาของ
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย ส่ งผลต่ อ ระดั บ ดั ชนี ม วลกายด้ ว ยเช่น กั น (Nelson CC, Wagner GR, Caban-Martinez AJ,
Buxton OM, Kenwood CT, Sabbath EL, Hashimoto DM, Hopcia K, Allen J and Sorensen G., 2014) ดั ง นั้น จึ ง อาจ
เป็นไปได้ว่า หากบุคคลใดที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูง แต่มกี ารออกกาลังกายหรือเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างสม่าเสมอ ก็ไม่ได้ส่งผลให้นาหนั
้ กตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลใดที่อาจรับประทาน
อาหารในปริมาณปกติ แต่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถส่งผลให้คนผู้นั้นมีน้าหนักที่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานได้ ดังนั้น นอกจากาการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้ว จึงควรส่งเสริมให้มีการออก
กาลังกายด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรด้านโภชนาการเพื่อสร้างเสริมแบบอย่างที่ดใี ห้แก่บุคคลทั่วไป
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นการศึกษานาร่องในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก ที่ยังไม่สามารถสรุปผล
การศึกษาในกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ที่เป็นบุคลากรด้านโภชนาการที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือทั้งหมด
ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงควรมีการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมถึงต่อยอดในการศึกษาหาแนวทางในการสร้าง
ต้นแบบ (Role model) ด้านอาหารโภชนาการเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ดีต่อบุคคลทั่วไป โดยการศึกษานา
ร่องในครั้งนี้สรุปผลได้ว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลของของบุคลากรด้าน
โภชนาการในโรงพยาบาลในแถบภาคเหนือของไทย
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การตรวจแยกชนิดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบจากโคโลนีที่พบได้บ่อย จากการเพาะเชื้อใน
ผู้ป่วยโดยชุดทดสอบ Multiplex PCR
Direct colonies detection of common gram-negative bacteria from patients by a
novel multiplex PCR
ขวัญชัย อ่อนเรือง1 พุทธภูมิ ลาเจียกเทศ1 และ พิทักษ์ สันตนิรันดร์1*
Kwanchai Onruang1, Putthapoom Lumjiaktase1 and Pitak Santanirand1*
บทคัดย่อ
เทคนิค พีซี อ าร์เป็ น วิธีก ารหนึ่งที่ ใช้ม าสร้างผลงาน ส าหรับงานจุ ล ชีววิทยาคลิ นิก พีซี อาร์ถือ ได้ ว่าเป็ น
กระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดระยะเวลาการทางานได้เป็นอย่างดี ในการศึกษานี้ได้พัฒ นาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
(Multiplex Polymerase chain reaction) โดยออกแบบไพรเมอร์ใหม่ทั้งหมดเจ็ดชุด จากยีนของเชื้อที่มีความจาเพาะ
เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่พบได้บ่อย เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดิ นปั ส สาวะ และเป็น ปั ญ หาเรื่องเชื้อดื้อ ยาของโรงพยาบาลรามาธิบดี เหมือ นกั บโรงพยาบาลตติยภู มิอ่ืนใน
ประเทศไทย และประเทศจี น ได้ แ ก่ เชื้อ Escherichia coli ตรวจหาบี ต ากลู โคโลนิ เดรสยีน Klebsiella pneumoniae
ตรวจหาฮีโมลัยซินยีน Acinetobacter baumannii ตรวจหาออกซาซิลิเนส 51 ยีน Pseudomonas aeruginosa ตรวจหา
เอ็กซ์ตร้าไซโทพลาสมิกฟังก์ชั่นซิกมาแฟกเตอร์ยนี และใช้ 16 เอสไรโบโซมัล อาร์เอ็นเอยีนเป็นตัวควบคุมคุณภาพของ
พีซีอาร์ จากนั้นนาโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่ได้จากการเพาะเชื้อในสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น เลือด เสมหะ
และหนอง จานวนทั้งสิ้น 90 ตัวอย่างมาทาการทดสอบ ผลการทดลองพบว่าไพรเมอร์ทุกคู่สามารถใช้ตรวจแยกชนิด
เชื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อนามารวมเป็นชุดมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์จะประกอบด้วยไพรเมอร์รวมห้าคู่ในหนึ่ งการ
ทดสอบ ให้ผลความไวและความจาเพาะที่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถนาไปพัฒนาต่อเพื่อตรวจหาเชือ้ แบคทีเรียจาก
สิ่งส่งตรวจโดยตรง เช่น เลือด เสมหะ หนอง เป็นต้น
คาสาคัญ: มัลติเพล็กซ์พซี ีอาร์
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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 matrixassisted 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 drugresistant 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

Size

gene

(bp)

A. baumannii

OXA-51

76

A. baumannii

OXA-51

90

A. baumannii

OXA-51

220

E. coli

UidA

130

E. coli

UidA

203

P .aeruginosa

ecfX

171

K. pneumoniae

Khe

215

All bacterial

16S rRNA 492

Nucleotides sequence (5’-3’)

Reference

F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R

TCGTGCTTCGACCGAGTATG
CTTATGGTGCTCAAGGCCGA
GGTAATGATCTTGCTCGTGCT
CTTATGGTGCTCAAGGCCG
GTGAAGCGTGTTGGTTATGG
CCCAACCACTTTTTGCGTAT
TAATGCTCTACACCACGCCG
CGCAGTTCAACGCTGACATC
CAACGAACTGAACTGGCAGA
CAACAGACGCGTGGTTACAG
CGTCTCGCATGCCTATCA
GCGATCTGGAAAAGAAATGC
GATGCCACTTATCCCGACA
GGCTCCAGCTTCCAGAGATA

Newly designed

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
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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.
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ประสิทธิผลของสื่อวีดิทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็ก
ก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้านกกไทร ตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
The effectiveness of video to promote vegetables and fruits consumption
behavior in preschool childs at Bankoksai school, Napa Sub-district, Muang
district, Phetchabun province
กัญญารัตน์ เดือนหงาย1* และ ธีรารัตน์ คงทน 1*
Kunyarat Duenngai1* and Teerarat Kongton 1*
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั ้ง นี ้เ ป็น การวิจ ัย กึ ่ง ทดลอง (Quasi - Experimental Research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิผลของสื่ อวีดิทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้าน
กกไทร ตาบลนาป่า อาเภอเมือง จัง หวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 46 คน ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ
วีดทิ ัศน์เพื่อใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ และสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้โดยวัด
จากปริมาณผักและผลไม้ ที่เด็กก่อนวัยเรียนรับประทานในแต่ละครั้ง และทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในช่วงก่อน
ระหว่าง และหลังการทดลอง การวิจัยครั้งนีว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ใช้สถิติเชิงอนุมาน Paired
Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า เด็กก่อนวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง
การทดลอง อยู่ในระดับปกติ มีพ ฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ไม่แตกต่า งกัน ดังนั้น สื่อวีดิ ทัศน์เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในครั้งนี้ ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 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

บทนา
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของเด็กไทย จากข้อมูลการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552 (สุขภาพเด็ก) พบว่า เด็กอายุ 2-5 ปี บริโภคผักและผลไม้เฉลี่ยวันละ 1.6 ส่วน
โดยบริโภคผักเฉลี่ยวันละ 0.5 ส่วน และบริโภคผลไม้เฉลี่ยวันละ 1.1 ส่วนต่อวัน ซึ่งต่ากว่ามาตรฐานที่ แนะนาปริมาณ
การบริโภคผักและผลไม้ที่เหมาะสมสาหรับเด็กอายุ 1-5 ปี ในปริมาณผักเท่ากับ 3 ส่วนต่อวัน และปริมาณผลไม้ 3
ส่วนต่อวัน การบริโภคผักและผลไม้น้อยตัง้ แต่วัยเด็กจะส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุที่เด็กไม่
ยอมรับประทานผักและผลไม้มาจากเด็กมีประสบการณ์ไม่ดเี กี่ยวกับผักและผลไม้ ซึ่งถูกบังคับให้รับประทานทั้งที่ยังไม่
พร้อ ม เด็ก ไม่ชอบผัก ที่ต้องเคี้ยวมาก หรือผั กที่ มีก ากใยมาก ไม่ชอบผั กที่ มีก ลิ่น ฉุ น และมีรสชาติขม รวมถึงไม่มี
ตัวอย่างของคนในครอบครัวที่รับประทานผักและผลไม้ให้เด็กดู จึงส่งผลให้เด็กไม่รับประทานผักและผลไม้ตามไปด้วย
(ชญาภัทร์ สุทธิมิตร, 2549) จากทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ กล่าวว่า การปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ให้แก่เด็กโดยการ
ใช้การเสริมแรงร่วมกับบทเรียนแบบโปรแกรมและเครื่องช่วยสอน จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ ยตนเองเพิ่มมาก
ขึน้ เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยธรรมชาติการเรียนรู้ของ
เด็กในช่วงอายุน้ีจะเข้าใจจากรูปธรรมมากกว่านามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ ซึ่งมีทั้ง
ภาพและเสียง รวมถึงเนื้อหาที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับผักและผลไม้นั้น จะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการ
บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ดาเนินการทดลองตามแผนการ
วิจั ย One group pretest – posttest design กลุ่ มตั วอย่างได้ รับกิ จกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ วีดิ ทัศน์ “พี่ผั กกั บน้อ ง
ผลไม้” สังเกตพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยจานวน 8 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเข้า โดยพิจารณาโรงเรียนที่ มีเด็กวัยก่อน
เรียนศึกษาอยู่จานวน 30 คนขึ้นไป ได้ทั้งสิ้น 20 โรงเรียน แล้วทาการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้
เด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านกกไทร จานวน 46 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นสื่อวีดิทัศน์ ชื่อ “พี่ผักกับน้องผลไม้” จานวน 1 ชุด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผัก
และผลไม้ 5 สี โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ผักและผลไม้สีแดง ตอนที่ 2 ผักและผลไม้สี
เหลืองส้ม ตอนที่ 3 ผักและผลไม้สีเขียว ตอนที่ 4 ผักและผลไม้สีขาว และตอนที่ 5 ผักและผลไม้สีม่วงน้าเงิน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้สาหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน โดยเป็นตารางแสดงปริมาณผักและผลไม้ที่เด็กก่อนวัยเรียนรับประทานได้ ดังนี้
ปริมาณการบริโภคผัก แบ่งเป็น ระดับ 0 หมายถึง ไม่รับประทานผักและผลไม้ ระดับ 1 หมายถึง
รับประทานผัก 1 ช้อนโต๊ะ และ ระดับ 2 หมายถึง รับประทานผัก 2 ช้อนโต๊ะ
ปริมาณการบริโภคผลไม้ แบ่งเป็น ระดับ 0 หมายถึง ไม่รับประทานผลไม้ ระดับ ½ หมายถึง
รับประทานผลไม้ครึ่งส่วน และระดับ 1 หมายถึง รับประทานผลไม้ 1 ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะประชากรใช้สถิติพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired Sample t-test

ผลการศึกษา
การทดลองให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือวีดิ ทัศน์ “พี่ผักกับน้องผลไม้” แล้วสังเกต
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 46 คน ก่อนการทดลองและระหว่างการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อยู่ในระดับปกติ จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 และหลังการทดลอง กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อยู่ในระดับปกติ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 และระดับปานกลาง
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละระดับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน จาแนกเป็น ก่อนการ
ทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
หลังการทดลอง
พฤติกรรม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
การบริโภคผักและผลไม้
(คน)
(คน)
(คน)
ระดับปกติ
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 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 46 คน ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้
เท่ากับ 3.0435 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20618 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผักและ
ผลไม้เท่ากับ 3.0870 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75502 เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรมการ
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บริโภคผักและผลไม้ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น สื่อวีดิ ทัศน์เพื่อใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน 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
หลังสิ้นสุดการทดลองการให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ จากสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ก่อนการทดลอง
ระหว่า งการทดลอง และหลั งการทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่แตกต่างกั น ดั งนั้น สื่อ วีดิ ทัศ น์ เพื่อ ใช้ ในการส่งเสริ ม
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัย
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐานิต เตชะทั กขิญพันธุ์ (2550) ที่ได้
ศึกษาประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันสาหรับเด็กออทิสติก พบว่า คะแนนความร่วมมือในการแปรงฟัน
หลังได้รับทันตสุขศึกษาสอนการแปรงฟันมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.56 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนนความร่วมมือในการ
แปรงฟันก่อนให้ทันตสุขศึกษา โดยเริ่มมีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเวลาผ่านไป 6 สัปดาห์ ส่วนค่าดัชนี
คราบจุลินทรีย์พบว่ามีค่าลดลงร้อยละ 48.24 โดยเริ่มมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
และมีการลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 5 แสดงให้เห็นว่าสื่อวีดีทัศน์สอนการแปรงฟันมีประสิทธิผลในการสอน
แปรงฟันเด็กออทิสติก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เนื้อหาของสื่อที่ใช้เป็นการเน้นชนิดและประเภทของผักและผลไม้ เพื่อให้
เด็กเกิดความคุ้นเคยในผักและผลไม้เพียงอย่างเดียว โดยขาดประเด็นในเรื่องของการเน้นพฤติกรรมการบริโภคผักและ
ผลไม้ อีกทัง้ พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน มีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับปกติอยูก่ ่อนแล้ว จึงทาให้
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียนในครั้งนีไ้ ม่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและ
ผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทาการทดลองเพียงกลุ่มเดียว หากมี ข้อมูลการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มการทดลองที่เพิ่มมากขึน้ จะสามารถแสดงสาเหตุของพฤติกรรมชัดเจนยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
A study of the Levels of participation of local council members of subdistric
Administration organization to preventing and Controlling degue hemorrhagic
fever In Tha Uthen district, Nakhornpanom province
วีระศักดิ์ อุดมเดชาเวทย์1*
Virasak Udomdachawet1*
บทคัดย่อ
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จานวน 212 คน โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และสอบถามเจตคติเกี่ยวกับ
การป้องกันโรค แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และสอบถามการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ผลการศึกษา พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมาชิก
สภาท้องถิ่น ส่วนใหญ่อยู่ในดี (ร้อยละ 68.40) มีเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 ( = .162) ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.515 ( = .305) มีระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.549 ( = .425) และพบว่า โดยรวมมีระดับ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.462 ( = .326)
คาสาคัญ: ระดับการมีส่วนร่วม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สมาชิกสภาท้องถิ่น

1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าอุเทน
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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

บทนา
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศภูมภิ าคเขตร้อน ซึ่ง
โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส เดงกี่ (Dengue Virus) พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันจะมีการ
ระบาดในทุกภูมภิ าคของประเทศการระบาดในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาจะไม่เป็นไปตามรูปแบบที่เคยพบในช่วงก่อน
โดยปัจจัยที่มีความสาคัญ ต่อการแพร่กระจายของโรค คือ ภูมิต้านทานของประชาชน หมู่บ้าน อายุของผู้ป่วยที่ มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่มากขึ้น ชนิดของเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) การเคลื่อนย้ายของประชากร
สภาพภูมิอากาศ ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชนในการที่จะกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นแบบปีเว้นปี ปีเว้น 2 – 3
ปี หรือปีเว้น 2 ปี และมักจะระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคมของทุกๆปี (กรมควบคุม
โรคติดต่อ. สานักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก, 2549: 5)
ผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทาให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในการมารับบริการที่โรงพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้ อม และถ้าหากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่รักษา
อย่างทันท่วงทีหรือรับการรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยสถิติโรคไข้เลือดออกของประเทศ
ไทย ปี 2556 - 2558 (ส านั ก โรคติด ต่อ โดยแมลง กรมควบคุ ม โรคติด ต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข ) พบอั ต ราป่ ว ย
241.03, 62.33 และ 219.46 ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตาย 0.21, 0.10 และ0.22 ต่อแสนประชากรตามลาดับ
จากพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 67 ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคที่หน่วยงานรัฐเข้าไปดาเนินการ และมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ โครงการละกิจกรรม ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่มอี ยู่ จากการทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจะสาเร็จได้ตอ้ งมีการประสานความ
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ร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ ในการ
จัดทาแผนพัฒนาของคณะกรรมการบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นพื้นฐานการกระจายอานาจ การตัดสินใจในการพัฒนา
ท้องถิ่น (อุน่ ใจ ถมอินทร์, 2542: 13)
การที่องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานที่อยู่ในชุมชนและมีหน้าที่ต้องปฏิบัตติ าม มาตรา 67(3) ในการ
จัดให้มีการดาเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ แต่ปัจจุบันพบว่าการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ยังมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคน้อย จึงทา
ให้การดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ได้ผลเท่าที่ควร กล่าวคือ ยังดาเนินงานในระดับนโยบาย ขาด
การปฏิบัติงานในพื้นที่ อาจเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กรใหม่ในระบบราชการที่มีความเป็นอิสระใน
การบริหารงบประมาณ ซึ่งยังไม่ให้ความสาคัญในการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์แ ละ
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มาปฏิบัตงิ านด้านป้องกันและควบคุมโรคโดยตรง จึงไม่สามารถลดปัญหาการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกตามที่กาหนดไว้ได้
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาว่าการให้สมาชิก สภาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อจะนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการวางแผนปรับปรุงกลวิธีในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อันจะนาไปสู่การพัฒนาสุขภาวะสุขภาพที่ดอี ย่างยั่งยืนต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนในเขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จาก 9
ตาบล จานวน 212 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยเป็นแบบปลายปิดซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา แบ่งออกเป็น 6
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยผู้วิจัย ได้พัฒ นาขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ความรู้ในการควบคุม ป้องกัน และการรักษาโรคไข้เลือดออก เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ได้
ค่าความอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.20 – 0.50 และมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้เท่ากับ .60
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยผู้วจิ ัยได้พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ ต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นแบบวัดความเชื่อ ความรู้สกึ นึกคิด การประเมินผลดี
ผลเสีย เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย จานวน 15 ข้อ
มีค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.33 - 0.88 และมีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ .92
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แรงสนั บสนุ น ทางสั ง คมในการป้ อ งกั น โรคไข้ เลื อ ดออก โดยผู้ วิจั ย ได้
พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีลักษณะเป็น
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แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย จานวน 8 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก
เท่ากับ 0.28 - 0.69 และมีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ .84
ตอนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยผู้วิจัย ได้พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นแบบสอบถามการปฏิบัตติ นของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงป้องกันตนเองจากการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบางครั้งและไม่เคยปฏิบัติ จานวน 15 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกเท่ากับ
.33 - .92 และมีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ .92
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ จรูญศักดิ์ หวังล้อมกลาง (2552)
และจากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย และไม่เคย จานวน 24 ข้อ มี
ค่าอานาจจาแนกเท่ากับ .31 - .86 และมีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย
1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ผู้วจิ ัยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ โดยตอบถูกได้ 1
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผลความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน 0 – 4 หมายถึง มีความรู้ในระดับต้องปรับปรุง
คะแนน 5 – 7 หมายถึง มีความรู้ในระดับปานกลาง
คะแนน 8 – 10 หมายถึง มีความรู้ในระดับดี
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับเจตคติ แรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion reference) ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเจตคติ/แรงสนับสนุนทางสังคม
2.34 – 3.00
ดี/ได้รับแรงสนับสนุนมาก
1.67 – 2.33
ปานกลาง/ได้รับแรงสนับสนุนปานกลาง
1.00 – 1.66
ต้องปรับปรุง/ได้รับแรงสนับสนุนน้อย
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ปฏิบัตเิ ป็นประจา
2
คะแนน
ปฏิบัตบิ างครัง้
1
คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติ
0
คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้เกณฑ์การประเมินของ วิเชียร
เกตุสิงห์ (2538: 9) ดังนี้
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ระดับคะแนน
2.34 – 3.00 หมายถึง พฤติกรรมระดับดี
1.67 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมระดับปานกลาง
1.00 – 1.66 หมายถึง พฤติกรรมระดับต้องปรับปรุง
2. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยอาศัย
กระบวนการแนวคิดของ เจิมศักดิ์ ปิน่ ทอง (2527) ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหา
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัตงิ าน
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
เป็นแบบสอบถามในการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกลักษณะคาถาม
เป็นคาถามแบบใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดมาตรวัดแต่ละข้อคาถามแบ่งคาตอบออกเป็น 4
ระดับ (สุภควดี ธนสีลังกูร. 2545) คือ 4, 3, 2, 1 มีเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
มีส่วนร่วมมาก
ให้ 4 คะแนน
มีส่วนร่วมปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
มีส่วนร่วมน้อย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เคยมีส่วนร่วม
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมาย
มีส่วนร่วมมาก
หมายถึง ได้กระทากิจกรรมนัน้ ๆ เป็นประจา
มีส่วนร่วมปานกลาง
หมายถึง ได้กระทากิจกรรมนัน้ ๆ พอสมควร
มีส่วนร่วมน้อย
หมายถึง ได้กระทากิจกรรมนัน้ ๆ นานๆครัง้
ไม่เคยมีส่วนร่วม
หมายถึง ไม่เคยได้กระทากิจกรรมนัน้ ๆ เลย
เกณฑ์การแปลผล โดยนาค่าคะแนนเฉลี่ยมาพิจารณา โดยยึดตามเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ช่วงคะแนน 1.00 – 2.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอยูใ่ น
ระดับต่า
ช่วงคะแนน 2.01 – 3.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 3.01 – 4.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ใน
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ระดับมาก
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงเรียบร้อยแล้วเพื่อนาไปเก็บข้อมูล
2. ทาหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับสมาชิก สภา
ท้องถิ่น
3. การดาเนินกิจกรรม
3.1 นัดหมาย และเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย และขอความ
ร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
3.2 นัดหมาย และเข้าพบสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการ
จัดเก็บข้อมูล ตลอดทั้งการชี้แจงการตอบแบบสอบถาม การตอบข้อสงสัยในประเด็นข้อคาถาม
3.3 ขอความอนุ เคราะห์ จ ากประธานสภา และขอให้ เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น ได้ เก็ บ รวบรวม
แบบสอบถาม พร้อมนัดหมายผู้วจิ ัยมารับเพื่อนาไปวิเคราะห์
3.4 นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และลงรหัสแบบสอบถามเพื่อบันทึก
และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะที่อยู่อาศัย โดยแสดง
การแจกจงความถี่ หาค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปตาราง
2. วิเคราะห์ความรู้ เจตคติ แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยแสดงค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ในเขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี จานวน 145 คน (ร้อยละ 68.40) รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับปานกลาง จานวน 60 คน (ร้อยละ 28.30) และมีเพียง 7 คน (ร้อยละ 3.30)
เท่านัน้ ที่ยังมีความรู้เกี่ยวกับหารป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับต้องปรับปรุง
2. ผลการศึกษาระดับเจตคติของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต
อาเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม ที่ มีต่อการป้อ งกัน โรคไข้เลือดออก พบว่า มีเจตคติเกี่ย วกั บการป้ องกั นและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 ( = .162) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลาดั บจากมากไปน้อย 3 ลาดั บแรก ได้ แก่ ข้อ 4 ครอบครัวที่ไม่เคยป่ วยเป็น โรคไข้เลือ ดออกไม่จาเป็น ต้อ ง
ป้องกันลูกน้ายุงลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ( = .471) และข้อ 5 หากมีอาการไข้สูงควรซื้อยามารับประทานเองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ( = .611) รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 น้าขังในภาชนะต่างๆ ที่ไม่ใ ช้ ไม่จาเป็นต้องทาลายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.34 ( = .892) และอันดับสามได้แก่ ข้อ 12 การใส่ทรายอะเบทหนเดียวสามารถฆ่าลูกน้ายุงลายได้ตลอดทั้ง
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ปีมคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ( = .602) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ข้อ 7 การเปลี่ยนน้าในแจกัน จานรองตูก้ ับข้าวทุกๆ
7 วัน เป็นสิ่งที่ควรกระทา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17 ( = .380) และข้อ 9 จานรองกระถางต้นไม้ควรใส่ทรายอะเบทมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17 ( = .544)
3. ผลการศึก ษาระดั บแรงสนั บสนุน ทางสั งคมของสมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น ในการป้ องกั นและควบคุ มโรค
ไข้เลือ ดออก ในเขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม พบว่า มีแรงสนับสนุน ทางสั งคมเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุ ม โรคไข้ เลือ ดออกอยู่ในระดั บมาก มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 2.515 ( = .305) เมื่อ พิ จ ารณาในแต่ล ะเรื่อ ง พบว่า
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข หรือ อสม. แนะนาให้ใส่ทรายอะเบทในตุ่มน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ( =
.249) แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมาก รองลงมา เพื่อนบ้านแนะนาให้ท่านปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 ( = .532) แรงสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ครอบครัวชักชวน
ให้นอนกางมุ้งในเวลากลางวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 ( = .446) แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
4. ผลการศึกษาระดั บพฤติกรรมการป้ องกั นโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและ
ควบคุ มโรคไข้ เลือดออกในเขตอาเภอท่ าอุ เทน จังหวัดนครพนม พบว่า มีระดับพฤติกรรมเกี่ ยวกับการป้องกั นและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.549 ( = .425) เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่อง พบว่า ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือแนะนาให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.93 ( = .307) ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะขังน้าที่ไม่มีฝาปิดและแนะนาคน
ในครอบครัวให้ป้องกันยุงกัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ( = .318) ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับดี และค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
แขวนเสื้อไว้ตามฝาผนัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 ( =.486) ระดับการปฏิบัติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาท้องถิ่น ใน
เขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมมีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.462 ( = .326) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเข้า
ร่วมประชุมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ( =.557) ระดับการมีส่วนร่วม อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมา คือ การร่วมเสนอความคิดเห็นเรื่องไข้เลือดออกในที่ประชุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ( =.674) ระดับการมี
ส่วนร่วม อยูใ่ นระดับมาก อันดับสามได้แก่ท่านได้ร่วมค้นหาปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ( =.576)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การร่วมให้ข้อมูลในที่ประชุมเกี่ยวกับชนิดและจานวน
ของภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ( = .633) ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ
มาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
5.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหา ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวม มีระดับ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.462 ( = .326) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนมีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 3.69 ( =.557) ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม อยู่ ในระดั บ มาก รองลงมา คื อ การร่ ว มเสนอความคิ ด เห็ น เรื่อ ง
ไข้เลือดออกในที่ประชุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ( =.674) ระดับการมีส่วนร่วม อยูใ่ นระดับมาก อันดับสามได้แก่ท่าน
ได้ร่วมค้นหาปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ( =.576) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การร่วมให้ข้อมูลในที่ประชุมเกี่ยวกับชนิดและจานวนของภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชนมีระดับระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ( = .633)
5.2 ด้านการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงานสมาชิกสภาท้องถิ่นมีระดับการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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พบว่า โดยรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.360 ( =.344) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีกัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมี
ระดั บ การมีส่ วนร่ วมอยู่ในระดั บมาก มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.74 ( = .589) รองลงมา คื อ การร่ วมวางแผนการส่ ง
ข่าวสารข้อมูลเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ( = .518)
และอันดับสามได้แก่ท่านได้ร่วมกาหนดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เช่น การสารวจ
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมีระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ( = .621) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
มีระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ( = . 9 9 2 )
5.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานสมาชิกสภาท้องถิ่นมีระดับการส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.414 ( = .241) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควันกาจัดยุงลายที่บ้านและการป้องกันยุงลายกัด 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
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายโดยปิดภาชนะบรรจุน้าให้มิดชิด การคว่า กลบ ฝัง และทาลายภาชนะที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในบริเวณบ้านหรือในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ( = .498) และ
อันดับสามได้แก่ ท่านมีสว่ นร่วมในการกาจัดลูกน้ายุงลายโดยวิธีทางกายภาพ เช่น ขัดล้างภาชนะบรรจุน้า เปลี่ยนน้า
ทุก 7 วันมีระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ( = .576) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การ
มีส่วนร่วมในการกาจัดลูกน้ายุงลายโดยวิธีทางชีวภาพ เช่น การเลีย้ งปลากินลูกน้ายุงลายมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ( = . 6 2 8 )
5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตอ าเภอท่ าอุ เทน จังหวัด นครพนม พบว่า โดยรวม อยู่ในระดั บมาก มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากั บ 3.376
( = .336) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาในการควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ( =.505) รองลงมา คือ การ
มีส่วนร่วมในการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ น
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ( = .501) และอันดับสามได้แก่ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแสคงความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงวิธีการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.38 ( = .515) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลสาเร็จของแผนงานหรือโครงการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกมีระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ( = .505)
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยรวม
ระดับการมีสว่ นร่วม
ด้าน
รายการ
แปลค่า
1
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา
3.462
.326
มาก
2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงาน
3.360
.343
มาก
3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัตงิ าน
3.414
.241
มาก
4
3.376
.336
มาก
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
รวม

3.403

.265

มาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่มีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน และ
การมีส่ ว นร่ วมในด้ า นการประเมิน ผล มีค วามส าคั ญ และส่ งผลต่อ ความร่ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออก
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สาโรจน์ สมั ย ค า ที่ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเลย ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในจั งหวัดเลย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
66.29 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ พบว่า การรับรู้บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบล การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออก และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค ไข้เลือดออกมี
ความสัมพันธ์กับการส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวรรณ นันทะ ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในอาเภอเกาะคา จั งหวัด ลาปาง ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้ องกั นและควบคุ มโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการค้นหาปัญหาและค้นหา
สาเหตุของปัญ หาอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการลงทุนและ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการติดตามประเมิ นผลอยู่ในระดับปานกลาง แต่งานวิจัยทั้งของ สาโรจน์
สมั ย ค า และของ ดาวรรณ นั น ทะ ก็ ยั งมีค วามแตกต่างจากการศึก ษาครั้งนี้ ในด้ านปั จจั ย ความรู้ เจตคติ แรง
สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ส่วนรูปแบบการวิจัย ที่แตกต่างกัน ได้แก่ งานวิจัยของ จรูญศักดิ์ หวังล้อมกลาง ที่ศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการมีส่ วนร่วมของแกนนาชุม ชนในการป้ องกัน และควบคุ มโรคไข้เลือ ดออกของอาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Quasi-Experimental Research และผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองแกนนาชุมชน
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มีการรับรู้ในเรื่องการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมากกว่าก่อนทดลอง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมากกว่าก่อนทดลอง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มากกว่าก่อนทดลอง โดยกลุ่มทดลองมี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p < 0.0001)
และงานวิจัยของ พัสกร สงวนชาติ ที่ศกึ ษาเรื่องผลการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีตอ่ การป้องกัน
และควบคุม โรคไข้เลือดออก ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดสระบุ รี ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
Quasi-Experimental Research ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มีระดับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
ส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 70) หลังทดลอง มีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 100) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตาม คาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
การรับรู้ปัญหาอุปสรรคในการมีพฤติกรรมปฏิบัตใิ นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนการทดลองส่วนใหญ่
อยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.50) หลังการทดลองระดับสูงมากขึ้น ร้อยละ 42.50 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการ
ปฏิบัติในป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนการทดลองอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60) หลังการทดลองจัดอยู่
ระดับดี (ร้อ ยละ 90) กลุ่ มทดลองมีความรู้เรื่อ งโรคไข้เลือดออก การรับรู้ต ามทฤษฎีความเชื่อ ด้านสุขภาพ และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพิ่มขึ้ นจากก่อนการทดลอง และมากกว่า กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดังนัน้ จึงพอสรุปได้ว่า การจัดโปรแกรมรูปแบบการมีส่วนร่วม จึงส่งผลที่ดขี นึ้ ต่อการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยสรุ ป รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว ม มี ผ ลท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในการควบคุ ม และการป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกของชุมชนดีขึ้น จึงเห็นควรนารูปแบบที่ได้จากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ ในชุมชนอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันต่อไป
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ความรู้และทัศนคติต่อการควบคุมยาสูบของประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดินตลาด
กลางคืน เมืองพะเยา ลาปาง 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 านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เครือ ข่ า ยวิช าชีพ สุ ข ภาพเพื่ อ สั งคมไทยปลอดบุ ห รี่
เครือข่ายวิชาชีพเทคนิค การแพทย์เพื่อสั งคมไทยปลอดบุห รี่ และมู ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สู บบุห รี่ สนับสนุนการ
รณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ โดยการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปทุกคนที่พบและยินดีให้สัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลความรู้
และทัศนคติ ด้านการควบคุมยาสูบ ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ลาปาง และเชียงราย ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้พื้นฐาน และทัศนคติ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ติดบุหรี่ จะถู กประเมินระดับความรุนแรงของการเสพ
ติดสารนิโคติน โดยใช้ Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ไปด้วย จากข้อมูลของ 3 เมือง ดังกล่าว พบว่า ใน เมือง
พะเยา, ลาปาง, เชียงราย และ รวมทั้งสามเมือง มีผู้ยินยอมให้สัมภาษณ์ 790, 831, 901 และ 2,522 คน ตามลาดับ
เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 51.3, 57.5, 47.9 และ 52.1 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ถูกสัมภาษณ์ ร้อยละ
74.9, 80.9, 71.9 และ 75.8 ตามลาดับ อายุส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 32.2, 33.9, 40.1, และ 35.6
ตามลาดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 26.8, 39.6, 31.7, และ 32.8 ตามลาดับ มีสุขภาพทั่วไป แข็งแรงดี
ร้ อ ยละ 77.7, 75.5, 79.1 และ 77.5 ตามล าดั บ มี สุ ข ภาพปอด แข็ ง แรงดี ร้ อ ยละ 76.8, 79.4, 76.6 และ 77.6
ตามลาดับ เป็นผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 13.3, 12.2, 14.8 และ 13.4 ตามลาดับ ในจานวนนี้ อยากเลิก ร้อยละ 54.4, 49.7,
52.2 และ 52.3 ตามลาดับ เป็นผู้ที่เคยเลิกแล้วแต่กลับมาสูบใหม่ ร้อยละ 28.6, 37.4, 30.4 และ 31.9 ตามลาดับ
เป็นผู้ไม่อยากเลิก ร้อยละ 17.0, 12.9, 17.4 และ 15.8 ตามลาดับ มีผู้ตดิ นิโคตินแบบ เล็กน้อย ปานกลาง และ รุนแรง
ใน เมืองพะเยา จานวนคน (%) 11 (14.9%), 37 (50.0%) และ 26 (35.1%) ใน เมืองลาปาง 20 (26.0%), 35 (45.5%)
และ 22 (28.6%) ใน เมืองเชียงราย 15 (18.5%), 41 (50.6%) และ 25 (30.9%) และ รวมทั้งสามเมือง 46 (19.8%),
113 (48.7%) และ 73 (31.5%) ตามลาดับ ใน เมืองพะเยา, ลาปาง, เชียงราย และ รวม 3 เมือง ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ที่ไม่เคย
ได้รับควันบุหรี่มือสอง มี ร้อยละ 11.3, 7.6, 7.4 และ 8.7 ตามลาดับ แต่มีผู้ที่ได้รับทุกวัน ร้อยละ 8.1, 9.9, 6.7 และ
8.2 ตามลาดับ ถ้าพบผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ จะเดินหนี ร้อยละ 49.6, 56.0, 55.4 และ 55.4 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ผู้
ถูกสัมภาษณ์ทราบว่ามีการรณรงค์ฯ จากโทรทัศน์ ร้อยละ 32.8, 29.7, 37.6 และ 33.5 ตามลาดับ ผู้ถูกสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ทราบว่า นิโคติน เป็นสารเสพติดในควันบุหรี่ การสูบบุหรี่ ทาให้ปอดดา ปากเหม็น แก่เร็ว อายุสั้น ทาลาย
สุขภาพ และสิ้นเปลือง ถ้าเพื่อนติดบุหรี่จะแนะนาให้เลิก การกาจัดควันบุหรี่มือสองควรเริ่มต้นที่บ้าน เยาวชนมักได้รับ
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ควันบุหรี่จากเพื่อน และเยาวชนสูบบุหรี่เพราะอยากลอง โดยมีบุคคลต้นแบบเป็นดาราหรือนักร้อง เป็นหน้าที่ของพ่อ
แม่ที่ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ ทุกสถานที่ควรปลอดบุหรี่ จังหวัดพะเยา ลาปาง เชียงราย และรวมทั้ง
ประเทศไทยก็ควรปลอดบุหรี่ โดยสรุป ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้และทัศนคติที่ดตี อ่ การควบคุมยาสูบ แต่ยังมีอัตรา
ผู้สูบบุหรี่ที่สูงและติดบุหรี่รุนแรง ดังนั้น การรณรงค์มใิ ห้เยาวชนเป็นผู้สูบหน้าใหม่ จึงต้องทาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
คาสาคัญ: รณรงค์ สัมภาษณ์ เสพติด บุหรี่ นิโคติน

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 nonsmokers 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.

บทนา
การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต และการเกิดโรคเรื้อรั งที่สาคัญหลายโรค [1 - 2] เช่น โรคปอดอุด
กั้นเรือ้ รัง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ นอกจากการสูบบุหรี่จะทาลายสุขภาพแล้ว ยังทาให้ประชากร
สูญเสียรายได้อีกมากมายจากการซื้อบุหรี่ และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จากผล
การสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2554 [3] พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ลดลงเป็นลาดับ
จากอัตราผู้สูบบุหรี่ 32.0 % ในปี พ.ศ. 2534 ลดลงต่าสุดในปี พ.ศ. 2552 เป็น 20.7 % แต่กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี
พ.ศ. 2554 เป็น 21.3 % โดยมีจานวนผู้สูบบุหรี่เพิ่ม ขึ้น 6 แสนคน จากปี พ.ศ. 2552 ทาให้ พ.ศ. 2554 ที่มีประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 53.9 ล้านคน มีผู้สูบบุหรี่จานวน 11.5 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 10.9 ล้านคน (20.2 %) เพศ
หญิง 0.6 ล้านคน (1.1 %) โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า เป็นผู้ที่อยูน่ อกเขตเทศบาลมากกว่า
ในเขตเทศบาล 1.4 เท่า โดยมีผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจา 9.9 ล้านคน (18.4 %) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นาน ๆ ครัง้ 1.6 ล้านคน
(2.9 %) ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจามีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ 17.9 ปี โดยมีอายุนอ้ ยลง เมื่อ
เทียบกับปี 2550 (18.5 ปี) และพบว่าทุกกลุ่มวัย มีอายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่น้อยลงเป็นลาดับ โดยกลุม่ เยาวชน (15 - 24 ปี)
เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุนอ้ ยลงมากกว่ากลุ่มอื่น จาก ปี 2550 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่อายุเกือบ 17 ปี แต่ในปี 2554 ลดลงเป็น
16.2 ปี และจากผลการสารวจในปี 2550 จังหวัดพะเยา [4] มีอัตราผู้สูบบุหรี่ 22.7 % สูงเป็นอันดับที่ 38 ของประเทศ
จากทัง้ หมด 77 จังหวัด โดยพบว่าเป็นเพศชาย 77,463 คน (39.5 %) เพศหญิง 12,231 คน (6.1 %) ข้อมูลจากงานเวช
สถิติ โรงพยาบาลพะเยา ปี 2549 พบว่าโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ อยูท่ ี่อันดับที่ 6 ของ
จังหวัดพะเยา 61 % ของผู้ป่วยโรคนีม้ ีอาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผู้ป่วยโรคนี้ เข้า
รับการรักษาใน แผนกผู้ป่วยใน เป็นอันดับที่ 4 ใน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นอันดับที่ 10 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 1 ของโรค
เรือ้ รัง และเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 1 ของโรคเรือ้ รัง
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจหลักใน
การผลิตบัณฑิตแล้ว การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว การบริการวิชาการ ก็มคี วามสาคัญไม่ย่งิ หย่อน
ไปกว่ากัน ดังนัน้ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน การสารวจ วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา การเสพติดบุหรี่ในชุมชน
จึงถือเป็นภารกิจของ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเช่นกัน ประกอบกับ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่าย
วิชาชีพ สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุ หรี่ เครือข่ายวิชาชีพเทคนิค การแพทย์เพื่อสั งคมไทยปลอดบุ หรี่ และมู ลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ โดยการเดินรณรงค์และเก็บข้อมูล ความรู้และ
ทัศนคติ ด้านการควบคุมยาสูบ จากประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ลาปาง และเชียงราย
จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะนาข้อมูลด้าน ความรู้และทัศนคติ ต่อการควบคุมยาสูบ ของประชาชนทั่วไป [5 - 6] ดังกล่าว
มาเผยแพร่ ในสังคมวิชาการ
การศึ ก ษานี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งส ารวจ (survey research) โดยการสั ม ภาษณ์ ป ระชาชนทั่ ว ไป ทุ ก คนที่ พ บ
(accidental หรือ convenient sampling) ในช่วงการเดินรณรงค์ ตามจานวนที่เป็นไปได้ในสถานการณ์จริง ณ ถนนคน
เดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ลาปาง และเชียงราย เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีคาถามที่ประกอบด้วย
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ข้อมูลส่วนตัว ความรู้ และทัศนคติ ด้านการควบคุมยาสูบ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตดิ บุหรี่ จะประเมิน ระดับการเสพติดสาร
นิโคติน ด้ วย Fagerstrom’s test for nicotine addict [7] ด้ วย น าข้อ มู ล ที่ได้ จาก เมืองพะเยา ล าปาง เชีย งราย และ
รวมทั้ งสามเมือง มาวิเคราะห์แจกแจงและนาเสนอผลการสารวจ เพื่อหามาตรใหม่ ๆ ในการรณรงค์ป้องกันมิให้
เยาวชนเป็นผู้สูบหน้าใหม่ ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประสานงานกับ สานักงานงานสาธารณสุขจังหวัดพะยา ส านั กงานงานสาธารณสุ ขจั งหวัดล าปาง และ
สานั ก งานงานสาธารณสุ ขจั งหวัด เชียงราย หน่วยงานหลั กที่ รับผิ ด ชอบดู แลสุ ขภาพประชาชนในพื้น ที่ เพื่ อชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินงาน รวมทั้งขอความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการวิจัย
ประสานงานกับ สานัก งานเทศบาลเมืองพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา ส านักงานเทศบาลนครลาปาง
สานักงานชุมชนตลาดกองต้าลาปาง และ สานักงานเทศบาลนครเชียงราย ผู้ รับผิดชอบกากับดูแล ถนนคนเดินตลาด
กลางคืน เมืองพะเยา ลาปาง และเชียงราย ตามลาดับ
รับสมัคร นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้ง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด และ
สานักงานคณะ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการ ออกทาการสัมภาษณ์
ประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน ทัง้ 3 แห่ง ดังกล่าว
กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการลงพื้นที่ เพื่อทาการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับ
ทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรม และขออนุญ าต มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนา นิสิต เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ออกไป
ดาเนินกิจกรรม ภายนอกเขตมหาวิทยาลัย
เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร แบบสัมภาษณ์ สาหรับการสัมภาษณ์ รวมทั้ง แผ่นพับ แผ่นแปะ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ตอ่ ต้านพิษภัยบุหรี่
ดาเนินการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน หอการค้าแฟร์ รอบศาลหลักเมืองพะเยา
ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน กาดกองต้านครลาปาง และ ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน กาดเจียงฮายราลึก โดย
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ที่เข้าร่วมเดินรณรงค์ฯ ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ลาปาง และเชียงราย ตามลาดับ
ขอสัมภาษณ์ ทุกคนที่พบ (accidental หรือ convenient sampling) ตามความสมัครใจอย่างอิสระ ที่จะตอบ
คาถามหรือไม่ก็ได้ หรือจะเลือกตอบเพียงบางคาถามก็ได้ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10 – 15 นาที ต่อคน ใช้
เวลารวม แห่งละประมาณ 3 ชั่วโมง เริ่มตัง้ แต่เวลา 17.00 – 20.00 น. เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
คาถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการสูบบุหรี่ ความรู้พ้ืนฐาน และทัศนคติ ต่อการควบคุมยาสูบ
รวมทั้ งสิ้ น 31 ค าถาม ส าหรั บ ผู้ ที่สู บ บุ ห รี่ จะเพิ่ ม ค าถามที่ ใช้ป ระเมิน ความรุ น แรงของการเสพติ ด นิ โคติ น ด้ ว ย
Fagerstrom’s Test for Nicotine Addiction อีก 6 คาถาม ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบสัมภาษณ์และประเมินความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน
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รวบรวมกระดาษคาตอบ กรอกข้อมูลคาตอบลงในคอมพิวเตอร์ โดยนิสิตเทคนิคการแพทย์ ตรวจสอบความ
ความถู ก ต้ อ งน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (descriptive statistics) ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ทางสถิ ติส าเร็ จรู ป ตามค าตอบของค าถามต่า ง ๆ รวมทั้ งหมดทั้ ง 31 ประเด็ น ค าถาม รวมคะแนน
Fagerstrom’s Test ของแต่ล ะบุ ค คล แยกกลุ่ ม ความรุน แรงของ Nicotine Addiction ออกเป็น 3 กลุ่ม ย่อย แบ่ งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ตามสถานที่ที่เก็บข้อมูล ได้แก่ พะเยา ลาปาง เชียงราย และ รวมทั้งสามเมือง แล้วใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สร้างภาพสาหรับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของทั้ง 4 กลุ่ม ดังกล่าว เป็น
ภาพรวม โดยไม่มีการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ

ผลการศึกษา
การรับรู้ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ทราบว่ามีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ จาก
ป้ายโฆษณา, เอกสารแจก, มีคนบอก, บังเอิญผ่านมา, วิทยุ, โทรทัศน์ และ ไม่ตอบ ตามลาดับ แสดงเป็นร้อยละ (%)
ใน เมืองพะเยา เท่ากับ 2.4, 10.5, 12.4, 20.1, 10.9, 32.8 และ 10.9 % ตามลาดับ ใน เมืองลาปาง เท่ากับ 1.4, 13.0,
12.2, 20.7, 7.2, 29.7 และ 15.8 % ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย เท่ากับ 1.8, 15.4, 12.3, 14.3, 7.9, 37.6 และ 10.7
% ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง เท่ากับ 1.9, 13.1, 12.3, 18.2, 8.6, 33.5 และ 12.4 % ตามลาดับ
เพศ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่าเป็น ชาย หญิง และ ไม่ตอบ แสดงเป็นร้อยละ (%) ใน
เมืองพะเยา 48.5, 51.3 และ 0.3 % ตามลาดับ ใน เมืองลาปาง 41.9, 57.5 และ 0.6 % ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย
51.5, 47.9 และ 0.6 % ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง 47.4, 52.1 และ 0.5 % ตามลาดับ
ช่วงอายุ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า อายุต่ากว่า 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 %
ตามลาดับ ใน เมืองลาปาง 0.5, 10.0, 24.5, 33.9, 26.2, 4.5 และ 0.4 % ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย 0.6, 9.3,
26.2, 40.1, 19.3, 3.7 และ 0.9 % ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง 1.1, 10.0, 26.7, 35.6, 22.1, 3.9 และ 0.6 %
ตามลาดับ
ที่พักอาศัย ของ ประชาชนทั่ วไปที่ยินดี ให้ สัมภาษณ์ ตอบว่า พักอาศัยอยู่ ในจังหวั ดตนเอง, นอกจังหวัด
ตนเองในภาคเหนือ, นอกภาคเหนือในประเทศไทย, ในต่างประเทศ และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้
สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 592 (74.9%), 106 (13.4%), 46 (5.8%), 3 (0.4%) และ 43 (5.4%) คน (%) ตามลาดับ ใน
เมืองลาปาง 672 (80.9%), 91 (11.0%), 42 (5.1%), 0 (0.0%) และ 26 (3.1%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย
648 (71.9%), 147 (16.3%), 48 (5.0%), 3 (0.3%) และ 55 (6.1%) คน (%) ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง 1,912
(75.8%), 344 (13.6%), 136 (5.4%), 6 (0.2%) และ 124 (4.9%) คน (%) ตามลาดับ
อาชีพ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า มีอาชีพ นักเรียน, นักศึกษา, อาชีพอิสระ, พนักงาน
เอกชน, พนักงานรัฐ, เกษตร/แรงงาน และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ 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 (%) ตามลาดับ
ใน เมืองลาปาง 135 (16.2%), 184 (22.1%), 329 (39.6%), 71 (8.5%), 54 (6.5%), 19 (2.3%) และ 39 (4.7%) คน
(%) ใน เมื อ งเชี ย งราย 148 (16.4%), 229 (25.4%), 286 (31.7%), 87 (9.7%), 60 (6.7%), 44 (4.9%) และ 47
(5.2%) คน (%) ตามล าดั บ และ รวมทั้ ง สามเมื อ ง 464 (18.4%), 919 (24.5%), 827 (32.8%), 211 (8.4%), 189
(7.5%), 89 (3.5%) และ 123 (4.9%) คน (%) ตามลาดับ
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สุขภาพทั่วไป ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า มีสุขภาพทั่วไป แข็งแรงดี, นาน ๆ ป่วย, ป่วย
บ่อย ๆ, ป่วยเรื้อรัง และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 614 (77.7%), 140
(17.7%), 18 (2.3%), 11 (1.4%) และ 7 (0.9%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองลาปาง 627 (75.5%), 150 (18.1%), 24
(2.9%), 23 (2.8%) และ 7 (0.8%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย 713 (79.1%), 153 (17.0%), 17 (1.9%), 15
(1.7%) และ 3 (0.3%) คน (%) ตามล าดั บ และ รวมทั้ ง สามเมื อ ง 1,954 (77.5%), 443 (17.6%), 59 (2.3%), 49
(1.9%) และ 17 (0.7%) คน (%) ตามลาดับ
สุขภาพปอด ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า มีสุขภาพปอด แข็งแรงดี, นาน ๆ ไอ, ไอบ่อย ๆ,
ไอเรื้อรัง และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 607 (76.8%), 77 (9.7%), 32
(4.1%), 9 (1.1%) และ 65 (8.2%) คน (%) ตามล าดั บ ใน เมื อ งล าปาง 660 (79.4%), 114 (13.7%), 15 (1.8%), 1
(0.1%) และ 41 (4.9%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย 690 (76.6%), 118 (13.1%), 17 (1.9%), 2 (0.2%) และ
74 (8.2%) คน (%) ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง 1,957 (77.6%), 309 (12.3%), 64 (2.5%), 12 (0.5%) และ 180
(7.1%) คน (%) ตามลาดับ
อัตราการสูบบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า สูบบุหรี่ แสดงเป็น จานวน/จานวนเต็ม
(%) ใน เมืองพะเยา 105/790 (13.3%); ใน เมืองลาปาง 101/831 (12.2%); ใน เมืองเชียงราย 133/901 (14.8%) และ
รวมทั้งสามเมือง 339/2,522 (13.4%) คน/คน (%) ตามลาดับ ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อัตราการสูบบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า ไม่เคยสูบ, เลิกสูบแล้ว, สูบครั้งคราว
, สูบประจา และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 540 (68.4%), 87 (11.0%),
74 (9.7%), 31 (3.9%) และ 58 (7.3%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองลาปาง 630 (75.8%), 92 (11.1%), 65 (7.8%),
36 (4.3%) และ 8 (1.0%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย 652 (72.4%), 105 (11.7%), 89 (9.9%), 44 (4.9%)
และ 11 (1.2%) คน (%) ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง 1,822 (72.2%), 284 (11.3%), 228 (9.0%), 111 (4.4%)
และ 77 (3.1%) คน (%) ตามลาดับ ภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
ความต้องการเลิกบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ ตอบว่า อยากเลิก, เลิก
แล้วสูบใหม่ และ ไม่อยากเลิก แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 112 (54.4%), 59
(28.6%) และ 35 (17.0%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองลาปาง 81 (49.7%), 61 (37.4%) และ 21 (12.9%) คน (%)
ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย 84 (52.2%), 49 (30.4%) และ 28 (17.4%) คน (%) ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง
277 (52.3%), 169 (31.9%) และ 84 (15.8%) คน (%) ตามลาดับ ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ความต้องการเลิกบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
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การได้รับควันบุหรี่มือสอง ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า ไม่ได้รับเลย, นาน ๆ ได้รับครั้ง,
ได้รับบ่อย ๆ, ได้รับประจา และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 89 (11.3%),
403 (51.0%), 189 (23.9%), 64 (8.1%) และ 45 (5.7%) คน (%) ตามล าดั บ ใน เมื อ งล าปาง 63 (7.6%), 466
(56.1%), 198 (23.8%), 82 (9.9%) และ 22 (2.6%) คน (%) ตามลาดับ ใน เมืองเชียงราย 67 (7.4%), 534 (59.3%),
214 (23.8%), 60 (6.7%) และ 26 (2.9%) คน (%) ตามลาดับ และ รวมทั้งสามเมือง 219 (8.7%), 1,403 (55.6%),
601 (23.8%), 206 (8.2%) และ 93 (3.7%) คน (%) ตามลาดับ ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การได้รับควันบุหรี่มือสอง ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
การสอบถามความรู้ เรื่อง สารเสพติดในควันบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบถูกต้องว่า
ได้แก่ นิโคติน แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 484 (61.3%) คน (%) ใน เมืองลาปาง
528 (63.5%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 605 (67.1%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,617 (64.1%) คน (%) ตามลาดับ
ภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ความรู้ เรื่อง สารเสพติดในควันบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
การสอบถามความรู้ เรื่อง การติดบุหรี่ตั้งแต่อายุนอ้ ย ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบถูกต้อง
ว่า ทาให้ แก่เร็ว แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 284 (35.9%) คน (%) ใน เมือง
ลาปาง 380 (45.7%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 442 (49.1%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,116 (43.9%) คน (%)
ตามลาดับ
การสอบถามทัศนคติ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ เรื่อง การพบคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ที่ ตอบว่า จะ
เดินหนี แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 392 (49.6%) คน (%) ใน เมืองลาปาง 465 (56.0%)
คน (%) ใน เมืองเชียงราย 499 (55.4%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,356 (55.4%) คน (%) ตามลาดับ ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ทัศนคติ เรื่อง การพบคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
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การสอบถามทัศนคติ เรื่อง การติดบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า จะทาให้ ร่างกาย
อ่อนแอ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมื องพะเยา 293 (37.1%) คน (%) ใน เมืองลาปาง 299
(36.0%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 345 (38.3%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 937 (37.2%) คน (%) ตามลาดับ
การสอบถามทัศนคติ เรื่อง การชักนาให้เยาวชนสูบบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า
อยากลอง แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 336 (42.5%) คน (%) ใน เมืองลาปาง
350 (42.1%) คน (%) ใน เมื อ งเชี ย งราย 380 (42.2%) คน (%) และ รวมทั้ ง สามเมื อ ง 1,066 (42.3%) คน (%)
ตามลาดับ
การสอบถามทัศนคติ เรื่อง บุคคลที่มอี ิทธิพลสูงต่อเยาวชน ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า
ดารา/นักร้อง แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 357 (45.2%) คน (%) ใน เมืองลาปาง
418 (50.3%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 437 (48.5%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,212 (48.1%) คน (%) ตามลาดับ
ภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ทัศนคติ เรื่อง บุคคลที่มีอิทธิพลสูงต่อเยาวชน ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
การสอบถามทัศนคติ เรื่อง การได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อ่ืนสูบของเยาวชน ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่
ตอบว่า ได้รับจากเพื่อน แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 423 (53.5%) คน (%) ใน เมือง
ลาปาง 496 (59.7%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 584 (64.8%) คน (%) และ รวมทั้ งสามเมือง 1,503 (59.6%) คน (%)
ตามลาดับ
การสอบถามทัศนคติ เรื่อง การมีเพื่อนรักติดบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่ า จะ
แนะนาให้เลิกสูบ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 348 (44.1%) คน (%) ใน เมือง
ลาปาง 460 (55.4%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 483 (53.6%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,291 (51.2%) คน (%)
ตามลาดับ
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การสอบถามทัศนคติ เรื่อง การกาจัดควันบุหรี่มือสอง ของ ประชาชนทั่วไปที่ยนิ ดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า ควร
เริ่มต้น ที่บ้าน แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 410 (51.9%) คน (%) ใน เมืองลาปาง
493 (59.3%) คน (%) ใน เมื อ งเชี ย งราย 548 (60.8%) คน (%) และ รวมทั้ ง สามเมื อ ง 1,451 (57.5%) คน (%)
ตามลาดับ
การสอบถามทัศนคติ เรื่อง การป้องกันเยาวชนติดบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า เป็น
หน้าที่ของพ่อ/แม่ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 354 (44.8%) คน (%) ใน เมืองลาปาง
526 (63.3%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 550 (61.0%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,430 (56.7%) คน (%) ตามลาดับ
ภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ทัศนคติ เรื่อง การป้องกันเยาวชนติดบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
การสอบถามทัศนคติ เรื่อง สถานที่ที่ควรปลอดบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า ทุกที่
แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 381 (48.2%) คน (%) ใน เมืองลาปาง 539 (64.9%)
คน (%) ใน เมืองเชียงราย 587 (65.1%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,507 (59.8%) คน (%) ตามลาดับ ภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 ทัศนคติ เรื่อง สถานที่ที่ควรปลอดบุหรี่ ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์
การสอบถามทัศนคติ เรื่อง จังหวัดของตนเองควร ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า ควรจะ
ปลอดบุหรี่ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 343 (43.4%) คน (%) ใน เมืองลาปาง
435 (52.3%) คน (%) ใน เมื อ งเชี ย งราย 500 (55.5%) คน (%) และ รวมทั้ ง สามเมื อ ง 1,278 (50.7%) คน (%)
ตามลาดับ
การสอบถามทัศนคติ ของ เรื่อง ประเทศไทยควร ของ ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า ควรจะ
ปลอดบุหรี่ แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 380 (48.1%) คน (%) ใน เมืองลาปาง 411
(49.5%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 491 (54.5%) คน (%) และ รวมทั้งสามเมือง 1,282 (50.8%) คน (%) ตามลาดับ
การประเมินความรุนแรงของการติดบุหรี่ ด้วย Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ของ ประชาชนทั่วไปที่
ยินดีให้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ติดบุหรี่ แบบแยกเมือง พบว่า มีผู้ที่เสพติดนิโคตินแบบ เล็กน้อย (คะแนน น้อยกว่า 3),
ปานกลาง (คะแนน 3-5) และ รุนแรง (คะแนน มากกว่า 5) แสดงเป็น จานวนคน (%) สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมือง
พะเยา 11 (14.9%), 37 (50.0%) และ 26 (35.1%) คน (%) ใน เมื อ งล าปาง 20 (26.0%), 35 (45.5%) และ 22
(28.6%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 15 (18.5%), 41 (50.6%) และ 25 (30.9%) คน (%) ภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 ผลประเมินความรุนแรงของการติดบุหรี่ เฉพาะผู้ที่ตดิ บุหรี่ แบบแยกเมือง
การประเมินความรุนแรงของการติดบุหรี่ ด้วย Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ของ ประชาชนทั่วไปที่
ยินดีให้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ติดบุหรี่ แบบรวมทั้งสามเมือง พบว่า มีผู้ที่เสพติดนิโคตินแบบ เล็กน้อย, ปานกลาง และ
รุนแรง แสดงเป็น จานวนคน (%) 46 (19.8%), 113 (48.7%) และ 73 (31.5%) คน (%) ตามลาดับ ภาพที่ 13

19.8 %

31.5 %

48.7 %

รวมทั้งสามเมือง
จานวน คนสูบ คะแนน F-test
% คนสูบ คะแนน F-test

น้อยกว่า 3
46
19.8

3 ถึง 5
113
48.7

มากกว่า 5
73
31.5

รวม
232
100

ภาพที่ 13 ผลประเมินความรุนแรงของการติดบุหรี่ เฉพาะผู้ที่ตดิ บุหรี่ แบบรวมทั้งสามเมือง
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วิจารณ์และสรุปผล
ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ทราบว่ามีการเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม จาก
โทรทั ศ น์ และได้ รับการเชิญ ชวนให้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามร่ว มมือ เป็ น อย่างดี การสั ม ภาษณ์ น้ี ใช้เวลา
ประมาณ 10-15 นาที ต่อคน ทาการสัมภาษณ์โดยนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คาตอบทั้งหมดหรือ
บางส่วน อาจจะเป็น ความรู้ ความเชื่อ ความคิดเห็นส่วนตัว หรือการคาดเดาจากประสบการณ์เดิม จึงไม่อาจสื่อถึง
ความเป็นจริงได้ทั้งหมด ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ จึงอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้บ้าง ถ้าตัง้ สมมุติฐานที่ว่า ทุกคาตอบเป็น
ความจริงที่เชื่อถือได้ ผลสรุปของการสารวจข้อมูลในครั้งนี้ น่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เกี่ยวกับสภาวะการสูบบุ หรี่ ในเขตเมือง พะเยา ลาปาง และ เชียงราย สาหรับผู้บริห าร ฝ่ายปกครอง ฝ่าย
สาธารณสุข ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมูบ่ ้าน ที่จะนาไปใช้วางมาตรการปกป้องเยาวชนมิให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับบุหรี่ รวมทั้งปกป้องสิทธิการมีสุขภาพดี ปราศจากการได้รับควันบุหรี่มือสองหรือมือสาม ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ อีก
ด้วย
ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ มีสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่า
ส่วนใหญ่ อยู่ในวัยทางาน อายุ ระหว่าง 21–40 ปี ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 70 มีที่อยู่ ในเขตจังหวัด ที่เป็นสถานที่
จัดการเดินรณรงค์ และส่วนใหญ่ มีอาชีพอิสระ เมื่อถามถึงสุขภาพโดยทั่วไปและสุขภาพปอด ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อย
ละ 70 ตอบว่าแข็งแรงดี เนื่องจากยังอยู่ในวัยที่ ร่างกายยังแข็งแรง จึงไม่ค่อยพบปัญหาสุขภาพใดใด ในกลุ่มประชาชน
ทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ในการสารวจครั้งนี้
ในภาพรวมทั้งสามเมือง พบว่ามี ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า “สูบบุหรี่” ประมาณ ร้อยละ 12
ซึ่งเป็นอัตราที่ต่าลง อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับ ผลการสารวจก่อนหน้านี้ ในปี 2554 [3] ที่ร้อยละ 21.3 ในกลุ่มผู้ที่ตอบ
ว่าสูบบุหรี่ นี้ พบว่าประมาณ ร้อยละ 4.5 สูบเป็นประจา ที่เหลือประมาณ ร้อยละ 9 สูบเป็นครั้งคราว ในกลุ่มนี้ ตอบ
ว่า อยากเลิก เกินครึ่ง หรือประมาณ ร้อยละ 52 มีที่ตอบว่า เคยเลิกแล้วแต่กลับมาสูบใหม่ ประมาณ 1 ใน 3 หรือ
ประมาณ ร้อยละ 32 ซึ่งเป็นอัตราการกลับไปสูบใหม่ที่ค่อนข้างสูง จึงสมควรที่จะเพิ่มมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และขยายงาน คลินิกอดบุหรี่ ที่มีอยูแ่ ล้ว ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และในร้านขาย
ยาทั่วไป เป็นต้น และที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก คือ ที่ตอบว่า ไม่อยากเลิก ซึ่งมีสูงมาก ถึง ประมาณ ร้อยละ 16 ดังนั้น
การให้ข้อมูลในแนวระนาม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อกระตุ้นเตือนในผู้ที่ยังไม่อยากเลิกบุหรี่
ตระหนักถึงพิษภัยที่ร้ายแรงของมัน ที่ถึงแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นอันตรายของมันในวันนี้ แต่ก็ มีตัวอย่างให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ของผู้ป่วย มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ถุงลมโป่งพอง และโรคเรือ้ รังอื่น ๆ อีกมากมายที่มตี ้นเหตุมาจากการ
สูบบุหรี่ เมื่อมีอายุมากขึน้ หรือมีระยะเวลาในการสูบยาวนานขึน้
สถานการณ์การได้รับควันบุหรี่มือสอง ของสามเมืองนี้ พบว่ามี ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ สูงกว่า
ครึ่ง หรือประมาณ ร้อยละ 55 ตอบว่า ได้รับนาน ๆ ครั้ง ประมาณ 1 ใน 4 หรือประมาณ ร้อยละ 24 ตอบว่า ได้รับ
บ่อย ๆ มีจานวนเล็กน้อย ประมาณ ร้อยละ 8 ตอบว่า ได้รับเป็นประจา แสดงว่าสถานการณ์การได้รับควันบุหรี่มือ
สอง ในพื้นที่ที่ทาการสารวจยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากน่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
ดังนั้น การรณรงค์ให้พ้ืนที่ สาธารณะทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุห รี่ สมควรจะต้องดาเนินการอย่างแข็งขันต่อไป เพื่อ
ป้องกันมิให้ปัญหานี้ ขยายวงกว้างขึ้นได้ในอนาคต
ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ของสามเมืองนี้ ส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐาน เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่
อยู่ในระดับดี เช่น ทราบว่า สารเสพติดในควันบุหรี่ คือ นิโคติน ถ้าเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อย จะทาให้ แก่เร็ว ที่
แสดงผลการสารวจเป็น จานวนคนและร้อยละ ในผลการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ไม่ได้แสดงผลไว้ เช่น ประชาชน
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ทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ทราบว่า สารพิษในบุหรี่ มี มากกว่า 7,000 ชนิด ควันบุหรี่ส่งผลเสียสูงสุด ต่อ ระบบหายใจ
ทาร์และนิโคติน ทาให้ ฟันดา ลมหายใจเหม็น และปอดดา สูบบุหรี่ 1 มวน อายุจะสั้นลง 7 นาที ผู้ได้รับควันบุ หรี่มือ
สอง คือ ผู้ที่อยูใ่ กล้คนสูบบุหรี่ การได้รับควันบุหรี่มือสอง ทาให้ รู้สกึ เหม็นและแสบจมูก เป็นต้น
ประชาชนทั่วไปที่ยินดีให้สัมภาษณ์ ของสามเมืองนี้ ส่วนใหญ่ มีทัศนคติเชิงบวก มีแนวโน้มให้การสนับสนุน
มาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นอย่างดี เช่น ถ้าพบคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะเดินหนี ผู้ที่ติดบุหรี่จะมี
ร่างกายอ่อนแอ เยาวชนริเริ่มสูบบุหรี่เพราะอยากลอง ผู้ที่มีอิทธิพลต่อเยาวชนสูงสุดคือดาราและนักร้องยอดนิยม
เยาวชนได้รับควันบุหรี่มือสองจากเพื่อน ถ้าเพื่อนติดบุหรี่จะแนะนาให้เลิก การกาจัดควันบุหรี่มือสองต้องเริ่มต้นที่บ้าน
ผู้ที่มีหน้าที่ป้องกันเยาวชนมิให้สูบบุหรี่คือพ่อแม่ ทุกสถานที่ จังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ และประเทศไทย ควรจะปลอด
ควันบุหรี่ เป็นต้น
เมื่อทาการประเมินความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน ประชาชนทั่วไปที่ยนิ ดีให้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ ตอบว่า
ติดบุหรี่ พบว่ามีผู้ที่เสพติดนิโคตินอย่างรุนแรง ที่มคี ะแนน Fagerstrom’s test [7] มากกว่า 5 คะแนน อยูใ่ นอัตราที่สูง
มาก ประมาณ 1 ใน 3 หรือ ประมาณ ร้อยละ 32 ของผู้ที่ได้รับการประเมิน บ่งชี้ว่า มีผู้ที่เสพติดนิโคตินอย่างรุนแรง
เป็นจานวนมาก ที่จาเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเลิกบุหรี่
อย่างเร่งด่วน โดยใช้ เทคนิค 5 A [8 – 9] อย่างครบถ้วน ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ ask: ถามประวัตกิ ารสูบบุหรี่ทุก ๆ ครั้ง ที่มา
รับการตรวจ assess: ประเมินความต้องการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบ advise: แนะนาให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ เริ่มขั้นตอน
การเลิกบุหรี่ ในผู้ที่ยังไม่ต้องการเลิก ต้องพยายามจูงใจ ให้ต้องการเลิกบุหรี่ assist: ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสม ในการช่วยให้การเลิกสูบบุหรี่ ให้มีโอกาสสาเร็จมากขึ้น arrangement: มีการนัดผู้ป่วยกลับมาติดตาม
ผลการรักษา นอกจากนี้ยัง พบว่า ผู้ที่ติดบุหรี่ที่ได้รับการประเมิน เกือบถึงครึ่งหนึ่ง หรือ ประมาณ ร้อยละ 49 เสพติด
นิโคตินในระดับปานกลาง หรือที่มีคะแนน Fagerstrom’s test อยู่ ระหว่าง 3-5 คะแนน ซึ่งสมควรได้รับการช่วยเหลือ
ให้เลิกบุหรี่ด้วย เทคนิค 5A เช่นเดียวกัน แต่เนื่อ งจากระดับความรุนแรงปานกลาง อาจจะ เทคนิค 5A ใช้เพียง 3A
แรก เท่านั้น หรืออาจจะเลิกได้ด้วยตนเอง ถ้ามีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอ ถ้ามีพลังเสริมทางบวกจากคนใกล้ชิด เช่น เลิก
บุหรี่เพื่อลูก รักน้องจริงให้ทิ้งบุหรี่ (เพื่อคู่รัก) เป็นต้น ส่วนที่เหลือ ประมาณ 1 ใน 5 หรือ ประมาณ ร้อยละ 20 ไม่ได้
เสพติดนิโคติน แต่เป็นผู้สูบบุหรี่แบบติดเป็นนิสัย (habitual smoker) หรือที่มีคะแนน Fagerstrom’s test น้อยกว่า 3 คน
กลุ่มนี้ ไม่สูบบุหรี่ก็ได้ จะสูบบุหรี่เมื่อ อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นใจ เช่น เห็นคนใกล้เคียงสูบ หรือว่าง ๆ ไม่มีกิจกรรม
อะไรให้ทา เป็นต้น คนกลุ่มนี่ สามารถเลิกสูบได้ทันที ที่ประสงค์จะเลิก อาจชักจูงให้เลิกได้ง่าย เพียงการใช้สภาวะ
แวดล้อมปลอดบุหรี่ หรือโน้มน้าวจิตใจให้คานึงถึงสุขภาพของผู้อ่ืนที่ไม่สูบบุหรี่ ที่จะมีผลเสียเนื่องจากควันบุหรี่ที่เขา
สูบ เทคนิคนีอ้ าจจะช่วยป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนี้สูบบุหรี่ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เสพติดนิโคติน [1 - 2 & 8 - 9]
โดยสรุป ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่า นิโคติน เป็นสารเสพติดในควันบุหรี่ การสูบบุหรี่ ทาให้ปอดดา ปาก
เหม็น แก่เร็ว อายุสั้น ทาลายสุขภาพ และสิ้นเปลือง ถ้าเพื่อนติดบุหรี่จะแนะนาให้เลิก การกาจัด ควันบุหรี่มือสองควร
เริ่มต้นที่บ้าน เยาวชนมักได้รับควันบุหรี่จากเพื่อน และเยาวชนสูบบุหรี่เพราะอยากลอง โดยมีบุคคลต้นแบบเป็นดารา
หรือนักร้องยอดนิยม เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ ทุกสถานที่ควรปลอดบุหรี่ จังหวัด
พะเยา ลาปาง เชียงราย และทั้งประเทศไทย ก็ควรปลอดบุหรี่ ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้และทัศนคติที่ดี ต่อการ
ควบคุมยาสูบ แต่ยังมีอัตราผู้สูบบุหรี่ที่ค่อนข้างสูงและติดบุหรี่อย่างรุนแรง ดังนั้น มาตรการรณรงค์ มิให้เยาวชน เป็น
ผู้สูบหน้าใหม่ ยังคงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ จาก และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อีกทัง้ ยังได้รับการอานวยความสะดวก จากคณบดี
ฯ และ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต นักกิจการนิสิต รวมทั้งนิสิตและบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นอย่างดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่ โลก 31 พฤษภาคม ในครั้งนี้
รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ยนิ ดีให้สัมภาษณ์ทุกคน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานดังกล่าวมา ณ ที่น้เี ป็น
อย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนีอ้ กี ในโอกาสต่อไป
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การศึกษาประสิทธิผลโปรไบโอติกชนิดเม็ดกับโยเกิร์ตโปรไบโอติกในการลดระดับไขมัน
และน้าตาลในเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยก่อนภาวะเบาหวาน
The efficacy of probiotic tablet and probiotic yogurt consumption on lowering
blood lipid and blood sugar levels in pre-diabetic patients
พิพัสตร์พร เมืองพูล1*
Pipatporn Muangpoon1*
บทคัดย่อ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรไปโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตในการลดระดับไขมันและน้าตาลในผู้ที่มี
ภาวะก่อนเบาหวานและมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดโดยแบ่งอาสาสมัครเพศชายและหญิงช่วงอายุ 20-60 ปี
ที่มีภาวะก่อนเบาหวานและมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดจานวน 40 คน ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด (Probiotic tablet) ซึ่งประกอบด้วยเชื้อโปรไบโอติก Lactobacillus
acidophilus และ Bifidobacterium spp. รวมกันอยู่ประมาณ 10 9 CFU 2. กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต (probiotic yogurt)
ซึ่งประกอบด้วยเชื้อโปรไบโอติก Lactobacillus acidophilus และ Bifidobacterium spp. รวมกันอยู่ประมาณ 10 9 CFU
ใกล้เคียงกัน 3. กลุ่มโยเกิร์ตทั่วไป (conventional yogurt) ซึ่งประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus bulgaricus และ
Streptococcus thermophilus และ 4. กลุ่มควบคุมซึ่งรับประทานเม็ดยาหลอก (placebo) ให้รับประทานต่อเนื่องกันวัน
ละครั้งเป็นเวลา 6 อาทิตย์ โดยมีการเจาะเลือดค่าน้าตาลในเลือด (fasting blood glucose) ค่าไขมันในเลือดและวัด
น้าหนักที่ 0, 3, 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานวิจัยคงเหลือทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ
7 คน พบว่า ทุกกลุ่มการทดลองไม่เปลี่ยนแปลงค่าระดับน้าตาลในเลือดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โปรไบโอติกชนิด
เม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีผลต่อการลดระดับคอเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอไรด์และไขมันแอลดีแอล (LDL) ในเลือดได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้โปรไบโอติกโยเกิร์ตยังมีผลต่อการเพิ่มระดับไขมันเอชดีแอล(HDL) ได้
อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.032) ส่วนโยเกิร์ตทั่วไปนัน้ พบว่ามีผลในการลดระดับคอเลสเตอ รอลในเลือด อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน (p <0.05) ในขณะที่กลุ่มควบคุมนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด เมื่ อทา
การเปรียบเทียบระดับไขมันระหว่างสัปดาห์ที่ 0, 3, 6 พบว่าโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีผลในการลดระดับไขมันในเลือดได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในขณะที่โปรไบโอติกชนิดเม็ดมีผลในการลดระดับไขมันในเลือดได้
อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 6 สัปดาห์ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักพบว่าทุกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงของ
น้าหนั กตั ว แต่โปรไบโอติกโยเกิร์ต มีการลดลงของน้าหนัก ตัวอย่างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติ (p <0.05) และไม่พ บข้ อ
ข้างเคียงใด ๆ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานวิจัยในตลอดเวลา 6 สัปดาห์
คาสาคัญ: โปรไบโอติก ระดับน้าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ลดน้าหนัก
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) สานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
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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

บทนา
โปรไบโอติกเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เมื่อได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมจะเกิด ประโยชน์ต่อ
ร่างกายมนุษย์ ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดความหลากหลายของแบคทีเรียในลาไส้อาจมีผลต่อ
อุบัตกิ ารณ์ภาวะ metabolic syndrome โดยพบว่าแบคทีเรียในลาไส้นนั้ มีส่วนสาคัญในกระบวนการเกิดภาวะ metabolic
syndromeอย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มสี ่วนประกอบของโปรไบโอติกที่วางขายในท้องตลาดนัน้ มีอยูห่ ลาย
รูปแบบทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบเป็นเม็ดหรือผงละลายเครื่องดื่ม หรือในรูปของอาหาร จากการศึกษา
เพิ่มเติมพบว่าการเลือกโปรไบโอติกให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูก่ ับปริมาณและชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ต้ องการรวมไป
ถึงการบรรจุของผลิตภัณฑ์และการทนสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายก่อนลงไปสู่ลาไส้ เป็นต้น (Sanders,
2000)ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ทาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในรูปแบบต่าง ๆ ในการออก
ฤทธิ์ต่อทั้งสองปัจจัยได้แก่ น้าตาล และไขมันในเลือด ในมนุษย์ในงานวิจัยเดียวกัน ผู้ทาวิจัยจึงมีความสนใจและเป็น
ที่มาของงานวิจัยนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทาให้เกิดความรู้และความสนใจแก่ประชาชนผู้รัก
สุขภาพ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้โปรไบโอติกในการดูแลและป้องกันภาวะอันเกิดจากระดับน้าตาลและ
ไขมันในเลือดสูงโดยไม่มีผลข้างเคียง
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วิธีการศึกษาวิจัย
รูปแบบงานวิจัยเป็น Randomized controlled clinical trial โดยศึกษาใน กลุ่มประชากรไทยชายและหญิง อายุ
20-60 ปี ที่ได้รับการวินจิ ฉัยเป็นภาวะก่อนเบาหวาน (FBS อยู่ในช่วง 100-125 mg/dL) และมีความผิดปกติของระดับ
ไขมันในเลือด อาศัยอยูใ่ น จังหวัดชลบุรี จานวน40 คน
การคานวณกลุ่มตัวอย่าง
สูตรคานวณ

โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95%, α = 0.05 กาหนด β = 0.20
ค่ า σ1 และ σ2 และ ∆= μ1- μ 2 อ้ า งอิ ง จากงานวิ จั ย ของ Ejtahed et al. (2010) เรื่ อ ง “Effect of probiotic yogurt
containing Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis on lipid profile in individuals with type 2 diabetes
mellitus”
แทนค่าในสูตรได้

คานวณได้ n = 5 คนต่อกลุม่
ผู้วิจัยได้เผื่อจานวนไว้สาหรับป้องกันการหายระหว่างทาการทดลอง โดยให้สดุ ท้ายแล้วเหลือจานวนอย่าง
น้อย 5 คนต่อกลุม่ จึงกาหนดจานวน n เป็น 10 คนต่อกลุม่ ดังนัน้ จะได้กลุม่ ตัวอย่างรวมทั้งหมด 10 x 4 = 40 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ทั้ งหมดสี่ ชนิ ด ได้ แ ก่ 1.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม โปรไบโอติ ก ในรู ป แบบเม็ ด เคี้ ย ว
ส่วนประกอบในหนึง่ เม็ด ได้แก่ โปรไบโอติกสองสายพันธุ์ Lactobacillius acidopilus และ Bifidobacterium spp. ในขนาด
109 CFU (ผลิตโดยบริษัท American health ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสูง) 2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลอก (placebo capsule) เม็ดเคี้ยวรสชาติเดียวกับผลิตภัณฑ์โปรโบโอติกที่
เลือกมาใช้ในการทดลองโดยไม่มีการใส่สารอื่น ๆ 3. โยเกิร์ตโปรไบโอติก โยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันต่า โดยมีโปรไบโอ
ติก สองสายพั น ธุ์ คื อ Lactobacillius acidopilus และ Bifidobacterium spp. ในขนาดประมาณ10 9 CFU (สถาบั น วิจั ย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2010) ปริมาณ 135 กรัมต่อถ้วย 4. โยเกิร์ตธรรมดา โยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันต่า
ผลิตโดยเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น คือ Lactobacillus bulgaricus กับ Streptococcus thermophilus ปริมาณ 135 กรัมต่อถ้วย
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และการ
ด าเนิน การเก็ บ ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ป่ ว ยจะถู ก รั ก ษาเป็ น ความลั บ ไม่เปิ ด เผยต่อ ที่
สาธารณะ การนาเสนอข้อมูลทั้งหมดจะเป็นภาพรวมไม่แสดงเป็นรายบุคคล หรือปรากฏชื่อในงานวิจัย ผู้เข้าร่วม
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งานวิจัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธการตอบคาถามได้ทั้งหมด และสามารถถอนตัวได้เมื่อไม่อยากร่วมหรือรู้สึกไม่สบายใจใน
การมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ที่สาคัญงานวิจัยครั้งนีไ้ ด้ดาเนินการภายใต้หลักจริยธรรมของเฮลซิงกิทุกประการ
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
หาอาสาสมัครจากกลุ่มประชากรในจ.ชลบุรีที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย มาทาการเจาะเลือดตรวจคัด
กรองเบื้องต้น โดยเจาะตรวจ lipid profile, FBS และสอบถามประวัติสุขภาพทั่วไปและตรวจร่างกาย ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ใน inclusion criteria ได้แก่1.เพศชายหรือหญิง 2.สัญชาติไทย 3.อายุ 20-60 ปี 4.สุขภาพแข็งแรง ไม่มี
โรคประจาตัวอื่น ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น 5.มีระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่าง
น้อย 8 ชั่วโมง หรือ FBS อยู่ในช่วง 100-125 mg/dL ซึ่งจัดว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวาน (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 เป็นประจา 8. มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-24.9 kg/m2 9. มีน้าหนักคงที่มาอย่างน้อย 6 เดือนที่ผ่านมา
จานวนทั้งหมด 40 คน โดยอาสาสมัครทั้งหมด จะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ metabolic syndrome, pre-diabetes
,dyslipidemia คาแนะนาแนวทางในการรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แบ่ง
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 40 คน ออกเป็นสี่กลุ่มโดยวิธีการสุ่มโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มที่
หนึ่ง จะรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลอก หรือ placebo (โดยรับประทาน placebo ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละหนึ่งครั้ง
ก่อนอาหารเช้า) กลุ่มที่สอง จะรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรไบโอติกชนิดเม็ด (โดยรับประทานผลิตภัณ ฑ์
อาหารเสริม โปรไบโอติกชนิดเม็ด ครั้งละ 1 เม็ด วันละหนึ่งครั้งก่อนอาหารเช้า) กลุ่มที่สาม จะรับประทานโยเกิร์ตโปร
ไบโอติก ขนาด 135 gm (โดยรับประทานวันละ 1 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า) กลุ่มที่ส่ี จะรับประทานโยเกิร์ตธรรมดา 135 gm
(โดยรับประทานวันละ 1 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า) โดยรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทั้งสี่กลุ่ม การวัดผลโดยทา
การนัด อาสาสมั ค รผู้เข้ าร่วมวิจั ยทั้ งหมด มาตรวจเลือ ด ได้ แก่ lipid profile, FBS และตรวจสุ ขภาพร่ างกายทั่ วไป
ติดตามอาการรวมทั้งผลข้างเคียงที่สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6 โดยการซักถามอาการและตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
แยกตามกลุ่มที่ศึกษาจานวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ เพศ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง
จานวน 20 คน และเพศชายจานวน 8 คน โดยแต่กลุ่มมีลักษณะของการกระจายตัวของเพศไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.885) อายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 39.50±6.57 ปี โดยแต่กลุ่มมีลักษณะของการกระจาย
ตัวของอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.880) ส่วนสูง กลุ่มตัวอย่างมีส่วนสูงเฉลี่ย 161.96±5.89
ซม. โดยแต่กลุ่มมีลักษณะของการกระจายตัวของส่วนสูงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.898) ค่า BMI
กลุ่มตัวอย่างมีค่า BMI เฉลี่ย 22.43±1.54กก.ม.2 โดยแต่กลุ่มมีลักษณะของการกระจายตัวของ BMIไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.283)
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ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลโปรไบโอติกชนิดเม็ดกับโยเกิร์ตโปรไบโอติกในการลดระดับไขมันและน้าตาลในเลือด
1. ค่าน้าตาลในเลือด (FBS; Fasting Blood Sugar)
การเปรียบเทียบค่าน้าตาลในเลือด ในแต่ละกลุ่มดังตารางที่ 1 พบว่า ไม่มกี ลุ่มใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีค่า
นัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าน้าตาลในเลือด

โปรไบโอติกชนิดเม็ด
โปรไบโอติกโยเกิร์ต
โยเกิร์ตทัว่ ไป
ควบคุ ม

ค่ านา้ ตาลในเลื อด;FBS (mg/dL)
สั ปดาห์ ที่ 0
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 6
p-value*
ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D.
106.64
4.38
108
5.39
107.36
5.81
0.211
108.57
3.49
105.86
3.39
106.16
3.46
0.128
110.01
6.14
109.14
6.52
109.5
6.22
0.529
108.36
4.55
107.87
5.15
107.81
4.05
0.702

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA
2. ค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
การเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล ในแต่ละกลุ่ มพบว่า กลุ่ม โปรไบโอติกชนิดเม็ด ,โปรไบโอติกโยเกิร์ต และ
โยเกิ ร์ต ทั่ ว ไปมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของค่ า คอเลสเตอรอล อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p 0.041, 0.002 และ 0.017
ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า คอเลสเตอรอลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติ
กชนิดเม็ด มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอล ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.008)
กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอลระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และสัปดาห์ที่ 0 กับ 6
อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.001) กลุ่มโยเกิร์ตทั่วไปมีความแตกต่างของค่า คอเลสเตอรอลระหว่างสัปดาห์ที่ 0
กับ 3 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.006) แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่าสาคัญทาง
นัยสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol)

โปรไบโอติกชนิดเม็ด
โปรไบโอติกโยเกิร์ต
โยเกิร์ตทัว่ ไป
ควบคุ ม

คอเลสเตอรอล;Cholesterol (mg/dL)
สั ปดาห์ ที่ 0
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 6
p-value*
ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D.
215.36
4.53
211.79
6.4
204.97
7.73 0.041**
224.00
19.65
216.29
20.61
213.29
19.72 0.002**
216.93
24.22
213.04
24.06
214.86
25.18 0.017**
218.49
8.72
216.71
8.76
216.36
8.65
0.155

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในแต่ละสัปดาห์
โปรไบโอติกชนิดเม็ด

สั ปดาห์ ที่ (i)
0

โปรไบโอติกโยเกิร์ต

0

โยเกิร์ตทัว่ ไป

0

ควบคุม

0

สั ปดาห์ ที่ (j)
3
6
3
6
3
6
3
6

ความแตกต่ าง (i-j)
3.57
10.38*
7.71*
10.71*
3.88*
2.07
1.77
2.13

p-value
0.055
0.008**
0.001**
0.000**
0.006**
0.203
0.051
0.063

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
3. ค่าไขมันแอลดีแอล (LDL)
การเปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอล ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด และโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีการ
เปลี่ยนแปลงของค่าไขมันแอลดีแอลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p 0.041และ 0.008 ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มโยเกิร์ตทั่วไป
และกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าไขมันแอลดีแอลอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ดังตารางที่ 4 เมื่อทาการ
เปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอลระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด
มีความแตกต่างของค่าไขมันแอลดีแอล ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.008) กลุ่มโปร
ไบโอติกโยเกิร์ต มีความแตกต่างของค่าไขมันแอลดีแอล ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่า
นัยสาคัญทางสถิติ (p 0.006 และ 0.011 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอล ( LDL)

โปรไบโอติกชนิดเม็ด
โปรไบโอติกโยเกิร์ต
โยเกิร์ตทัว่ ไป
ควบคุ ม

ไขมันแอลดีแอล;LDL(mg/dL)
สั ปดาห์ ที่ 0
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 6
p-value*
ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D.
117.77
23.07
115.34
19.45
105.79
17.55 0.041**
121.71
27.43
117.97
28.8
112.14
24.68 0.008**
129.63
23.41
125.79
25.97
125.34
26.22
0.759
114
18.65
113.69
17.1
113.5
16.93
0.916

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอล (LDL) ในแต่ละสัปดาห์
โปรไบโอติกชนิดเม็ด

สั ปดาห์ ที่ (i)
0

โปรไบโอติกโยเกิร์ต

0

โยเกิร์ตทัว่ ไป

0

ควบคุม

0

สั ปดาห์ ที่ (j)
3
6
3
6
3
6
3
6

ความแตกต่ าง (i-j)
3.57
10.38*
3.74*
9.57*
3.84
4.29
0.31
0.5

p-value
0.055
0.008**
0.006**
0.011**
0.436
0.445
0.782
0.661

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
4. ค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
การเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด และโปรไบโอติกโยเกิร์ต มี
การเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอไรด์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p 0.033 และ0.017 ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มโยเกิร์ต
ทั่วไปและกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 6 เมื่อทาการ
เปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดมี
ความแตกต่างของค่า ไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.006) กลุ่มโปรไบโอ
ติกโยเกิร์ตมีความแตกต่างของค่าไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.024)
แต่ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบที่สัปดาห์ 0 กับ 6 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

โปรไบโอติกชนิดเม็ด
โปรไบโอติกโยเกิร์ต
โยเกิร์ตทัว่ ไป
ควบคุ ม

ไตรกลี เซอไรด์ ;Triglyceride(mg/dL)
สั ปดาห์ ที่ 0
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 6
ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
128.79
41.48
122.43
35.61
113.79
165.14
56.47
159.07
54.48
145.59
129.04
37.62
125.04
30.84
125.46
135.83
24.5
135.5
19.84
135.53

p-value*
ค่ า S.D.
34.86
54.37
29.43
20.91

0.033**
0.017**
0.363
0.985

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในแต่ละสัปดาห์
โปรไบโอติกชนิดเม็ด

สั ปดาห์ ที่ (i)
0

โปรไบโอติกโยเกิร์ต

0

โยเกิร์ตทัว่ ไป

0

ควบคุม

0

สั ปดาห์ ที่ (j)
3
6
3
6
3
6
3
6

ความแตกต่ าง (i-j)
2.43
11.98*
6.07*
19.56
4
3.59
0.33
0.3

p-value
0.356
0.006**
0.024**
0.102
0.239
0.384
0.883
0.859

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
5. ค่าไขมันเอชดีแอล( HDL)
การเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอลในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการเปลี่ยนแปลงของค่าไขมัน
เอชดีแอลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p 0.032) ส่วนกลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด, โยเกิร์ตทั่วไปและกลุ่มควบคุมไม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงของค่าไขมันเอชดีแอลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 8 เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอล
ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุม่ โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีความแตกต่างของค่าไขมันเอชดี
แอลระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.009) ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอล (HDL)

โปรไบโอติกชนิดเม็ด
โปรไบโอติกโยเกิร์ต
โยเกิร์ตทัว่ ไป
ควบคุ ม

ไขมันเอชดีแอล;HDL(mg/dL)
สั ปดาห์ ที่ 0
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 6
p-value*
ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D.
46.36
4.09
47.29
3.55
50
2.83 0.265
51.29
7.27
55.37
6.88
58.71
6.92 0.032**
48.86
5.87
48.43
5.65
50.64
4.35 0.174
49.09
4.33
49.93
4.53
50.21
4.67 0.292

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA

**มีความสาคัญทางนัยสถิติ
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอล (HDL) ในแต่ละสัปดาห์
โปรไบโอติกชนิดเม็ด

สั ปดาห์ ที่ (i)
0

โปรไบโอติกโยเกิร์ต

0

โยเกิร์ตทัว่ ไป

0

ควบคุม

0

สั ปดาห์ ที่ (j)
3
6
3
6
3
6
3
6

ความแตกต่ าง (i-j)
6.35
15
-4.09
-7.42*
0.43
-1.79
-0.84
-1.13

p-value
0.052
0.061
0.051
0.009**
0.751
0.275
0.259
0.188

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
ส่วนที่ 3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้าหนักของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าทุกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักโดยกลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักมาก
ที่สุดที่ 1.5 kg ส่วนโยเกิร์ตทั่วไป,โปรไบโอติกชนิดเม็ดและกลุ่มควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักที่ 0.57, 0.43 และ
0.10 kg ตามลาดับ โดยกลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตเป็นกลุ่มเดียวที่มีน้าหนักในแต่ละสัปดาห์ที่แตกต่างกันอย่างมีค่า
นัยสาคัญทางสถิติ (p 0.012) ดังตารางที่ 10 และภาพที่ 1
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบน้าหนัก

โปรไบโอติกชนิดเม็ด
โปรไบโอติกโยเกิร์ต
โยเกิร์ตทัว่ ไป
ควบคุ ม

นา้ หนัก (Kg)
สั ปดาห์ ที่ 0
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 6
p-value*
ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D. ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า S.D.
57.86
6.91
57.43
7.11
57.43
7.11 0.2
58.43
7.32
57.57
7.11
56.93
6.98 0.012**
61.86
4.74
61.5
5.12
61.29
5.12 0.199
57.79
7.48
57.73
7.47
57.69
7.52 0.44

หมายเหตุ: *สถิตทิ ดสอบ Repeated ANOVA **มีความสาคัญทางนัยสถิติ
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงน้าหนัก
หมายเหตุ : probiotic tablet= โปรไบโอติ ก ชนิ ด เม็ ด ,probiotic yogurt=โปรไบโอติ ก โยเกิ ร์ ต ,conventional yogurt=
โยเกิร์ตทั่วไป,control = ควบคุม

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่าทุกกลุ่มการทดลองไม่เปลี่ยนแปลงค่าระดับน้าตาลในเลือดอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดพบว่า กลุ่มโปรไบโอติก ชนิดเม็ด (p 0.041), โปรไบโอ
ติกโยเกิร์ต (p 0.002) และ กลุ่มโยเกิร์ตทั่วไป (p 0.017) มีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่ากลุ่มโปร
ไบโอติกชนิดเม็ด, โปรไบโอติกโยเกิร์ต และโยเกิร์ตทั่วไป มีการลดลงของระดับคอเลสเตอรอลอยู่ที่ 4.82 %, 4.78%
และ0.95% ตามลาดับจากค่าเริ่มต้น เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล ระหว่า งสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ 0 กับ
6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอล ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6
อย่างมีค่านัยสาคัญ ทางสถิติ (p 0.008) กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอลระหว่าง
สัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.001) กลุ่มโยเกิร์ตทั่วไปมีความแตกต่าง
ของค่ าคอเลสเตอรอลระหว่างสั ปดาห์ ที่ 0 กับ 3 อย่างมีค่านัยส าคัญ ทางสถิติ (p 0.006) แต่ไม่มีค วามแตกต่าง
ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่าสาคัญทางนัยสถิติ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันแอลดีแอล (LDL) ในเลือด
พบว่า กลุ่ม โปรไบโอติกชนิดเม็ด (p 0.041 )และ โปรไบโอติกโยเกิร์ต (p 0.008) มีการลดลงของระดับไขมันแอลดีแอล
(LDL) ในเลือดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่ากลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีการลดลงของ
ระดับไขมันแอลดีแอล (LDL) อยู่ที่ 10.17% และ 7.86% ตามลาดับจากค่าเริ่มต้น ในขณะที่กลุม่ โยเกิร์ตทั่วไป และกลุ่ม
ควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าไขมันแอลดีแอล (LDL) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าไขมัน
แอลดีแอลระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด มีความแตกต่างของ
ค่าไขมันแอลดีแอล ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p 0.008) กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต มี
ความแตกต่างของค่าไขมันแอลดีแอล ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติ
(p0.006 และ 0.011 ตามลาดับ) ผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดพบว่า กลุ่ม โปรไบโอติกชนิดเม็ด
และ โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอร์ไรด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p 0.033 และ 0.017
ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มโยเกิร์ตทั่วไปและกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยพบว่ากลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีการลดลงของระดับไตรกลีเซอไรด์ อยู่ที่ 11.65%
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และ 11.84% จากค่าเริ่มต้นตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มโยเกิร์ตทั่วไปมีการลดลงของระดับไตรกลีเซอไรด์อยู่ที่ 2.77%
จากค่าเริ่มต้น เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า
กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดมีความแตกต่างของค่า ไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยสาคัญทาง
สถิติ (p 0.006) กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีความแตกต่างของค่าไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 อย่างมีค่า
นัยสาคัญ ทางสถิติ (p 0.024) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบที่สัปดาห์ 0 กับ 6
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันเอชดีแอล (HDL) ในเลือดพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการเปลี่ยนแปลงของค่า
ไขมันเอชดีแอลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p 0.032) โดยพบว่ากลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีการเพิ่มขึ้นของระดับไขมัน
เอชดีแอล (HDL) อยู่ที่ 14.47% จากค่าเริ่มต้น ในขณะที่กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดและกลุ่มโยเกิร์ตทั่วไปมีการเพิ่มขึ้น
ของระดับไขมันเอชดีแอล (HDL) อยูท่ ี่ 7.85% และ 3.64% จากค่าเริ่มต้น แต่ไม่มคี วามสาคัญทางนัยสถิติ เมื่อทาการ
เปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอลระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 3 และ0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมี
ความแตกต่างของค่าไขมันเอชดีแอลระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับ 6 อย่างมีค่า นัยสาคัญทางสถิติ (p 0.009) ผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของน้าหนัก พบว่าทุ กกลุ่ มมีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักตัว แต่โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีก ารลดลงของ
น้าหนักตัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยน้าหนักที่ลดลงประมาณ 1.5 กิโลกรัมจากการทดลอง
ใน 6 สัปดาห์ ในขณะที่ กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด,กลุ่มโยเกิร์ตทั่วไปและกลุ่มควบคุมมีการลดลงของค่าเฉลี่ยน้าหนัก
อยู่ที่ 0.43, 0.57 และ 0.10 Kg ตามลาดับ แต่ไม่มคี ่านัยสาคัญทางสถิติ
จากการวิจั ย ไม่ พ บข้ อ ข้ างเคี ย งใด ๆ จากการสอบถามผู้ เข้ าร่ วมงานวิจั ย ในตลอดเวลา 6 สั ป ดาห์ ผล
การศึกษาประสิทธิผลของโปรไบโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตในการลดระดับไขมันและน้าตาลในผู้ป่วยที่มี
ภาวะก่อนเบาหวานและมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าทั้งโปรไบโอติกชมิด
เม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตต่างมีประสิทธิผลในการลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล, ไขมันแอลดีแอล (LDL) และไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งคู่ แต่โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในแง่ของระยะเวลาใน
การเห็นผล โดยจากการทดลองพบว่าโปรไบโอติกโยเกิร์ตลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล, ไขมันแอลดีแอล (LDL) และ
ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ได้อย่ างมีค่านัยสาคัญทางสถิติได้ตั้งแต่เมื่อทาการเปรียบเทียบที่สัปดาห์ที่ 0 และสัปดาห์ที่ 3
และนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบต่อเนื่องไปอีกระหว่างสัปดาห์ที่ 0 และสัปดาห์ที่ 6 ก็ยังพบว่า โปรไบโอติกโยเกิร์ตก็
สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันแอลดีแอล (LDL) ได้อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน ในขณะที่โปรไบโอ
ติกชนิดเม็ดนั้นสามารถลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล, ไขมันแอลดีแอล (LDL) และไขมันไตรกลีเซอไรด์ ได้อย่างมีค่า
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อทาการเปรียบเทียบที่สัปดาห์ที่0และสัปดาห์ที่ 6
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ถึงแม้ว่าโปรไบโอติกโย
เกิร์ตจะลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อเปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ที่0กับสัปดาห์ที่ 3
แต่เมื่อทาการเปรียบเทียบต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 0กับสัปดาห์ที่ 6 กลับพบว่าไม่มีค่าแตกต่างทางนัยสถิติ อาจเป็น
เนื่ อ งจากไขมั น ไตรกลี เซอไรด์ นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง ได้ ม าจาการรั บ ประทานอาหารจ าพวกน้ าตาลและแป้ ง โยเกิ ร์ ต มี
ส่วนประกอบ ของน้าตาลอยูบ่ ้างจึงอาจมีส่วนในการไม่ลดลงของระดับไตรกลีเซอไรด์เท่าที่ควรจะเป็น
โปรไบโอติกโยเกิร์ตยังมีข้อดีมากขึน้ อีกในแง่ของการเพิ่มไขมันเอชดีแอล (HDL) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในขณะที่โปรไบโอติกชนิดเม็ดก็เพิ่มระดับไขมันเอชดีแอล (HDL)ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่มีค่านัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่า
โปรไบโอติกโยเกิร์ตเพิ่มระดับไขมันเอชดีแอล (HDL) ได้อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติเมื่อทาการเปรียบเทียบระหว่าง
สั ป ดาห์ ที่ 0 กั บสั ป ดาห์ ที่ 6 นอกจากนี้ยั งพบว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของน้าหนั ก ตั ว ในผู้ ที่ เข้ า ร่ วมงานวิจั ย โดยผู้ ที่
รับประทานโยเกิร์ตมีการลดลงของน้าหนัก โดยกลุ่มที่รับประทานโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการลดลงของน้าหนักตัวเฉลี่ย
มากที่สุด 1.5 กิโลกรัม ใน 6 สัปดาห์และมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุม่ อื่นเช่นโยเกิร์ตทั่วไปและ โปรไบโอติกชนิด
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เม็ดก็มกี ารลดลงของน้าหนักตัวเฉลี่ยเช่นกันแต่ไม่มคี วามสาคัญทางนัยสถิติ โดยลดลง 0.57 และ 0.43 กิโลกรัม เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมที่แทบไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงของน้าหนักตัวเลย
อย่างไรก็ ต ามในแง่ข องการศึก ษาประสิ ทธิ ผ ลในการลดระดั บ น้าตาลในเลือ ดไม่พ บว่ามี ก ลุ่ ม ใดเลยที่ มี
สามารถลดระดับน้าตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สาหรับผลของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่พบว่าโปรไบโอติกมีประสิทธิผลในการลดระดับไขมันใน
เส้นเลือด โดยกลไกยังไม่เป็นที่แน่ชัดนัก แต่เชื่อว่าเกิดจากการยับยัง้ การดูดซึมกลับของคอเลสเตอรอลในลาไส้ (Guo
et al., 2011), การทาปฏิกิริยาของ Lactobacilli และ Bifidobacterium กับกรดน้าดี ทาให้เพิ่มการขับออกของน้าดี จึง
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้ (Sanders, 2000) ในงานวิจัยนีพ้ บว่าทัง้ โปรไบโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ต
มีประสิ ท ธิผ ลในการลดระดั บไขมั น คอเลสเตอรอล, ไขมั น แอลดี แ อล (LDL) และไขมั น ไตรกลี เซอไรด์ ได้ อ ย่างมี
นัยสาคัญสถิติ อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้พบว่าโปรไบโอติกกว่าโยเกิร์ตมีข้อดีเล็กน้อยในแง่ของการเพิ่มระดับไขมัน
เอชดีแอล (HDL) ด้วย รวมถึงระยะเวลาในการออกฤทธิ์ในการลดระดับไขมันได้เร็วกว่า อาจเนื่องมาจากรูปแบบของ
โปรไบติโอติกที่รับประทานที่แตกต่างกัน โดยการรับประทานในรูปแบบของโยเกิร์ตอาจได้รับเชื้อไบโอติกในรูปแบ บ
ของจุลนิ ทรีย์ที่มีชีวิตที่มากกว่าที่หลงเหลืออยูใ่ นร่างกายหลังการรับประทานเข้าไป
ส าหรั บ ประสิ ท ธิ ผ ลในการลดน้ าหนั ก ตั ว นั้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย อื่ น ๆ ที่ เชื่ อ ว่ า ส่ ว นประกอบของ
เชื้อจุลินทรีย์ในลาไส้มสี ่วนต่อการรักษาสมดุลพลังงานในร่างกาย โดยในงานวิจัยนี้พบว่าทั้งกลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด ,
โปรไบโอติกโยเกิ ร์ต และโยเกิ ร์ต ทั่วไป ต่างมีก ารเปลี่ ยนแปลงของน้าหนัก เมื่อ เที ย บกั บสัปดาห์เริ่ม ต้น เมื่อ สิ้น สุ ด
งานวิจัย โดยพบว่ากลุ่มที่รับประทานโยเกิร์ตโปรไบโอติก มีการลดของน้าหนักตัวมากที่สุด ที่เฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม และมี
ความสาคัญทางนัยสถิติ ในขณะที่โยเกิร์ตทั่วไปและโปรไบโอติกชนิดเม็ด มีการลดลงของน้าหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 0.57
และ 0.43 กิโลกรัมตามลาดับ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานวิจัยพบว่าในกลุ่มที่รับประทานโยเกิร์ตทั้งสองชนิดนัน้ มี
การขับถ่ายที่ดีขึ้น และการรับประทานโยเกิร์ตในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารทาให้รู้สึกอิ่ม จึงรับประทานอาหาร
ชนิดอื่นได้น้อยลงด้วย จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้น้าหนักตัวลดลงได้เช่นกัน
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Random detection of pathogenic parasites from volunteers group in Huai Kaeo
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของการติดเชื้อปรสิตจากตัวอย่างอุจจาระของกลุ่มอาสาสมัครใน
ตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จานวน 397 ราย ด้วยวิธีการตรวจอย่างง่าย พบว่าอาสาสมัครมีการ
ติด เชื้อปรสิ ต ทั้งหมด 28 ราย (7.05%) โดยส่ วนใหญ่ ติดเชื้อ Strongyloides stercoralis (S. stercoralis), Taenia spp.
และพบการติดเชื้อ S. stercoralis ร่วมกับ Taenia spp. คิดเป็น 26 (6.5%), 3(0.7%) และ 1 ราย (0.2%) ตามลาดับ
ประชากรช่วงอายุ 51-60 ปี มีอัตราการติดเชื้อมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ซึ่งมีการติดเชื้อปรสิต ถึง 9.2% และเมื่อจาแนก
ชนิดของเชื้อปรสิตที่ตรวจพบตามช่วงอายุ และเพศ พบการติดเชื้อ S. stercoralis ในเพศชาย ช่วงอายุ 51-60 ปี มาก
ที่ สุ ด (8.6%) และพบการติ ด เชื้ อ Taenia spp. ในเพศชาย ช่ ว งอายุ 31-40 ปี มากที่ สุ ด (1.6%) จากการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการตรวจพบเชื้อปรสิตกับปัจจัยต่างๆ พบว่าการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เพศ อายุ และอาชีพ
เกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กั บการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค และพบว่าสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนามัยภายใน
บ้านที่ไม่ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค (p < 0.05) ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารที่ปรุงสุก การเสริมสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล และสุขอนามัยภายในบ้านที่ถู กต้องเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อปรสิตในชุมชนได้
คาสาคัญ: เชื้อปรสิตก่อโรค ตาบลห้วยแก้ว จังหวัดพะเยา

1 แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินก
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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 ninetyseven 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

บทนา
จากอดีตที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อปรสิตต่างๆ ที่ก่อโรคผ่านทางอาหารและน้าที่สาคัญและพบ
บ่อยในประเทศไทย ซึ่งมีการติดต่อของเชื้อปรสิตเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ช่องทางแรกจากการบริโภคอาหารที่ปรุง
ไม่ สุ ก เช่น เนื้อ สั ต ว์ที่เป็ น โฮสต์ ตั ว กลาง (Intermediated host) ที่ มี เชื้อ ในระยะติด ต่ อ (Infective stage) อยู่ เมื่ อ คน
รับประทานอาหาร หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุกก็จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการติดเชื้อปรสิตนั้นๆ ได้ โรคติดเชื้อ
ปรสิตจากการบริโภคอาหารที่ปรุงไม่สุกที่พบบ่อยในประเทศไทยได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) โรคพยาธิ
ใบไม้ลาไส้ (Haplorchiasis) โรคพยาธิตดื หมู และตืดวัว (Taeniasis) โรคพยาธิทริคโิ นซิส (Trichinosis) โรคพยาธิหอยโข่ง
(Angiostrongyliasis) โรคพยาธิ ใบไม้ปอด (Paragonimiasis) และโรคพยาธิตั วจี๊ ด (Gnathostomiasis) ช่อ งทางที่ ส อง
การติด ต่อ เข้ าสู่ โฮสต์โดยการบริโภคอาหาร และน้าที่ ปนเปื้อ นระยะติด ต่อ ของเชื้อ ปรสิ ต เช่น โรคพยาธิไส้ เดือ น
(Ascariasis) โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis) และโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว เช่น ไกอาร์เดียซีส (Giardiasis) และคริปโตส
ปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis) และช่องทางที่สาม การติดต่อเข้าสู่โฮสต์โดยชอนไชเข้าสู่ผิวหนัง ซึ่งโรคปรสิตที่พบ
บ่อย ได้แก่ โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease) และโรคพยาธิสตรองจิลอยดิเอซีส (Strongyloidiasis) การติดเชื้อ
ปรสิตเหล่านี้นอกจากมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้วยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอีก
ด้วย[1] รายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิต่างๆ ที่ก่อโรคผ่านทางอาหารและน้าที่สาคัญและพบบ่อยในประเทศไทย
ได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ตับ เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งระบาดหลักและ
มีความชุกของพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าภาคอื่นๆ โดยพบความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในภาคเหนือ 19.3% และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.7%[2] โรคพยาธิใบไม้ลาไส้เป็นโรคที่พบในบริเวณแม่นาแม่
้ กวง จังหวัดลาพูน โดยพบได้
22%[3] โรคพยาธิไส้เดือนเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กและพบทั่ วทุกภาคของประเทศไทย จากการสารวจในจังหวัดน่าน
พบเด็กเป็นโรคพยาธิไส้เดือน 21.7%[4] โรคพยาธิตัวตืดมีการสารวจในปี พ.ศ. 2545-2550 พบว่าค่าเฉลี่ยความชุก
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ของการติดเชื้อพยาธิตัวตืดในภาคเหนือสูงสุด ที่ 5.9% โดยพบการติดเชื้อพยาธิตืดวัวมากกว่าพยาธิตืดหมู[5] โรคท
ริคิโนซีส (Trichinosis) พบได้ทุกภาคของประเทศโดยพบมากในภาคเหนือและสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Trichinella
spiralis (T. spiralis) มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรกในปี พ.ศ. 2505 ที่อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกิด
จากการบริโภคเนื้อหมูป่าดิบที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของ T. spiralis ต่อมาในปี พ.ศ. 2505-2534 ได้มีการระบาดขึ้น
118 ครั้ง มีคนติดพยาธิทริคิเนลล่าประมาณ 5,400 ราย และทาให้คนเสียชีวิต 95 ราย[6] การติดเชื้อพยาธิใบไม้ปอด
Paragonimus heterotremus (P. heterotremus) มี รายงานผู้ ติ ด เชื้ อ จากจั ง หวั ด ในภาคเหนื อ และภาคกลาง ได้ แ ก่
จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน สระบุรี นครนายก เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2530 มีการรายงานความชุ ก
ของโรคพยาธิใบไม้ในปอดในจังหวัดพิษณุโลกพบได้ 15.8%[7] และพบความชุกของโรคลดลงเหลือ 0.51% ในปี พ.ศ.
2543 [8] โรคพยาธิหอยโข่งพบได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ่มประชากรที่นิยม
บริโภคหอยที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ ที่เรียกว่า ก้อยหอย ซึ่งนิยมบริโภคเป็ นกับแกล้มสุราในเทศกาลต่างๆ[1] โรคพยาธิตัวจี๊ ด
พบความชุ ก ของตั ว อ่อ นระยะที่ 3 (third stage larva) สู ง ที่ สุ ด ในปลาไหลซึ่ งเป็ น ปลาน้าจื ด ที่ จ าหน่ายในตลาดใน
กรุงเทพมหานคร (26%)[9] การศึกษาโรคพยาธิสตรองจิลอยดิเอซีสและโรคพยาธิปากขอในบริเวณลุ่มแม่น้าแม่กวง
จังหวัดลาพูน (14 และ 4% ตามลาดับ) [2] โรคพยาธิแส้ม้าพบมากในเด็กและพบได้ทุกภาคของประเทศไทย[1] ไกอาร์
เดียซี ส เป็ นโรคที่พ บในเด็ก มากกว่าผู้ใหญ่ จากการศึกษาจีโนไทป์ของ Giardia lamblia จานวน 42 ตัวอย่าง จาก
ประชากรในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกพบว่าเป็นจีโนไทป์ A จานวน 20 ตัวอย่าง และจีโนไทป์ B จานวน
22 ตัวอย่าง[9] โรคคริปโตสปอริดโิ อซีส (Cryptosporiosis) พบในประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก คนปกติที่
ติดเชื้อนี้และเกิดอาการอุจจาระร่วงจะหายได้เอง ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจะมีอาการอุจจาระร่วงแบบ
เรือ้ รัง และบางครัง้ อาจถึงตายได้ ดังนัน้ Cryptosporidium จึงจัดเป็นเชื้อฉวยโอกาสที่สาคัญในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่อง[1] จากรายงานปัญหาการติดเชื้อปรสิตยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญต่อประชาชนไม่วา่ จะอาศัยอยู่ภูมิภาคใดของ
ประเทศ ประชาชนก็มีโอกาสติดเชื้อปรสิตได้ จึงเป็ นที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อปรสิต
ก่อโรคในชุมชนตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการตรวจอย่างง่าย (Direct fecal smear) และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การตรวจพบเชื้อปรสิตกับปั จจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ การบริโภคอาหารสุกๆ
ดิบๆ ลักษณะสุขอนามัยส่วนบุ คคล และลักษณะสุขอนามัยภายในบ้าน เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพและ
การดารงชีวิตของประชาชนทั้งสิ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สารเคมีและน้ายา
1. 1% ไอโอดีน
2. น้าเกลือ
3. 70% Alcohol
4. Sodium Hypochlorite
วัสดุอปุ กรณ์และเครื่องมือที่สาคัญ
แผ่นกระจกใส แผ่นปิดกระจก กระปุกเก็บอุจจาระ ไม้เสียบลูกชิ้น สติ๊กเกอร์ กาละมัง หน้ากากอนามั ย
กระดาษชาระ ถุงขยะติดเชื้อและถุงขยะทั่วไป กล้องจุลทรรศน์ และตูเ้ ย็น
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วิธีการศึกษา
การคานวณขนาดตัวอย่างประชากร
คานวณขนาดตัวอย่างจากวิธีการคิดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane, 1970: 886-887) ดังนี้
สูตร n =
N
N.e2 + 1
โดยที่ : n คือ ขนาดตัวอย่าง
N คือ จานวนประชากรทั้งหมดจานวน 10 หมูบ่ ้าน ในตาบลห้วยแก้ว จังหวัดพะเยา
e = 0.05
n=
6,253
=
6,253
6,253(0.05)2 + 1
16.6325
n = 375 ราย (±20% = 300-450 ราย)
จากการคานวณขนาดตัวอย่างสาหรับการสุ่มตรวจหาเชื้อปรสิตก่อโรคในชุมชนตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 375 ราย
เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จานวน 10 หมู่บ้าน โดยอาสาสมัคร
ต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี ไม่จากัดเพศ และไม่รับประทานยาถ่ายพยาธิภายใน 1-3 เดือน ก่อนการเก็บตัวอย่าง
อุจจาระ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใบขออนุญาตเข้าทาการตรวจ
เพื่อขออนุญาตต่อหัวหน้าชุมชนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้วจิ ัย ในการแจ้งวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ
จากงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการเก็บอุจจาระและการกรอกแบบสอบถามที่ถูกต้องให้กับอาสาสมัครที่เข้ารับ
การตรวจหาพยาธิ
แบบสอบถาม
แบบสอบถามแจกให้แก่อาสาสมัคร โดยมีรายละเอียดเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เติมคาและเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร ได้แก่ ชื่อ -สกุล เพศ อายุ สถานภาพ ที่
อยู่ ระดับการศึกษา อาชีพ และโรคประจาตัว
ส่วนที่ 2 เลือกตอบเกี่ยวกับลักษณะสุขอนามัยภายในบ้าน ได้แก่ แหล่งน้าดื่ม ลักษณะส้วม และสุขอนามัย
ส่วนบุคคลบางประการของอาสาสมัคร
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ ของอาสาสมัคร
โดยโครงการวิ จั ย นี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาและรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่รับรองโครงการ 56 02 01 0025
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การเก็บตัวอย่าง
คณะผู้วจิ ัยเดินทางไปยังชุมชนตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อพบกับหัวหน้าชุมชนตามที่
ได้แจ้งในใบขออนุญาตเข้าทาการตรวจ แจกกระปุกสาหรับเก็บอุจจาระ พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามให้กับอาสาสมัคร
วันถัดไปคณะผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมกระปุกอุจจาระ และแบบสอบถามจากอาสาสมัคร พร้อมทั้ง ตรวจความ
เรียบร้อย และนากลับมาตรวจที่หอ้ งปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การตรวจหาพยาธิด้วยวิธีการตรวจอย่างง่าย (Direct fecal examination)
หยดน้าเกลือและ 1% ไอโอดีน ลงบนสไลด์แก้วจุดละประมาณ 1 หยด ใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยอุจจาระประมาณเท่า
หัวไม้ขีดไฟ นามาคนในน้าเกลือบนสไลด์ ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ ปิดทับด้วยแผ่นปิดกระจกใส และนาตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ด้วยกาลังขยาย 100 และ 400 เท่า ตามลาดับ (ทา 3 ซ้า)
การรายงานผลและการแปลผลทางห้องปฏิบัตกิ าร
ในกรณีที่ตรวจพบ Protozoa ให้รายงานโดยแยกชนิด และระยะ (stage) ของ protozoa กรณีตรวจพบ
พยาธิหรือไข่พยาธิ ให้รายงานโดยแยกชนิด และระยะของพยาธิและไข่พยาธิที่พบ และในกรณีทีต่ รวจไม่พบ protozoa
พยาธิ หรือไข่พยาธิ ให้รายงาน Negative หรือ Not found
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อ มู ล ที่ ได้ จากการตรวจมาทาการวิเคราะห์ ท างสถิ ติด้ ว ยวิธี Chi square test โดยใช้โปรแกรม SPSS
Version 17.0

ผลการศึกษา
การตรวจหาเชื้อปรสิตก่อโรคในตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัครทั้งหมด 397 ราย พบว่าอาสาสมัครมีการ
ติดเชื้อปรสิตจานวน 28 ราย คิดเป็น 7.05% ของจานวนอาสาสมัครทั้งหมด 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%) ของจานวนอาสาสมัครที่มีการติดเชื้อปรสิตทั้งหมด
ตามลาดับ (ตารางที่ 1) เมื่อจาแนกช่วงอายุของอาสาสมัคร พบว่าอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี มีอัตราการ
ติดเชื้อมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ซึ่งมีการติดเชื้อปรสิต ถึง 9.2% (ตารางที่ 2) และเมื่อจาแนกชนิดของเชื้อปรสิตที่ตรวจพบ
ตามช่วงอายุ และเพศ (ตารางที่ 2) พบการติดเชื้อ S. stercoralis ในเพศชาย ช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สุด (8.6%) และ
พบการติดเชื้อ Taenia spp. ในเพศชาย ช่วงอายุ 31-40 ปี มากที่สุด (1.6%) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตรวจพบเชื้อปรสิตกับปัจจัยต่างๆ พบว่าการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เพศ อายุ และอาชีพเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์
กับการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค (ตารางที่ 3 และ 4) และพบว่าสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนามัยภายในบ้านที่ไม่
ถูกต้อง (ตารางที่ 5) มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค (p < 0.05)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนของอาสาสมัครที่มีการตรวจพบเชื้อพยาธิในตัวอย่างอุจจาระ โดยแยกตามชนิดของพยาธิทีพ่ บ
ชนิด
จานวนราย (%)
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 โดยจาแนกตามช่วงอายุ และเพศของอาสาสมัคร
เพศ (ร้อยละ)
ช่วงอายุ (ร้อยละ)
ชนิด
ชาย
หญงิ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
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)
*พบการติดเชื้อ S. stercoralis ร่วมกับ Taenia spp. จานวน 1 ราย
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ กับการตรวจพบเชื้อปรสิตในอาสาสมัคร
การบรโิ ภคอาหาร
พบปรสิต (ราย)
ไม่พบปรสิต (ราย)
รวม (ราย)
บริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ
28
342
370
ไม่บริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ
0
27
27
รวม
28
369
397
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพของอาสาสมัครกับการตรวจพบเชื้อปรสิต
อาชีพ

พบปรสิต (ราย)

ไม่พบปรสิต (ราย)

รวม (ราย)

เกษตรกร

28

352

380

อาชีพอื่นๆ

0

17

17

รวม

28

369

397

ตารางที่ 5 แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสุข อนามัย ส่ว นบุ ค คลและสุข อนามัย ภายในบ้า นกับ การตรวจพบเชื้อ
ปรสิตในอาสาสมัคร
สุขอนามัยส่วนบุคคลและ
สุขอนามัยภายในบ้าน
สุขอนามัยไม่ถูกต้อง

พบปรสิต (ราย)

ไม่พบปรสิต (ราย)

รวม (ราย)

28

26

54

สุขอนามัยถูกต้อง

0

343

343

รวม

28

369

397
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วิจารณ์และสรุปผล
การตรวจหาเชือ้ ปรสิตในตัวอย่างอุจจาระของกลุ่มอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ในตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา ทั้งหมด 397 ราย พบว่าอาสาสมัครมีการติดเชื้อปรสิตจานวน 28 ราย คิดเป็น 7.05% ของจานวน
อาสาสมัครทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ตรวจพบระยะ third stage larvae (L3) ของ S. stercoralis ไข่ (egg) ของ Taenia spp.
และพบระยะ L3 ของ S. stercoralis ร่วมกั บไข่ (egg) ของ Taenia spp. คิ ดเป็ น 26 (6.5%), 3 (0.7%) และ 1 ราย
(0.2%) ของจานวนอาสาสมัครที่มีการติดเชื้อปรสิตทั้งหมด ตามลาดับ
S. stercoralis สามารถพบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น และสามารถพบได้ในทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย มีความชุกของการติดเชื้อสูงมากในบางท้องที่โดยเฉพาะพื้นราบ การติดเชื้อเกิดจากการชอนไชของตัว
อ่อนระยะติดต่อ (L3) เข้าสู่ร่างกายของโฮสต์ผ่านทางผิวหนัง การศึกษานี้พบว่าอาสาสมัครมีการติดเชื้อ S. stercoralis
(L3) มากที่สุดเพราะที่ตั้งของตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตร้อนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
อุ ณ หภู มิ เหมาะแก่ ก ารด ารงชี วิต ของเชื้ อ จากรายงานการส ารวจความชุ ก ของการติ ด เชื้ อ ปรสิ ต ล าไส้ ในกลุ่ ม
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น เทศบาลต าบลป่ า อ้ อ ดอนชั ย จั ง หวั ด เชีย งราย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2556 พบ
อาสาสมัครมีการติดเชื้อ S. stercoralis ถึง 13.8% ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อปรสิตชนิดนี้มากที่สุด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
การไม่สวมรองเท้าหรือสวมรองเท้าไม่เหมาะสมเมื่อออกไปนอกบ้าน ทานา ทาสวน หรือทาไร่[11] และพบได้บ่อยใน
พื้นที่บริเวณลุม่ แม่นาแม่
้ กวง จังหวัดลาพูน ซึ่งพบถึง 14%[3]
การตรวจพบไข่ของ Taenia spp. พบในกลุ่มอาสาสมัครที่นยิ มบริโภคเนื้อหมู เนื้อควาย เนื้อวัว ดิบ หรือสุกๆ
ดิบๆ ซึ่งอาจจะมีตัวอ่อนระยะติดต่อของ Taenia spp. ปนเปื้อนอยู่เข้าไป เช่น อาหารจาพวก ลาบ น้าตก แหนม เป็น
ต้น ตัวอ่อนจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในลาไส้เล็กของคนทาให้น้าหนักลด ขาดอาหารทั้งๆ ที่รับประทานอาหาร
ได้มาก หิวบ่อย ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระบ่อย หน้ามืด วิงเวียน กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ เมื่อ
ปล้องสุกหลุดและแตกออกมาทางทวารหนัก ไข่พยาธิจานวนมากก็จะปนออกมากับอุจจาระ เมื่อตรวจอุจจาระของ
อาสาสมั ค รจึ ง พบไข่ ได้ การศึ ก ษานี้ พ บการติ ด เชื้ อ Taenia spp. รองจาก S. stercoralis ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคของอาสาสมัครอีกทั้งประชากรในเขตภาคเหนือมีวัฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่อการบริโภค
อาหารประเภท ลาบ หลู้ ส้า ในงานเทศกาลงานบุญ งานประเพณี รวมทั้งในชีวิตประจาวัน โดยยึดถือว่าหากได้รับ
ประทานอาหารประเภทลาบจะทาให้มีโชคลาภ ตามชื่อของอาหารที่บริโภค [12] จากการสารวจความชุกของ Taenia
spp. เมื่ อ ปี พ.ศ. 2545-2550 พบค่ า เฉลี่ ย ความชุ ก ของ Taenia spp. ในภาคเหนื อ สู ง สุ ด ถึ ง 5.9% และภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ 2.8% พบว่าเป็ น พยาธิ ตืด วัว (T. saginata) มากกว่าพยาธิ ตืดหมู (T. solium) [5] การศึกษา
เกี่ยวกับเพศที่มีการติดเชื้อ Taenia spp. พบว่าเพศชายมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และพบในผู้ใหญ่
มากกว่าเด็ ก ปัจจุบั นพบว่าแนวโน้มของโรคพยาธิตัวตืดในประเทศยังไม่ลดลงอาจเนื่องมาจากประชาชนยังไม่ได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค[1] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครัง้ นี้
เมื่อเปรียบเทียบความไวของการตรวจหาปรสิตก่อโรคในตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัครระหว่างการตรวจ
ด้วยน้าเกลือ และ 1% ไอโอดีนพบว่าเมื่อตรวจตัวอย่างอุจจาระด้วยน้าเกลือ พบการติดเชื้อปรสิตก่อโรคในอาสาสมัคร
จานวน 13 ราย และการตรวจด้วย 1% ไอโอดีนพบการติดเชื้อ ปรสิต ก่อโรคในอาสาสมัครจานวน 23 ราย การ
ตรวจหาเชือ้ ปรสิตก่อโรคในครั้งนีส้ ามารถสรุปได้ว่า การตรวจตัวอย่างอุจจาระด้วย 1% ไอโอดีนมีความไวในการตรวจ
พบเชื้อปรสิตก่อโรคมากกว่าวิธีการตรวจดูดว้ ยน้าเกลือ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p = 0.049
(p < 0.05) นอกจากการเลือกใช้นายาในการตรวจแล้
้
วความไวของการตรวจหาปรสิตยังขึ้นอยูก่ ับหลายปัจจัยด้วยกัน
เช่น ตาแหน่งของการสุ่มจิม้ ตัวอย่างอุจจาระ หากสุ่มจิม้ ในตาแหน่งที่ไม่มคี วามผิดปกติของอุจจาระ เช่น มีมูก เลือด มี
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หนอง หรือมีสีของอุจจาระที่ ผิดปกติ ก็อาจลดโอกาสในการตรวจพบปรสิตได้ จานวนครั้งของการเก็บ ตัวอย่าง
อุจจาระ เนื่องจากการสุ่มตรวจในครั้งนีไ้ ด้ดาเนินการตรวจเพียงครัง้ เดียวดังนัน้ โอกาสในการตรวจพบปรสิตก็ลดลงไป
ด้วย เพราะปรสิตในร่างกายของโฮสต์มวี งจรชีวิต (life cycle) ตัง้ แต่ระยะตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และระยะไข่ เมื่อเชื้อปรสิต
เข้าสู่ร่างกายของโฮสต์แล้วแต่ยังเจริญไม่ถึงระยะเจริญพันธุ์ เมื่อไม่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
ไม่สามารถตรวจพบระยะไข่ หรือตัวอ่อนของปรสิตในตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัคร เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ตรวจพบปรสิตควรเพิ่มจานวนครัง้ ในการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนที่จะรายงานว่าตรวจไม่พบปรสิต
ในอาสาสมัคร ปริมาณของตัวอย่างตรวจ เนื่องด้วยการตรวจอุจจาระด้วยวิธีการตรวจอย่างง่ายนั้นใช้ปริมาณอุจจาระ
1-2 มิลลิกรัม ดังนั้นโอกาสในการตรวจพบปรสิตจึงลดลงไปด้วย ควรแก้ปัญหานี้ด้วยการเลือกวิธีการตรวจพิเศษที่
เหมาะสมต่อปรสิตที่ต้องการศึกษาเช่น เลือกใช้วิธีตรวจโดยการทาให้เข้มข้น (Concentration technique) เพื่อตรวจหา
ไข่ของพยาธิ และปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ ความรู้ ทักษะ และความชานาญของผู้ปฏิบัตงิ าน หากผู้ปฏิบัตงิ านขาดความรู้
ขาดทักษะ และความเชี่ยวชาญในการตรวจก็จะส่งผลให้การตรวจมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมี
การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การฝึกทั กษะการตรวจจากตัวอย่างที่ผ่านการตรวจยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะช่วย
เพิ่มความถูกต้องและความมั่นใจของผู้ปฏิบัตงิ านด้วย
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าการตรวจพบเชื้อปรสิต ก่อโรคในอาสาสมัค รมีค วามสัม พั นธ์กั บพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เพศ และ สุขอนามัยส่วนบุคคล อย่ างไรก็ตามการติดเชื้อปรสิตในประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ยังอยู่ในระดับที่ควรเฝ้าระวัง ซึ่งทางกลุ่มผู้วิจัยได้นาข้อมูลการศึกษา
ครัง้ นี้เสนอต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทาง
ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อปรสิต เพราะนอกจากการติดเชื้อปรสิต จะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนแล้ว ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการดูแลเฝ้าระวังการติดเชื้อปรสิต การให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ดื่มน้าสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค
ควรให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อย่า งมากเพื่อ เป็ น แนวทางในการป้ อ งกั น การเกิ ด โรคติด เชื้อ ปรสิ ต ของประชาชนอย่า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมาตรการในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อปรสิต[13] ได้แก่ 1. สวมรองเท้าหุม้ ส้นหรือ
รองเท้ าบู๊ต เพื่อ ป้อ งกั นตั วอ่อ นของพยาธิไชเข้าเท้ า 2. ล้ างมือให้ สะอาดก่อ นรับประทานอาหารและหลังการถ่ าย
อุจจาระ 3. ล้างผักสดให้สะอาดก่อนบริโภค เพื่อป้องกันการติดโรคพยาธิลาไส้ 4. กินอาหารที่ทาจากปลาน้าจืดมี
เกล็ด ที่ปรุงสุกดีดว้ ยความร้อนแล้วทุกครัง้ เพื่อป้องกันการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ 5. กินอาหารที่ทาจากเนือ้ หมูหรือเนื้อ
วัว ที่ ป รุง สุ ก ด้ ว ยความร้อ นแล้ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้อ พยาธิ ตื ด วั ว (T. saginata) และตื ด หมู (T. solium) 6. ถ่ า ย
อุจจาระในส้วมและราดน้าทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข่พยาธิที่ปนออกมากับอุจจาระถ้าจาเป็นต้องถ่าย
อุจจาระในที่ที่ไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ขณะเมื่ อไปทานาหรือ ทาไร่ ควรถ่ายในหลุมที่ขุดให้ลึกไม่น้อยกว่า 20
เซนติเมตรแล้วกลบด้วยดินให้แน่น
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การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอดอักเสบเปรียบเทียบกับ การ
วินิจฉัยโรคร่วมในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคา
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 โรงพยาบาลเชียงคา โดยใช้แนวคิดระบบต้นทุน
กิจกรรม ประชากรที่ศึกษาคือ ทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียง
คา จานวน 25 คน และเด็กป่วยโรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคา
ระหว่ า งพฤษภาคม ถึ ง สิ ง หาคม 2559 จ านวน 14 คน โดยวิ ธี เลื อ กแบบเจาะจง เก็ บ ข้ อ มู ล จาก 2 แหล่ ง คื อ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พจนานุกรมกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการจัดบริการ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เงินเดือน
ทีมเจ้าหน้าที่ บันทึกใช้จ่ายในระบบบัญชี และบันทึกการรักษาจากเวชระเบียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 6 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของเด็กป่วย ชุดที่ 2 พจนานุกรมกิจกรรมการดูแลรักษาจานวน 5 กิจกรรมหลัก ชุดที่ 3
แบบสังเกตเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม ชุดที่ 4 แบบบันทึกข้อมูลการจัดบริการเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ ชุดที่ 5 แบบ
บันทึกต้นทุน และชุดที่ 6 แบบบันทึกข้อมูลการวิ เคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือทั้งหมดได้รับการ
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน และได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .96 และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษารวมสาหรับผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบเท่ากับ 24,713.14 บาท
ต้น ทุ น กิ จ กรรมต่อ ราย เท่ ากั บ 1,765.22 บาท โดยไม่คิ ด รวมค่ า ยา ค่ าตรวจวินิจ ฉั ย ค่ า ห้ อ ง ค่ าอาหารและค่ า
สาธารณู ปโภค ต้น ทุน กิจกรรมการดู แลรักษาหลักแบ่ งเป็น 5 กิ จกรรม โดยพบว่ากิจ กรรมที่มีต้นทุ นสู งที่ สุด คื อ
กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง เท่ากับ 855.15 บาท (ร้อยละ 48) รองลงมา คือ กิจกรรมการพยาบาลการบริหาร
จัดการ เท่ากับ 294.13 บาท (ร้อยละ 17) กิจกรรมที่มีต้นทุนต่าที่สุด 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
คาสาคัญ: ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา, เด็กโรคปอดอักเสบ, การวินจิ ฉัยโรคร่วม
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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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บทนา
ปอดอักเสบเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของเด็กอายุต่า
กว่า 5 ปีในประเทศกาลังพัฒนา (WHO, 2015) ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย จากสถิติของโรงพยาบาลเชียงคา ในปี
2557 พบว่าโรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในเด็กป่วยอายุ 0-5 ปี โดยพบอัตราการนอนโรงพยาบาล
ถึง 306 ครั้ง และพบภาวะแทรกซ้อนจากโรค ได้แก่ ภาวะหายใจล้มเหลวร้อยละ 0.7 (2 ราย) ภาวะช็อกจากการติด
เชื้อร้อยละ 0.7 (2 ราย) มีผู้ป่วยที่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้าภายในระยะเวลา 28 วัน ด้วยโรคเดิมร้อยละ 1.7 มีอัตรา
การเสียชีวิตถึงร้อยละ 0.36 โดยเด็กป่วยโรคปอดอักเสบส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นชาวพื้นที่สูงใช้สิทธิ์เด็กอายุระหว่าง
0-12 ปีในการรักษา และร้อยละ 20.9 เป็น เด็กป่ วยจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ต้องชาระค่ า
รักษาพยาบาลเอง (ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลเชียงคา, 2558)
โรคปอดอักเสบส่งผลกระทบต่อเด็กป่วย ครอบครัวและโรงพยาบาลที่รักษา เนื่องจากเป็นโรคที่มีค วาม
รุนแรงจาเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ความรุนแรงของโรคอาจทาให้เด็กป่วยมีภาวะหายใจล้มเหลวต้องใส่
ท่อช่วยหายใจจาเป็นต้องรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่ทาให้เด็กป่วยมี
อาการทางระบบหายใจเรื้อรัง ทาให้ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น (ประยงค์ เวชวนิชสนอง และวนพร อนันต
เสรี, 2552) ส่งผลให้ครอบครัวต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผู้ปกครองต้องอยู่ดูแลเด็กป่วยทาให้
ต้องหยุดงานขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว (อุษาษ์ โถหินัง , 2557) นอกจากนี้เด็กป่วยโรคปอด
อักเสบส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์เด็กอายุระหว่าง 0-12 ปีในการรักษา ซึ่งเป็นสิทธิ์การรักษาที่ทางโรงพยาบาลจะได้รับจาก
สานักงานหลักประกันสุขประภาพแห่งชาติ จึงทาให้โรงพยาบาลต้องรับกับค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการรักษาโรคปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (วัชรี แก้วนอกเขา, 2555) เนื่องจาก
รัฐยังคงมีนโยบายการจัดบริการสุขภาพฟรีให้กับประชาชน โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(Diagnosis Related Group) หรือเรียกอย่างย่อว่า DRG เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการผู้ป่วยในตามการ
เจ็บป่วยในแต่ละครั้ง โดยมีการจัดกลุ่มโรคที่มีการวินิจฉัยใกล้กันและมีค่าใช้จ่ายโดยรวมใกล้เคียงกันมาจัดเป็นกลุ่ม
เดียวกัน จากนั้นคานวณหาค่าน้าหนักสัมพั ทธ์ (relative weight, RW) ของแต่ละกลุ่มโรคจากราคาหรือต้นทุนการ
รักษา ซึ่งค่า RW คานวณได้จะเป็นบ่งชี้ระดับราคาหรือต้นทุนและความยากง่ายในการรักษา กล่าวคือ กลุ่มโรคที่มีค่า
RW สูง แสดงว่ามีการรักษาที่ซับซ้อนกว่าและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มโรคที่มคี ่า RW ต่า (ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
, อุทุมพร วงษ์ศิลป์ และดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, 2556) ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาลจึงมีความสาคัญ
เนื่องจากสามารถใช้เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการวางแผน ควบคุม กากับ และประเมินผลการจัดทางบประมาณ
ประจาปี และการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพภายในหน่วยงานหรืออกแบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เพชร
น้อย สิงห์ชา่ งชัย, 2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การคิดต้นทุนกิจกรรมเป็นระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ ซึ่งคาแพลน
และคูเบอร์ (Kaplan & Cooper,1998) ได้นามาใช้ครั้งแรกใน ค.ศ.1998 และเริ่มเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing:ABC) เป็นระบบบริหารต้นทุนแบบใหม่ที่ทาให้ผู้บริหารมองเห็น
และเข้าใจพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นในองค์กร เนื่องจากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมเป็นการบริหารจัดการโดย
แบ่งการดาเนินงานขององค์กรออกเป็ นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทรัพยากรขององค์กรให้เป็นบริการ ดังนั้น
ผู้บริหารจะทราบถึงการดาเนินงานขององค์กรว่าประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมใช้เวลาและทรัพยากร
มากน้อยเพียงใด การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมจึงเป็นทางเลือกที่ดี ทาให้ได้ข้อมูลเพื่อเจรจาต่ อรองอย่างเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล (เพชรน้อย สิงห์ชา่ งชัย, 2557)
81

Proceedings

ปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงคายังไม่มกี ารศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กป่วยโรค
ปอดอักเสบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอดอักเสบที่รักษาในหอ
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงราย โดยใช้การคิดตามหลักบัญชีแนวใหม่คือการคิดต้นทุนกิจกรรม (ActivityBased-Costing-ABC) โดยคานวณจากกิจกรรมหลักทั้งหมด 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการพยาบาลดูแลแรกรับ เป็น
กิ จ กรรมที่ เริ่ ม ตั้ งแต่ เด็ ก ป่ ว ยเข้ า มาใช้บริ ก ารที่ ห อผู้ ป่ว ยกุ ม ารเวชกรรม จนถึ งขั้ น ตอนการปฐมนิเทศผู้ ป กครอง
2. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาที่กระทากับเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ
โดยตรง 3. กิ จ กรรมของที ม สหสาขาวิช าชี พ เป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเด็ ก ป่ ว ยโดย กุ ม ารแพทย์ เภสั ช กร นั ก
กายภาพบาบัด และทีมโภชนาการ 4. กิจกรรมการจาหน่ายตามหลัก D-method และIntensive discharge planning
และ 5. กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมที่ปฏิบัติ
โดยหัวหน้าพยาบาลแลพยาบาลวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ ผลการวิจัยจะทาให้ทราบค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่แท้จริงของการ
ปฏิบัติการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบในแต่ละกิจกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม ผู้บริหาร
โรงพยาบาลสามารถใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เป็น
จริง ใช้คานวณหาอัตรากาลังในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบที่เหมาะสม ทีมผู้ดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ
สามารถได้ข้อมูลเพื่อเจรจาต่อรองในการคิดค่าตอบแทนการให้บริการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาสาหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาล
เชียงคา ปีงบประมาณ 2559
2. เพื่อศึกษาต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาต่อรายสาหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลเชียงคา ปีงบประมาณ 2559
3. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมต่อรายระหว่างการคิดต้นทุนกิจกรรมการดูแลรั กษากับต้นทุนการวินจิ ฉัย
ตามกลุ่มโรค(DRG) ปอดอักเสบในเด็กของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคา ปีงบประมาณ 2559
คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
1. การคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity-base costing: ABC) หมายถึง การคานวณต้นทุนกิจกรรมการดูแล
รักษาที่ทาให้เกิดผลผลิตทางการรักษาตามปริมาณการใช้กิจกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบของต้นทุน 3 องค์ประกอบ คือ
ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าเสื่อมราคา
2. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม หมายถึง ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาโดยคานวณจากผลรวมของค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมการดูแล หารด้วยปริมาณกิจกรรมการพยาบาลนั้นๆ
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
กรอบแนวคิดการคิดต้นทุนกิจกรรมครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดการคิดต้นทุนกิจกรรมของคาแพลนและคูเบอร์
(Kaplan & Cooper,1998) ดังภาพที่ 1
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การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการดูแลรักษาสาหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม โรงพยาบาลเชียงคา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจั ยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาต้นทุน กิจกรรมการดู แลรักษา
สาหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคา และเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมต่อราย
ระหว่างการคิดต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษากับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) ปอดอัก เสบในเด็กของหอ
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคา ขอบเขตการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างพฤษภาคม ถึงสิงหาคม
2559 เฉพาะหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคาเท่านัน้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ คือ ทีมเจ้าหน้ าที่ที่
ดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคา จานวน 25
คน ประกอบด้วยกุมารแพทย์ 2 คน แพทย์ฝึกหัด 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 11 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 คน เภสัชกร 1
คน นักกายภาพบาบัด 1 คน เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 1 คน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 คน พนักงานส่งอาหาร 1 คน
พนักงานทาความสะอาด 1 คน พนักงานห้องผ้า 1 คน และเด็กป่วยโรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงคา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จานวน 14 คน โดยวิธี
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่อ งมือ ที่ ใช้ ในการวิจั ย มี 6 ชุด ประกอบด้ วย ชุด ที่ 1 แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของเด็ ก ป่ ว ย ชุด ที่ 2
พจนานุกรมกิจกรรมการดูแลรักษาจานวน 5 กิจกรรมหลัก ชุดที่ 3 แบบสังเกตเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม ชุดที่ 4
แบบบันทึกข้อมูลการจัดบริการเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ ชุดที่ 5 แบบบันทึกต้นทุน และชุดที่ 6 แบบบันทึกข้อมูลการ
วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน และได้คา่ ดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.96
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การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป มีขั้นตอน ดังนี้
1. จัดเตรียมข้อมูลต้นทุนเพื่อนามาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรม
2. คานวณค่าเฉลี่ยของเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรมการดูแลรักษาในแต่ละกิจกรรม บันทึกค่าเฉลี่ยของเวลาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัตกิ ิจกรรมการดูแลรักษาทุกกิจกรรม
3. คานวณหาร้อยละของเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
4. คานวณผลรวมต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าเสื่อม
5. คานวณต้นทุนกิจกรรมรวมต่อหน่วย
6. คานวณต้นทุน DRG ต่อหน่วย
การพิทักษ์สทิ ธิ์
ผู้วิจัยทาการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยนาโครงร่างวิจัยเสนอขอรับรองต่อคณะกรรมจริยธรรมของ
โรงพยาบาลเชียงคา เมื่อได้รับการรับรองจริยธรรมแล้ว ผู้วจิ ัยจึงดาเนินการขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างในการ
เข้าร่วมการวิจัย สาหรับในเด็กป่วยผู้วิจัยได้ดาเนินการขอความยินยอมในการให้เด็กป่วยเข้าร่วมวิจัยจากบิดามารดา
และขอความสมัค รใจในการเข้าร่วมการวิจัยของเด็กป่ วย โดยผู้วิจัยได้อธิบายวัต ถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการต่างๆ และขออนุญาตจับเวลาในการทากิจกรรม
การดูแลต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่างซักถามข้อสงสัยต่างๆ ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมี
สิทธิ ตอบรับหรือ ปฏิเสธการเข้ าร่วมการศึก ษาครั้งนี้ โดยไม่มีผ ลกระทบใดๆ ระหว่างทาการศึก ษากลุ่ม ตั วอย่า ง
สามารถแจ้งขอยุติก่อนสิน้ สุดการศึกษาได้ตลอดเวลา และข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับและนาเสนอในภาพรวมเพื่อ
ใช้ประโยชน์สาหรับการศึกษา หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้วจิ ัยได้ตลอดเวลา โดยให้กลุ่มตัวอย่างลง
ลายมือในแบบฟอร์มการเข้าร่วมทาการศึกษาวิจัย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครัง้ นี้ พบว่า
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง เด็กป่วยโรคปอดอักเสบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 64) มีอายุระหว่าง 0-1
ปี (ร้อยละ 36) ใช้สิทธิการรักษาบัตรทอง อายุ 0-12 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 57) รองลงมาใช้สิทธิบัตรทองข้ามเขต (ร้อย
ละ 29) จานวนวันนอนโรงพยาบาลสูงสุด 11 วัน ต่าสุด 1 วันและจานวนวันนอนเฉลี่ย 4 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ทีมดูแล
รักษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ (ร้อยละ 44) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64) มีอายุระหว่าง 28-54 ปี ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 72) อายุการทางานสูงสุด 28 ปี และต่าสุด 1 ปี
2. ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาและต้นทุนต่อหน่วยสาหรับเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ ผลการวิเคราะห์
ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนต่อหน่วย จาแนกตามกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมในแต่ละบริการ โดยไม่คิดรวมค่ายา ค่าตรวจ
วินิจฉั ย และค่ าสาธารณู ปโภค พบว่า ต้นทุ นกิ จกรรมการดู แลรั กษารวมส าหรับผู้ ป่วยเด็ กโรคปอดอักเสบเท่ ากั บ
24,713.14 บาท ต้นทุนกิจกรรมต่อราย เท่ากับ 1,765.22 บาท โดยพบว่ากิจกรรมที่มีต้นทุนสูงที่สุด คือ กิจกรรมการ
พยาบาลต่อเนื่อง เท่ากับ 855.15 บาทต่อราย (ร้อยละ 48.00) มีต้นทุนกิจกรรมเฉลี่ยต่อรายกิจกรรม เท่ากับ 71.26
บาท รองลงมาคือ กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ เท่ากับ 294.13 บาท (ร้อยละ 17.00) มีตน้ ทุนกิจกรรมเฉลี่ย
ต่อรายกิจกรรม เท่ากับ 21.01 บาท กิจกรรมที่มีต้นทุนต่าที่สุด คือ กิจกรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ เท่ากับ 140.69
บาท (ร้อยละ 8.00) มีต้นทุนกิจกรรมเฉลี่ยต่อรายกิจกรรม เท่ากับ 35.17 บาท (ดังตารางที่ 1) และพบว่า ต้นทุนค่าแรง
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รวม เท่ากับ 16,348.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของต้นทุนทั้งหมด ค่าวัสดุรวม เท่ากับ 8,032.44 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.50 ของต้นทุนทั้งหมด และค่าเสื่อมรวม เท่ากับ 332.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของต้นทุนทั้งหมด
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ปว่ ยเด็กโรคปอดอักเสบรายกิจกรรม
กิจกรรมหลัก

ต้นทุนกิจกรรม

เวลาทากิจกรรม
เฉลี่ย
(นาที/ราย)

เวลาทา
กิจกรรม รวม
(นาที)

ค่าแรง (บาท)

ค่าวัสดุ
(บาท)

49.51

693.08

2,485.68

923.43

50.58

3,459.69

247.12

93.67

1,311.35

5,146.85

6,729.61

95.70

11,972.16

855.15

46.65

653.07

1,921.98

0.00

47.66

1,969.64

140.69

59.34

830.76

3,003.19

130.00

60.62

3,193.81

228.13

76.43

1,069.96

3,790.36

249.40

78.08

4,117.84

294.13

325.60

4,558.23

16,348.05

8,032.44

332.65

24,713.14

1,765.22

ต้นทุนค่า ต้นทุน กิจกรรม ต้นทุนกิจกรรม
เสื่อม
รวม(บาท)
ต่อราย(บาท/ราย)

A1.การ

พยาบาลดูแล
แรกรับ
A2.การ
พยาบาล
ต่อเนื่อง
A3.กิจกรรม

ของทีมสห
สาขาวิชาชีพ
A4.การ

จาหน่ายตาม
หลักDmethod
A5.กิจกรรม

การพยาบาล
การบริหาร
จัดการ
รวม

3. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษากับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) ปอดอักเสบ
ในเด็ก การศึกษา พบว่า ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา (ABC) ต่อราย โดยคิดรวมค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย และค่า
สาธารณูปโภค เท่ากับ 329.85 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการวินจิ ฉัยตามกลุ่มโรค (TDRG) ปอดอักเสบในเด็กของหอ
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรมเท่ากับ 360.54 บาท (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการดูแลรัก ษาผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบรายกิจกรรมรวมค่ายา 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
จากการวิเคราะห์ ต้นทุ นกิจกรรมการดู แลรัก ษาโดยการศึกษาต้นทุ นกิจกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคปอด
อักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงคา ซึ่งมีกิจกรรมหลักทั้งหมด 5 กิจกรรม คือ A1. กิจกรรมการพยาบาล
ดูแลแรกรับ A2. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง A3. กิจกรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ A4. กิจกรรมการจาหน่ายตาม
หลัก D-methodและIntensive discharge planning และ A5. กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ พบว่า เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัตกิ ิจกรรมมีความสัมพันธ์แปรผันกับการเกิดต้นทุน กล่าวคือ กิจกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบใน
กิจกรรมที่ A2.การพยาบาลต่อเนื่องใช้เวลาในการปฏิบัติกรรมนานที่สุด คือ 1,311.35 นาที ทาให้เกิดต้นทุนกิจกรรม
รวมสูงสุด คือ 11,972.16 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิลาวรรณ ทิพย์มงคล และนงเยาว์ ภูริวัฒนกุล (2558)
ที่พบว่าต้นทุนของการบริการขึ้นกับระยะเวลาในการปฏิบัตกิ ิจกรรม เมื่อพิจารณาต้นทุนรายด้านพบว่า ต้นทุนค่าแรงมี
ค่าต้นทุนต่อกิจกรรมสูงที่สุด คือ 5,146.85 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของกัญญารัตน์ อินใจ (2552) พบว่า ต้นทุน
ค่าแรงขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม A2.การพยาบาลต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่หอผู้ป่วย
กุมารเวชกรรมให้ความสาคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักที่ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล และปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กป่วยโรคปอดอั กเสบหายจากโรค
และปฏิบัติโดยพยาบาลวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้การปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบต้องใช้
เวลาในการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนทาหัตถการเพื่อลดความกลัวและความวิตกกังวลในการรักษาพยาบาล จึง
ทาให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมสูงกว่ากิจกรรมการดูแลรักษากิจกรรมอื่น อีกทั้งหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลเชียงคามีบุคลากรทางการพยาบาลหลายระดับที่ปฏิบัตหิ น้าที่แตกต่างกันไปตามคาบรรยายลักษณะงาน
และมีอายุงานเฉลี่ยและค่อนข้างสูง คือ 17.18 ปี จึงทาให้ต้นทุนค่าแรงมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด และยังพบว่า กิจกรรม A2.
การพยาบาลต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนด้านค่าวัสดุสูงที่สุด คือ 6,729.61 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรี
รัตน์ อ๋องสกุล และ สินีนาฎ วุฒิวิชชานนท์ (2556) ที่ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ พบว่าต้นทุนค่าวัสดุในกิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่องมีตน้ ทุนสูงที่สุด เนื่องจาก
การให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาที่กระทากับเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ
โดยตรง โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การสังเกตและประเมินอาการ ต้องใช้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคา
สู ง เช่น ปรอทวั ด ไข้ แ บบดิ จิ ต อล เครื่อ งวั ด ความดั น โลหิ ต เครื่อ งวัด ออกซิ เจนในเลือ ด (pulse oximeter) การท า
หัตถการ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนการรักษาของแพทย์ การให้ยา ต้องใช้อุปกรณ์และวัสดุทางการ
แพทย์ที่ส้ินเปลือง เช่น วัสดุอุปกรณ์การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ การให้ยาฉีด
หรือหยดทางหลอดเลือดดา การให้ยาพ่นฝอยละออง การเคาะปอด ดูดเสมหะ การให้ออกซิเจนแบบต่างๆ นอกจากนี้
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ยังใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงจานวนมาก เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น จึ งทาให้
พบว่าต้นทุนด้านวัสดุคอ่ นข้างสูง
นอกจากนี้ยังพบว่า A5. กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาในการปฏิบัตินานเป็น
อันดับที่สองรองจากกิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง คือ 1,069.96 นาที ทาให้เกิดต้นทุนรวม 4,117.84 บาท หากพิจารณา
รายละเอียดในกิจกรรมย่ อยจะพบว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ หั วหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลวิชาชีพเป็ นผู้ ปฏิบัติ ซึ่ งมีบาง
กิจกรรมที่สามารถใช้บุคลากรระดับอื่นปฏิบัติงานแทนได้ ได้แก่ การประสานงานเพื่อขอล้อเข็น/เปลนอนในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย การเปิดผล Chest X-RAY ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แพทย์ดูประกอบผลการรักษา การคิดค่ารักษาพยาบาล
การจั ด ตารางท างานและเบิ ก ค่ าท างานล่ วงเวลา ในกิ จ กรรมการคิ ด ค่ ารั ก ษาและหั ต ถการสามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการคิดค่าวัสดุ รวมทั้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปช่วยในการจัดตารางทางานและเบิกค่า
ทางานล่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดเวลาที่ใช้ในการปฏิบัตซิ ึ่งจะทาให้ต้นทุนด้านค่าแรงในกิจกรรมลดลงได้
จากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบรายกิจกรรมโดยคิดรวมค่ายา ค่า
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ค่ า ห้ อ ง ค่ า อาหารและค่ า สาธารณู ป โภคพบว่ า มี ต้ น ทุ น เฉลี่ ย เท่ า กั บ 329.85 บาทต่ อ ราย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) มีตน้ ทุนเฉลี่ยเท่ากับ 360.54 บาทต่อราย และค่าเรียกเก็บจาก
โรงพยาบาลเฉลี่ยเท่ากับ 324.48 บาทต่อราย ซึ่งพบว่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณ
จากภาครัฐมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับต้นทุนที่แท้จริงของทางโรงพยาบาล

ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบมีประเด็นข้อเสนอแนะในการนาผล
วิจัยไปใช้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ค่าแรงในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียง
คา ควรมีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละระดับเพื่อทาให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน
แต่คงไว้ซึ่งมาตรฐานการพยาบาล โดยมอบหมายงานในกิจกรรมที่ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือคนไข้สามารถ
ปฏิบัตแิ ทนพยาบาลวิชาชีพได้
2. นาเสนอผลการวิจัยให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักในการลดต้นทุนในการทา
กิจกรรมโดยการคิดมาตรการหรือนวตกรรมเพื่อช่วยลดเวลาในการปฎิบัตกิ ิจกรรม
3. ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงคา ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานเอกสารเพื่อลดต้นทุนและลด
เวลาในกิจกรรมการบริหารจัดการ เช่น การคิดค่ารักษาพยาบาล การจัดตารางทางานและเบิกค่าทางานล่วงเวลา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ศึกษาต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาทุกหน่วยงานในโรคที่พบบ่อยเพื่อให้ได้ตน้ ทุนกิจกรรมของโรงพยาบาล
2 ควรมีก ารวิเคราะห์ ต้ น ทุ น ในส่ ว นของผู้ รับ บริก ารเนื่ อ งจากโรงพยาบาลเชีย งค าอยู่ติ ด เขตชายแดนมี
ผู้รับบริการรักษาต่างชาติชาระค่าใช้จ่ายเอง
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การศึก ษาความคาดหวังของผู้ ป่ วยต่ อการให้ บ ริการทางสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
A study of expectation of patients toward health service in Khlong Song Subdistrict health promoting hospital, Khlongluang district, Pathumthani
province.
กฤติเดช มิ่งไม้1*
Krittidech Mingmai1*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวางเชิ ง พรรณนา (Cross-Sectional Descriptive Study) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มารับบริการทางสุขภาพ และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลกับ
ความคาดหวังของผู้มารับบริการทางสุขภาพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยมารับบริการใน รพ.สต.คลองสอง จานวน 148 ราย และเลือกสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มารับบริการทาง
สุขภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิตเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิตไิ คสแควส์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.7) อยู่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี (ร้อยละ
52.7) เมื่อพิจารณาความคาดหวังของผู้ป่วยพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านการรักษา (xˉ =3.96), ด้านการ
ให้ บริการและการดูแลเอาใจใส่ (xˉ =3.93), ด้ านสถานที่ ให้ บริการ (xˉ =3.87), ด้านการประชาสัมพั นธ์ (xˉ =3.94)
และด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (xˉ =3.80) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร
กับระดับความคาดหวังในการให้บริการพบว่า เพศ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, สิทธิการรักษา และจานวนครั้งที่เข้ารับ
การรักษามีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังต่อการบริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจัยดังกล่าวเสนอให้เห็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการทางสุขภาพโดยดาเนินการตาม
มาตรฐานการให้การบริการทางสุขภาพ เพื่อให้การบริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการและ สอดคล้อง
กับการปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางการแพทย์และสาธารณสุข
คาสาคัญ: ความคาดหวัง การให้บริการทางสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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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 ( ˉx =3.96) , Providing care ( ˉx =3.93) , Location Service ( ˉx =3.87) , communication
(xˉ =3.94)and medical technology and equipment (xˉ =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

บทนา
การพัฒ นาสุข ภาพของประชาชนถือ เป็น รากฐานของการพัฒ นาประเทศให้มีค วามเจริญ ก้าวหน้า และ
มั่นคง ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจสูงสุด ตามหลักการบริหารแนวใหม่ซึ่งถือว่าผู้รับบริการเป็นลูกค้าที่
สาคัญที่สุด โดยเฉพาะงานด้านการรักษาพยาบาลเป็นงานที่ซับซ้ อน ละเอียดอ่อน มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจานวน
มาก นอกจากนี้รัฐบาลยังมีงบประมาณที่จากัดในการดูแลสุขภาพ ไม่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง ถึงแม้จะมีการ
ขยายจานวนเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน [1] ซึ่งหลัก
บริก ารสุขภาพในประเทศไทยมีการจัด ระบบบริก ารสาธารณสุขภาครัฐ เป็น 3 ระดับคือบริก ารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ โดยการจัดบริการทั้ง 3 ระดับควรมีการผสมผสานเสมือนหนึ่งเป็นหน่วยเดียวกัน สาหรับการบริการ
ระดับ ปฐมภูมิในชนบทมีโ รงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพระดับ ตาบลเป็น สถานบริก ารหลัก เพื่อ ให้บริ ก ารมีค วาม
สอดคล้อ งกับหลักการที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มีที่ตั้ง อยู่ใกล้บ้า น มีพื้นที่และประชากรที่รับผิด ชอบที่ชัดเจน
นาไปสู่การให้บริการที่มีความต่อเนื่องและเป็นองค์รวม สามารถจัดบริการที่ผสมผสานทั้งด้านรักษา การส่งเสริม
ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ เป็นที่พ่ึงของประชาชน เป็นสถานบริการทางสุขภาพแรกก่อนที่จะมีการส่งต่อไปยังสถาน
บริการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การจัดบริการระดับปฐมภูมิที่ผ่านมายังมีข้อจากัดหลายประการ
อาทิเช่น ศักยภาพในการรักษาพยาบาล ที่ยังไม่สามารถจัดให้มีแพทย์อยู่ประจาในสถานบริการระดับปฐมภู มิได้
เต็ม เวลา ปัญ หาด้า นจานวนบุค ลากรที่จากัด และขาดความครบถ้ว นของสหวิชาชีพ ตลอดจนความพร้อ มของ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ [2]
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ปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบได้ในทุกภาคส่วนทั้งในทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ให้การรับรอง
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนว่ า “บุ ค คลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ ได้ ม าตรฐานอย่ า งเสมอภาค” [3] และ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพมาตรา 82
กล่าวว่า “รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ” ก็ยังไม่
สามารถทาให้ปัญหาทางด้านสุขภาพลดลงไปได้ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังหรือโรควิถีชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ข้อมูลของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราป่วยต่อแสนประชากรของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังข้างต้นสูง
เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (อัตราต่อแสน 1570.63) โรคเบาหวาน (อัตราต่อแสน
586.82) โรคหั วใจขาดเลือ ด (อั ต ราต่อแสน 326.58) และ โรคหลอดเลือ ดสมอง (อั ต ราต่อแสน 233.65) [4] ซึ่ ง
สาเหตุ ส าคั ญ มาจากประชาชนมี พ ฤติก รรมสุ ข ภาพที่ ไม่เหมาะสมทั้ งสิ้ น เช่น การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม เครื่อ งดื่ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ การขาดการออกกาลังกาย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การรับประทานอาหารที่หวานจัดหรือเค็ม
จั ด การรั บประทานผั ก ผลไม้ ไม่ เพี ย งพอ เป็ น ต้ น [5] แต่อ ย่า งไรก็ ต ามที่ ผ่ า นมากระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มี ก าร
ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสุขภาพดี
ถ้วนหน้า และโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าบริการ
สุขภาพได้มากขึ้น ทั้งในด้านของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ [6] ฉะนั้นแล้วในปัจจุบันการ
ให้ บริการทางสุขภาพควรเน้นไปที่บริการด้านส่งเสริมป้ องกั นเป็ นหลั ก เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีพ ฤติกรรมทาง
สุขภาพที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่าสถานบริการระดับปฐมภูมิจึงมีความสาคัญมากขึ้ น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด และมีความครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทาให้การบริการสุขภาพ
จึงควรมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความเท่าเทียมกัน และส่งเสริม
ให้ประชนและท้องถิ่นได้มีบทบาทในการจัดการ ระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มากขึ้น [7]
การปรับการบริก ารที่ ดีจ ะต้อ งมีก ารก าหนดภารกิจ ไว้ชัด เจนทั้ ง 3 ด้ าน ได้แ ก่ ด้ านที่ ห นึ่งการปรับปรุง
ทางด้านกายภาพ ได้แก่ การปรับโฉมด้านกายภาพ พื้นที่บริการรับรองผู้ป่วยให้ดูทันสมัย ผ่ อนคลาย รวมทั้งภูมิทัศน์
มีพ้ืนที่รอรับบริการ จัดมุมความรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น มีนิทรรศการ โปสเตอร์ แผ่นพับ ด้านที่สอง
การให้บริการทางด้านการแพทย์ และการให้บริการทางด้านทั่วไป ได้แก่ ลดเวลาการรอคอยพบแพทย์ พยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ เวลารอรับยา การจัดคิวการรอตรวจ มีจุดให้คาแนะนาการปฏิบัติของผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน มีการจัดบริการ
ส่งต่ออย่างเป็นรูปธรรม และ ด้านที่สาม การบริหารจัดการ ได้แก่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒ นาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จัดการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนมีสัดส่วนมีประชากรรับผิดชอบที่เหมาะสม
นั่นคือ ไม่น้อยกว่า 8,000 คนต่อ 1 รพ.สต. สถานที่ตั้งของ รพ.สต. อยู่ไม่ไกลเกินกว่าการเดิน ทาง 30 นาที โดย
รถยนต์ รวมทั้งด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ครบถ้วนพอเพียงและมีระบบ Sterile system ที่ถูกต้อง ตลอดจนมี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน [8]
ในปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้บริการตรวจ
รักษาผู้ป่วยเป็นจานวนมาก บวกกับประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการต่างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วยมากขึน้ จึงมี
ความคาดหวั งต่อ การให้ บ ริก ารสู งขึ้น ด้ วย หน่ว ยงานจึ งมีค วามจ าเป็ น ต้ อ งมีแนวทางในการด าเนิน นโยบายการ
ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้ใช้บริการเลือกที่จะ
มาใช้บริการและยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาระบบงานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อย่างเป็นระบบทั้งองค์กร ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพ
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และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับ ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพือ่ นาผลการศึกษานีใ้ ช้เป็นข้อมูลใน
การปรับเปลี่ยนการดาเนินงานและการให้บริการมีความสะดวกมากขึน้ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพต าบล เพื่ อ ให้ ผ่ านการรับรองคุ ณ ภาพมาตรฐาน เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริก ารได้ อ ย่า ง
สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพอใจแก่ผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขาง (Cross-Sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษา
ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับ ความ
คาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ประชากร คือผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งหมด 9,804 คน ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยที่สามารถทากิจกรรมได้ตามปกติ ไม่
ทาให้เกิดอาการเหนื่อยหอบหรือหายใจลาบาก (Functional classification : Class I) กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาเป็นผู้ป่วยที่มา
รับบริการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง ซึ่งคานวณจากสูตรการคานวณขนาดตัวอย่างของ
แดเนียล [9] ทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อแทนค่าในสูตรจะใช้ตัวอย่างที่ศกึ ษาทั้งหมด 148 ราย โดยเลือกสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ.
2559 โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแสดงในแผนภาพได้ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ลักษณะของประชากร

ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อ
การให้บริการทางสุขภาพ

-เพศ
-อายุ

-ด้านผลการรักษา

-อาชีพ

-ด้านการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่

-ระดับการศึกษา

-ด้านสถานที่ให้บริการ

-สิทธิการรักษาพยาบาล

-ด้านการประสัมพันธ์การให้บริการ

-ความเพียงพอของรายได้

-ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์

-จานวนครั้งทีเ่ ข้ารับการรักษา
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ผู้วจิ ัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 11 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะ
โดยทั่วไปของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อาชีพ, สิทธิการรักษา, รายได้เฉลี่ย, ความเพียงพอของ
รายได้, จานวนครั้งที่เข้ารับการรักษา, เหตุผลที่เลือกเข้ารับการรักษา,ช่องางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริการ
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้มารับบริการ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวัง
ด้านการรักษา, ความคาดหวังด้านการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่ , ความคาดหวังด้านสถานที่ให้บริการ, ความ
คาดหวังด้านการประชาสัมพันธ์ และความคาดหวังด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แบบสัมภาษณ์แบบนี้
ให้ผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์แสดงความคาดหวังของเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดของลิเคอร์ท ดังนี้
1 คะแนน คือ หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อยที่สุด , 2 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อย, 3
คะแนน หมายถึง ระดั บความคาดหวังปานกลาง, 4 คะแนน หมายถึ ง ระดั บความคาดหวังมาก และ 5 คะแนน
หมายถึง ระดับความคาดหวังมากที่สุด จากนั้นนามาทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ พบว่า ข้ อถามทุกข้อมีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.70 – 1.00 สาหรับค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทดสอบกลับกลุ่มตั วอย่างกลุ่มอื่น ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา จานวน 30 ราย ทดสอบหาค่าความเที่ยงได้คา่ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ 0.90
สาหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแต่ละด้านผู้วิจัยนามาเทียบกับเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นระดับความคาดหวังได้ดังนี้
[10]
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 คะแนน
หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 คะแนน
หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 คะแนน
หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 คะแนน
หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 คะแนน
หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริการน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยการแปลผลคะแนน พิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม
[11] ดังนี้
ระดับความคาดหวัง
คะแนน
ความหมาย
สูง
ร้อยละ 80 - 100
มีความคาดหวังต่อการบริการ
(คะแนนตั้งแต่ 136 คะแนนขึ้นไป)
อยู่ในระดับสูง
ปานกลาง
ร้อยละ 60 - 79
มีความคาดหวังต่อการบริการ
(คะแนนตั้งแต่ 102 – 135 คะแนน)
อยู่ในระดับปานกลาง
ต่า
น้อยกว่าร้อยละ 60
มีความคาดหวังต่อการบริการ
(คะแนนต่ากว่า 102 คะแนน)
อยู่ในระดับต่า
สาหรับการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วจิ ัย จะเก็บแบบสัมภาษณ์เป็นความลับ โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ของตัวอย่าง แต่จะเปิดเผยเฉพาะในการสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น นอกจากนี้ก่อนเก็บข้อมูลผู้วิจัย จะชี้แจง
วัตถุ ประสงค์ในการทาการวิจัยและอธิบายรายละเอียดของแบบสั มภาษณ์ หลังจากนั้นทางผู้ วิจัยจะแจกหนังสือ
ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยพร้อม โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ต้องลงนามหรือกล่าวยินยอมด้วยวาจา สาหรับการสัมภาษณ์
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ตั ว อย่า ง 1 คน จะใช้เวลาในการตอบประมาณ 20 นาที นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งสามารถบอกเลิ ก การเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัยนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนัน้ จะไม่มผี ลต่อการรักษาโรคที่พึงได้รับ
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม SPSS (Statistical package for the social sciences) ในการ
วิเคราะห์ข้อ มูล และน าเสนอข้อ มูล การศึกษา โดยใช้ส ถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ พิสั ย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลกับ ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อ
การให้บริการทางสุขภาพ โดยใช้สถิติ chi-square test กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ประกอบด้วย ผู้ป่วยที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจานวน 148 ราย พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่างเป็น เพศหญิงมากกว่า เพศชาย (ร้อ ยละ 52.7 และ 47.3 ตามลาดับ) มีอายุอ ยู่ระหว่าง 18-80 ปี โดยมี
อายุเฉลี่ย 41.7 ปี (SD.= 14.0) ส่ว นใหญ่อ ยู่ใ นกลุ่ม อายุ 35-59 ปี คิด เป็น ร้อ ยละ 52.7 รองลงมาคือ กลุ่ม อายุ
26-35 ปี คิด เป็นร้อ ยละ 22.3 ส่ว นใหญ่จ บการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายใกล้เคียงกัน
(ร้อยละ 20) อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 24.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท (ร้อยละ 49.3)
ซึ่งมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ/ไม่พอใช้ ร้อยละ 67.6 เมื่อ พิจารณาข้อมูล ด้านสุขภาพพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีสิทธิก าร
รัก ษา สิท ธิ 30 บาท/สิท ธิบ ัต รทอง ร้อ ยละ 45.3 รองลงมาสิท ธิป ระกัน สัง คม (ร้อ ยละ 21.6) และจ่า ยค่า
รัก ษาพยาบาลเอง (ร้อ ยละ 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 ค่ารักษาพยาบาลไม่แพงและย้ายที่ อยู่หรือสิทธิการรักษาใกล้เคียงกัน ร้อยละ
25.0 และสาหรับช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ รพ.สต. พบว่าส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากญาติ/เพื่อน (ร้อยละ 44.6) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ/ผู้นาชุมชน และ เสียงตามสายในชุมชน (ร้อยละ
39.2 และ 22.3 ตามลาดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1)
เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สาหรับด้านการรักษาพบว่า
ในแต่ละข้อผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการให้บริการในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ มีความคาดหวังต่อการให้หน่วยงานมี
อุ ป กรณ์ ก ารรั ก ษาและความพร้ อ มในการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ได้ และมี ระบบส่ ง ต่ อ (Refer) ที่ ส ะดวกทั น ต่ อ
สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมาคือ คาดหวังให้แพทย์/บุคลากรทางสาธารณสุขอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโรคและ
การดูแลตนเองได้ และหลังจากมารับบริการรักษาที่รพ.สต. สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ อย่างเท่ ากัน และ แพทย์/
บุคลากรทางสาธารณสุ ขมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 69.6 และ 68.2 ตามล าดั บ) ดั งนั้นเมื่อ
พิจารณาคะแนนภาพรวมของความคาดหวังในด้านการรักษาของผู้ป่วยจะอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.96) ดังตารางที่ 2
เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริ การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สาหรับด้านการให้บริการ
และการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ในแต่ละข้อผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่
มีความคาดหวังต่อการที่เจ้าหน้าที่จะการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยและญาติอย่างใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและ เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยและญาติได้ทันท่วงทีอย่างเท่ากัน และ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย (ร้อยละ 62.8 และ 61.5 ตามลาดับ) ดังนัน้ เมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวม
ของความคาดหวังในด้านการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่ของผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.93) ดังตารางที่ 3
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เมื่อ พิ จ ารณาความคาดหวั งต่อ การบริ ก ารของโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบล ส าหรับ ด้ า นสถานที่
ให้บริการพบว่า ในแต่ละข้อผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการให้บริการอยูใ่ นระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มีความคาดหวัง
ต่อการที่เจ้าหน้าที่จะแนะนาการใช้สถานที่ให้ปฏิบัติตามแนะนา คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ รพ.สต.มีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ, มีความปลอดภัยในการให้บริการและ ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพร้อมใช้งานอยู่
เสมออย่างเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 60.1) ดังนั้นเมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมของความคาดหวังในด้านสถานที่ การ
ให้บริการของผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.87) ดังตารางที่ 4
เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สาหรับด้านการประสัมพันธ์
การให้บริการพบว่า ในแต่ละข้อผู้ป่ว ยมีความคาดหวังต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มีความ
คาดหวังต่อการทราบข้อมูลข่าวสาร เที่ยงตรง ตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ แนะนากฎระเบียบการ
ใช้สถานที่ และ แนะนาสิทธิของผู้ป่วย (ร้อยละ 55.4 และ 54.7 ตามลาดับ) ดังนั้นเมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมของ
ความคาดหวังในด้านการประสัมพันธ์การให้บริการของผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.94) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (n = 148)
ลักษณะ
จานวน ร้อยละ

ลักษณะ

จานว

ร้อยละ

น
อายุ (ปี) (ค่าต่าสุด-สูงสุด = 18-80, ค่าเฉลี่ย= 41.7, ความเพียงพอของรายได้
SD.=14.0)
18-25 ปี
16
10.8
มีเหลือเก็บ
26-35 ปี
33
22.3
เพียงพอ/พอใช้
35-59 ปี
78
52.7
ไม่เพียงพอ/ไม่พอใช้
60 ปีขนึ้ ไป
21
14.2 สิทธิการรักษา
สิทธิ 30 บาท/บัตรทอง
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

70
78

47.3
52.7

8
27
29
32
25
16
11

5.4
18.2
19.6
21.6
16.9
10.8
7.5

42

24.8

ประกันสังคม
จ่ายค่ารักษาเอง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จานวนครั้งทีเ่ ข้ารับการรักษา
ครัง้ แรก
2-3 ครัง้ (นาน ๆ ครัง้ )
> 3 ครัง้ (สม่าเสมอ)
เหตุผลในการเลือกรับบริการ
รพสต.ใกล้บ้าน/เดินทางสะดวก
ค่ารักษาพยาบาลไม่แพง
ย้ายที่อยูอ่ าศัย/สิทธิการรักษา
ใช้ตามสิทธิการรักษาพยาบาลเช่น
สิทธิ30บาท
95

2
46
100

1.4
31.1
67.5

67

45.3

32
26
23

21.6
17.6
15.5

9
76
63

6.0
51.4
42.6

76
38
37
20

51.4
25.7
25.0
13.5
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (n = 148) (ต่อ)
ลักษณะ
จานวน ร้อยละ
รับจ้างทั่วไป

32

21.6

เกษตรกร

24

16.2

16
14
12
8

11.0
9.8
9.3
7.3

25
11
73
39

16.9
7.5
49.3
26.3

ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
อื่นๆ
รายได้เฉลี่ย
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-15,000 บาท
15,000 ขึน้ ไป

ลักษณะ

เครื่องมือปละอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทีทันสมัย
ช่ อ งทางการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับการบริการ
จากญาติ/เพื่อน
เจ้าหน้าทีมสุขภาพ/ผู้นาชุมชน
เสียงตามสายในชุมชน
โทรทัศน์/วิทยุ
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

จานวน

ร้อยละ

6

4.1

66
58
33
14
8

44.6
39.2
22.3
9.5
5.4

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจาแนกตามด้านการรักษา (n=148)
ระดับความคาดหวัง
ความคิดเห็น

น้อย
น้อย
ที่สุด
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

1. แพทย์ /บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ขมี การติ ด ตาม
ผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีอุปกรณ์ การรักษาและความพร้อม
ในการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นได้
3. มีระบบส่งต่อ(Refer)ที่สะดวกทันต่อสถานการณ์

0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.7)
4. แพทย์/บุคลากรทางสาธารณสุขมีความรู้ความ
0
ชานาญ ในการรักษาและป้องกันโรค
(0.0)
5. การดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรทางสุขภาพ
0
(0.0)
6. แพทย์/บุค ลากรทางสาธารณสุข อธิ บายเรื่อ ง
0
เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองเบือ้ งต้นได้
(0.0)
7. หลังจากมารับบริการรักษาที่ รพ.สต. สามารถ
0
ดูแลตนเองเบือ้ งต้นได้
(0.0)
รวม
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2
(1.4)
2
(1.4)
2
(1.4)
2
(1.4)
1
(0.7)
1
(0.7)
1
(0.7)

ปาน
กลาง
จานวน
(ร้อยละ)

มาก

มากที่สุด

จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
(ร้อยละ)

ˉx

23
(15.5)
24
(16.2)
19
(12.8)
19
(12.8)
18
(12.2)
19
(12.8)
23
(15.5)

101
(68.2)
104
(70.3)
104
(70.3)
98
(66.2)
96
(64.9)
103
(69.6)
103
(69.6)

22
(14.9)
18
(12.2)
22
(14.9)
29
(19.6)
33
(22.3)
25
(16.9)
21
(14.2)

4.0
3.9
3.9
4.0
4.0
4.0
3.9
3.96
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เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สาหรับด้านเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางการแพทย์ พบว่า ในแต่ละข้อผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่
มีความคาดหวังต่อสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ ความสะอาดของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ มีความชานาญและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ร้อยละ 52.7
และ 52.0 ตามลาดับ) ดังนั้นเมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมของความคาดหวังในด้านการประสัมพันธ์การให้บริการของ
ผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.80) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจาแนกตามด้านการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่ (n=148)
ระดับความคาดหวัง
น้อยที่สดุ
น้อย
ปาน
มาก
มากทีส่ ุด
ความคิดเห็น
กลาง
ˉx
จานวน จานวน
จานวน จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภ าพ
เรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยและ
ญาติอย่างใกล้ชิด
3. เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามกระตื อ รือ ร้ น ในการ
ให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่ให้ บริก ารผู้ป่วยและญาติได้
ทันท่วงที
5. เจ้ าหน้า ที่ ให้ บ ริก ารด้ วยความรวดเร็ ว
เมื่อผู้ป่วยร้องขอ / มารับบริการ
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร
7. ก ารให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น ป ระโยชน์ แ ก่
ส่วนรวม
8. เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ
ให้บริการ
9. มี ค วามยุ ติ ธ รรมในการเรี ย กตรวจ
ตามลาดับก่อน-หลัง

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
รวม

2
(1.4)
1
(0.7)
2
(1.4)
1
(0.7)
1
(0.7)
1
(0.7)
2
(1.4)
2
(1.4)
4
(2.7)

29
(19.6)
25
(16.9)
26
(17.6)
32
(21.6)
31
(20.9)
28
(18.9)
26
(17.6)
29
(19.6)
30
(20.3)

91
(61.5)
99
(66.9)
93
(62.8)
93
(62.8)
86
(58.1)
87
(58.9)
90
(60.8)
87
(58.8)
73
(49.3)

26
(17.6)
23
(15.5)
27
(18.2)
22
(14.9)
30
(20.3)
32
(21.6)
30
(20.3)
30
(20.3)
41
(27.7)

3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
4.0
4.0
3.9
4.0
3.93
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เมื่อแบ่งระดับความคาดหวังต่อการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสองโดยภาพรวม
พบว่า มีคะแนนอยู่ระหว่าง 93-170 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 133.6 คะแนน (SD.= 13.5) ส่วนใหญ่ มีระดับความ
คาดหวังต่อ การให้ บริก ารอยู่ในระดั บปานกลาง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 53.4 รองลงมาคื อ มีระดั บความคาดหวังต่อ การ
ให้บริการอยู่ในระดับปานสูง และต่า (ร้อยละ 43.2 และ 3.4 ตามลาดับ)
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับระดับความคาดหวังในการให้บริการพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความความคาดหวังในการให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เพศ (p=0.014), ระดับการศึกษา (p=0.038), อาชีพ (p=0.016), สิทธิการ
รักษา (p=0.046) และจานวนครั้งที่เข้ารับการรักษา (p=0.002) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจาแนกตามด้านสถานที่ให้บริการ (n=148)
ระดับความคาดหวัง
น้อยที่สดุ
ความคิดเห็น

1. รพ.สต. มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. แนะน าการใช้ ส ถานที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต าม
แนะนา
3. มีความปลอดภัยในการให้บริการ
4. ดู แ ลรัก ษาอุปกรณ์ ทางการแพทย์แ ละ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. สิ่ งแวดล้ อ มเอื้อ ต่ อ การให้ บ ริก าร เช่น
แสงสว่าง อากาศถ่ายเทสะดวก
6. สิ่งแวดล้อมสถานการณ์มีความน่าสนใจ
และมีมุมพักผ่อนส่วนตัว เพื่อช่วยให้ ผ่อน
คลาย

น้อย

จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

1
(0.7)
5
(3.4)
2
(1.4)
2
(1.4)
7
(4.7)
10
(6.8)

รวม

ปาน
กลาง
จานวน
(ร้อยละ)
38
(25.7)
30
(20.3)
34
(23.0)
29
(19.6)
39
(26.4)
33
(22.3)

มาก

มากทีส่ ุด

จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
89
(60.1)
93
(62.8)
89
(60.1)
89
(60.1)
83
(56.1)
84
(56.8)

20
(13.5)
20
(13.5)
23
(15.5)
28
(18.9)
19
(12.8)
21
(14.2)

ˉx

4.1
3.8
3.8
4.1
3.7
3.7

3.87
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจาแนกตามด้านการประสัมพันธ์การให้บริการ (n=148)
ระดับความคาดหวัง
น้อยที่สดุ
ความคิดเห็น

1. แนะนากฎระเบียบการใช้สถานที่
2. แนะนาสิทธิของผู้ป่วย
3. แนะนาขั้นตอนการใช้สิทธิ 30 บาท หรือ
สิทธิอื่น ๆ
4. มี ก ารประกาศ / ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า น
สุขภาพ
5. ข้อมูลข่าวสาร เที่ยงตรง ตรวจสอบได้
6. การให้ข้อมูลเพิ่มเติม /ตอบข้อสักถาม
7. มีบอร์ดสุขภาพ เช่นการดูแลตนเองหลัง
คลอด อาหารเพื่อสุขภาพ โรคตามฤดูกาล
รวม

น้อย

จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.7)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.7)

2
(1.4)
2
(1.4)
2
(1.4)
3
(2.0)
1
(0.7)
3
(2.0)
3
(2.0)

ปาน
กลาง
จานวน
(ร้อยละ)
41
(27.7)
30
(20.3)
37
(25.0)
37
(25.0)
36
(24.3)
41
(27.7)
40
(27.0)
3.94

มาก

มากทีส่ ุด

จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
82
(55.4)
81
(54.7)
75
(50.7)
80
(54.1)
83
(56.1)
74
(50.0)
74
(50.0)

23
(15.5)
35
(23.6)
33
(22.3)
28
(18.9)
28
(18.9)
30
(20.3)
30
(20.3)

ˉx

4.1
4.0
3.9
4.1
3.9
3.8
3.8

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจาแนกตามด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ (n=148)

ความคิดเห็น

1. ความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์
2. เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ ที่
ทันสมัย

ระดับความคาดหวัง
น้อย
น้อย
ปาน
มาก
มากทีส่ ุด
ที่สดุ
กลาง
จานวน จานวน
จานวน จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1
(0.7)
2
(1.4)

1
(0.7)
4
(2.7)

99

42
(28.4)
39
(26.4)

78
(52.7)
75
(50.7)

26
(17.6)
28
(18.9)

ˉx
3.8
3.8
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจาแนกตามด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ (n=148) (ต่อ)
ระดับความคาดหวัง
น้อย
น้อย
ปาน
มาก
มากทีส่ ุด
ความคิดเห็น
ที่สดุ
กลาง
ˉx
จานวน จานวน
จานวน จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
3. เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ มี
เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ
4. สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วน
5. มี ค วามช านาญและการใช้ เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
รวม

6
(4.1)
2
(1.4)
1
(0.7)

45
(30.4)
39
(26.4)
41
(27.7)

70
(47.3)
82
(55.4)
77
(52.0)

27
(18.2)
25
(16.9)
29
(19.6)

3.7
3.8
3.9
3.80

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความคาดหวังต่อการบริการ
ทางสุขภาพของประชากร (n=148)
ตัวแปร
X2
df
p-value
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
สิทธิการรักษาพยาบาล
ความเพียงพอของรายได้
จานวนครัง้ ที่เข้ารับการรักษา

8.50
13.25
27.62
21.99
15.78
1.95
16.55

100

2
6
14
12
8
4
4

0.014
0.390
0.016
0.038
0.046
0.746
0.002
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วิจารณ์และสรุปผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาวส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง
พบว่า มีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้าน ได่แก่ ความคาดหวังด้านการรักษา, ความ
คาดหวังด้านการให้บริการและการดูแ ลเอาใจใส่ , ความคาดหวังด้ านสถานที่ให้ บริการ, ความคาดหวังด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และความคาดหวังด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วก็พบว่าทุกด้านมีความคาดหวังคือ
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ บั วหลวง ส าแดงฤทธิ์และ นวพร โลหเจริญ วนิช [12] ที่พ บว่าระดั บ
คุณภาพการบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ที่มาตรวจในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชอยู่ในระดับสูง และ
ดวงตา ภัทโรพงศ์ {13} ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการพยาบาลของผู้รับบริการในหน่วยงาน
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี พบว่าความคาดหวังของผู้มารับบริการส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก และ
จรรยา พรหมมาลี และคณะ [14] ที่ศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ใน
กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิณทกาญ ชาญชัยกิติสกุล {15]
ศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหัวเฉียว พบว่าระดับความ
คาดหวังของผู้รับบริการในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหั วเฉียวอยู่ในระดับสูง รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ
หัทยา แก้วกิ้ม [16] ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังและต่อคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก โดยแรง
ด้านต่างๆการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ซึ่งสอดคล้องกับการสารวจระดับ
ความพึงพอใจที่ผ่านมาของหน่วยบริการ สุขภาพบุคลากรครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 ที่พบว่า ผู้รับบริการให้ความสาคัญ
ด้านคุณภาพบุคลากรผู้ให้บริการและด้านผลลัพธ์การรักษาพยาบาลสูงสุด
สาหรับการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคาดหวังในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า
โดยทั่วไปบุคคลจะมีความคาดหวังสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งหากบุคคลได้รับผลลัพธ์ หรือความสาเร็จตามที่คาดหวัง
ระดับความคาดหวังในครั้งต่อไปจะสูงขึ้นเรื่อยๆ [17] และความคาดหวังของบุคคลนั้นเป็นผลจากประสบการณ์ใน
อดีตที่ผ่านมา การได้รับคาบอกเล่าต่างๆ ต่อกันมา ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการอาจนาไปสู่ความพึงพอใจในการ
มารับบริการได้ ดังนั้นการที่จะทาให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอต่อการบริการและได้รับประโยชน์สูงสุด เราใน
ฐานะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะต้องจัดบริการโดยคานึงถึงความคาดหวัง ที่บริการนั้นจะต้องสะดวก
และรวดเร็วถูกต้อง ได้รับบริการที่มคี ุณภาพ และมีความเสมอภาคกัน มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเอื้อเฟื้อในทุกขั้นตอน
[14] นอกจากนี้แล้วยังสามารถอธิบายได้อีกว่าตามแนวคิดของคุณภาพการบริการ [18 ] อธิบายไว้วา่ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการนี้ ย่อมมีระดับที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวกาหนดความคาดหวังดังที่กล่าวมานั้นอาจเกิด
จากการบอกเล่าปากต่อปาก จากคาแนะนาของเพื่อนที่พบว่ามีการให้บริการเป็นอย่างดี อันทา ให้ผู้ฟังเกิดความ
คาดหวังที่จะได้รับบริการเช่นนั้นหรือจากความต้องการส่วนบุคคลจากประสบการณ์ในอดีต เนื่องจากบุคลากรบางคน
อาจเคยมีประสบการณ์ที่ต้องไปรับบริการรวมกับผู้รับบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดช่องทางเฉพาะให้ ไม่ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว จึ งเกิ ด ความคาดหวังที่ สู งมากในบริ การที่ จั ด ให้ เฉพาะบุ ค ลากรหรือ อีก ส่ วนหนึ่งเคยมารับบริก ารและมี
ประสบการณ์ที่ดีจึงมีความคาดหวังที่สูงมากสาหรับการมารับบริการครั้งต่อๆ ไป และการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบถึ งบริก ารที่ อ งค์ ก รจั ด ให้ เป็ น สวั ส ดิ ก ารนี้เป็ น การเพิ่ ม ความคาดหวั งให้ ผู้ รับ บริ ก ารสู งมากยิ่ง ขึ้น ได้ เช่น กั น
สอดคล้องกับจากการที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับสถานี อนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาให้ประชาชน
ผู้รับบริการมีความคาดหวังมากว่า จะต้องมีการปรับระบบบริการในทุก ๆ ด้านให้เหมือนโรงพยาบาลชุมชน หรือ
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โรงพยาบาลโดยทั่ วไป แต่เนื่องจากการเปลี่ยนจากสถานีอนามัยเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็น การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนไม่ได้มีการเพิ่มบุคลากร และงบประมาณไปมากนัก อีกทั้งบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล มีทั้ง 5 ด้าน คือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการ
ฟื้นฟูสภาพและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทาให้มภี าระงานมาก ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคเรือ้ รังเพิ่มมากขึ้น
มีผู้รับบริการเป็นจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที และไม่สามารถให้บริการได้ตาม
ความต้องการของประชาชนที่มารับบริการทุกอย่างได้ อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ประชาชนที่มารับบริการมีความคาดหวัง
ต่อคุณภาพบริการ ที่ได้รับสูงกว่าคุณภาพบริการตามการรับรู้ได้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความคาดหวังต่อการให้บริการ พบว่า เพศ
(p=0.014), อาชีพ (p=0.016), ระดับการศึกษา (p=0.038) สิทธิการรักษา (p=0.046) และจานวนครั้งที่เข้ารับการ
รักษา (p=0.002) มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
จาแนกได้ดังนี้
เพศมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการ (p=0.014) สามารถอธิการได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มารับ
บริก ารที่ รพ.สต.เพศหญิ ง มีระดั บความคาดหวังในคุ ณ ภาพการบริ ก ารสู งกว่าเพศชายในภาพรวม และอาชีพ มี
ความสัมพั นธ์กับความคาดหวังต่อการบริก าร (p=0.016) ปั จจัยด้านเพศและอาชีพ ที่แตกต่างกันจะทาให้มีความ
คาดหวังในคุณภาพบริการแตกต่างกัน สามารถอภิปรายได้จากแนวคิดของคอตเลอร์ [19] กล่าวว่าผู้รับบริการแต่ละ
คนมีความแตกต่างกันออกไปตามเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ จึงเป็นการยากที่จะกาหนดมาตรฐานของ
การบริการได้ว่ารูปแบบใดมีมาตรฐานดีที่สุด เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดค่านิยมและ
ทัศนคติ ทั้งนี้เป็นเพราะวัฒนธรรมและสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน เพศหญิงส่วน
ใหญ่มหี น้าที่ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว มีความใส่ใจในรายละเอียดของบริการที่ได้รับมากกว่าผู้ชาย [7] รวมทั้ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วนาพรรณ ชื่นอิ่ม [20] ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพการ
บริการของหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร พบว่า อาชีพที่แตกตต่างกันทาให้ความคาดหวังต่อการรับบริการแตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับการศึกษาของจรรยา พรหมมาลี [14] ที่ศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้
ของผู้รับบริการที่กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิ นี สามารถอภิปรายได้ว่า อาชีพ
ที่ต่างกันมีแนวโน้มความแตกต่างให้มีความคาดหวังต่างกัน เช่น ข้าราชการ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทางานและได้รับการ
บรรจุเข้าทางานมานานแล้ว ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้ทั้งของตนเองและครอบครัว สามารถเลือกใช้สถานพยาบาล
ที่ร่วมโครงการได้ทุกแห่งทั่วประเทศ จึงได้สิทธิ์และทางเลือกในการเข้ารับบริการมาก หรือพนักงานทั่วไปหรือลูกจ้าง
ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิจากัดเฉพาะตัวเท่านั้น ไม่รวมครอบครัวและสามารถใช้
บริการรักษาพยาบาลได้เฉพาะสถานพยาบาลที่ขนึ้ ทะเบียนไว้เท่านั้น ทาให้มขี ้อจากัดในการเข้าใช้บริการ จึงมีส่วนทา
ให้มีความคาดหวังมากเพราะไม่มที างเลือกอื่น [21]
ระดั บ การศึก ษา ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความคาดหวัง ต่อ การบริก ารอย่างมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p=0.038)
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีอาชีพ และตาแหน่งการงานดีส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง จึงมีความคาดหวังใน
บริการสูง เพราะได้รู้เห็นอะไรมากกว่า ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจ ต่ากว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า เช่น ผู้ประกอบอาชีพ
เป็นกรรมกรเกษตรกร รับจ้าง เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของนลินทิพย์ สายวรรณะ [22] พบว่า กลุ่ม ความ
มั่นคงในอาชีพ ที่เป็นผลมาจากการศึกษาที่สูงขึน้ ทาให้ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการบริการมากขึ้น
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จานวนครั้งที่เข้ารับการรักษา (p=0.002) มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการที่ รพ.สต. คลองสองครั้งแรกความคาดหวังต่อการบริการน้อยกว่าทุกกลุ่มผู้ใช้บริการที่
มีจานวนครั้งที่มารับบริการมากกว่า สามารอภิปรายได้ว่าจานวนครั้งที่มารับบริการ เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์จาก
การได้รับบริการที่ผ่านมา ซึ่งมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการที่แตกต่างกันออกไป ตามแนวคิดของรัสท์และโอลิ
เวอร์ [23] ที่กล่าวว่าทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อบริการที่ได้รับเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับบริการที่ผ่านมา ถ้าผู้ใช้บริการ
พึงพอใจก็จะมาใช้บริการอีก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รเมศ เวสสุวรรณ [21] ที่ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้
คุณภาพบริการที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการผู้ป่วยนอกแผนกอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พบว่า จานวนครั้งที่มารับบริการ มีตวามสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการ
สรุปแล้วผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง มีความคาดหวังต่อการให้บริการทั้ง
5 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ข้อมูลที่ได้สามารถนาไปใช้ในการจัดลาดับของการพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งนามาประกอบกับ
ข้อมูลของช่องว่างที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ด้านใดมีช่องว่างมากแสดงว่า ยังต้องการการพัฒนาอีกมากเพื่อให้คุณภาพ
บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงมาตรฐานการบริการในทุก ๆ
ด้านให้มีความชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ควรให้การสนับสนุนใน
ด้านการจัดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน กว้างขวางขึ้น มีที่นั่งรอ อุปกรณ์และสิ่งอานวย ความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ
และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เช่ น จัดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ, ควรพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้มี
ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที,
ควรจัดหาแพทย์ให้เพียงพอกับผู้รับบริการ, เพิ่มมาตรการการจัดบริการในเวลาที่สะดวกเหมาะสม ยึดหลักความสนใจ
และความต้องการเป็นหลัก นอกจากนี้การวิจัยในครัง้ นี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนาไปสู่การศึกษาเชิงวิเคราะห์ได้
ต่อไปโดยเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, สิทธิการรักษา และจานวนครั้งที่มารับ
บริการ มาศึกษาเป็นรายประเด็นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยเชิงลึกต่อไป
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ผลของการยืดกล้ามเนื้อต่อการทางานของกล้ามเนื้อบ่าในนิสติ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดออฟฟิศซินโดรม
Effect of stretching on upper trapezius among college students with high risk
of office syndrome
วันวิสา ดีนิล1 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์1 สุเมธ เหมะวัฒนะชัย2 และ สะการะ ตันโสภณ1*
Wanwisa Deenin1, Niwat Taepavarapruk1, Sumet Heamawatanachai2 and Sakara Tunsophon1*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อต่อการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็น
กลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนทีท่ างานในออฟฟิศที่มีอิริยาบทและสภาพแวดล้อมในการทางานไม่เหมาะสม เช่น การนั่ง
ทางานเป็นเวลานาน ไม่มกี ารเคลื่อนไหวร่างกายและมีอริ ิยาบถในการทางานไม่สมดุลกับร่างกาย เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
อาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ อันเนื่องจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากไป หรือมีสาเหตุมา
จากบุคลิกท่าทางไม่เหมาะสม การเกร็งกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน หรือ จากความผิดปกติของกระดูกสันหลัง การวิจัย
ครั้งนี้จึงศึกษาการทางานของกล้ามเนื้อ บ่า ในอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษา ขณะนั่งทางานหน้าคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เทคนิค surface electromyography (sEMG) เพื่อศึกษาการทางานของกล้ามเนื้อ และศึกษาผลของกายบริหารในท่ายืด
ก ล้ า ม เนื้ อ 7 ท่ า คื อ Neck flexion, Posterior Shoulder Stretch, Trunk and neck rotation, Lateral neck rotation,
Lateral neck flexion, Neck extension และ Side arm lifts ต่ออาการปวดเมื่อยของอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
ออฟฟิศซินโดรม โดยให้ อาสาสมัครออกกาลังกายยืดกล้ามเนื้อด้วยท่าดังกล่าววัน ละ 3 เซ็ต ทุกวันติดต่อกัน เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน และทาการวัด คลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื้อ บ่า ในสั ปดาห์แ รก และทุ ก ๆ 2 สัปดาห์ จากนั้น วิเคราะห์
สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อซึ่งแสดงผลด้วยค่า root mean square (RMS) และค่า median power frequency (MF)
เพื่อศึกษาการทางานของกล้ามเนื้อ ผลการศึกษาพบว่าท่าออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อคอและบ่าสามารถลดการ
ทางานของกล้ามเนื้อบ่า ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากค่า RMS เมื่อมีการยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะเวลา
4 สัปดาห์ โดยที่ค่า MF ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ดังนั้นการยืดกล้ามเนื้อคอและบ่าสามารถ
นาไปใช้ในการบรรเทาอาการที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมได้
คาสาคัญ: muscle activity กล้ามเนื้อบ่า surface electromyography ออฟฟิศซินโดรม
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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

บทนา
Electromyography หรือ EMG เป็นเทคนิคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าที่สร้างจากใย
กล้ามเนื้อขณะมีการหดตัว ซึ่งสัญญาณไฟฟ้านี้เกิดจากการถ่ายทอดสัญญาณประสาทจากเส้นประสาทมอเตอร์ไปยัง
เส้นใยกล้ามเนื้อที่บริเวณ neuromuscular junction ทาให้ เกิดเป็ นศักย์ทางาน (action potential) บนเส้นใยกล้ามเนื้อ
ก่ อ นการชั ก น าให้ เกิ ด การหดตั ว ของกล้ า มเนื้ อ surface EMG หรื อ sEMG เป็ น การประยุ ก ต์ เทคนิ ค การศึ ก ษา
สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อโดยใช้อเิ ลคโทรดแบบแผ่นติดบนผิวหนังให้ตรงกับบริเวณของกล้ามเนื้อที่ต้องการศึกษา
การทางาน เป็น non-invasive technique ที่นิยมในการตรวจวัดประสิทธิภาพการทางานของกล้ามเนื้อสาหรับผู้ป่วยที่
อยู่ ในระหว่า งการฟื้ น ฟู แ ละกายภาพบ าบั ด และงานวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการยศาสตร์ เป็ น ต้ น
(Sommerich 2000; Konrad, 2006)
กล้ามเนื้อ trapezius มีบทบาทสาคัญในการช่วยให้หัวไหล่มั่นคงขณะมีการใช้มือหรือแขน (Phadke et al.,
2009) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ upper trapezius มีจุดเกาะต้นจากกระดูกสันหลังส่วนคอ middle trapezius มีจุดเกาะ
ต้นจากกระดูกสันหลังส่วนคอระดับ C7 และกระดูกสันหลังส่วนอกระดับ T1 และ lower trapezius มีจุดเกาะต้นจาก
กระดูกสันหลังส่วนอก โดยกล้ามเนื้อทั้ง 3 ส่วนมีจุดเกาะปลายที่กระดูกไหปลาร้า (Johnson et al., 1994) มีรายงาน
ว่าการทางานที่อยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่ทาให้เกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูกโครงร่าง (Keyserling, 2000) นอกจากนี้ การทากิจกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มี
แนวโน้ ม ของการเกิ ด ภาวะผิ ด ปกติ ต่า ง ๆ ตามมา โดยฉพาะกล้ ามเนื้อ trapezius และ sternocleidomastoid เป็ น
106

Proceedings

กล้ามเนื้อส่วนคอและบ่าที่พบบ่อยว่ามีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการทางานใน
ออฟฟิศ โดยที่กล้ามเนื้อ trapezius ต้องช่วยยึดกระดูกสะบักให้มั่นคงในขณะที่มีการเคลื่อนไหวของแขน (Brinckmann
et al., 2002; Christensen, 1986 และ Jensen et al., 1999) ซึ่ งผลจากการที่ ก ล้ ามเนื้ อ บ่ าต้อ งมีก ารทางานอย่า ง
ต่อเนื่องติดต่อกันยาวนาน เช่น ผู้ ที่ต้องทางานในออฟฟิศและต้องใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา จะมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม (Ng et al., 2014)
ความยืดหยุน่ ของร่างกายสามารถบ่งบอกถึงสมรรถภาพและการทางานของร่างกายที่แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคลขณะที่มีกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ การเพิ่มความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของกล้ามเนื้อและมีความสาคัญต่อกิจกรรมหรือการทางานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดนั้น ๆ ดังนั้นการออกกาลัง
กายโดยการส่งเสริมความยืดหยุ่นโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อ จึงมีประโยชน์โดยตรงต่อการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของกล้ามเนื้อ และช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในขณะทางานหรือมีกิจกรรมใด ๆ (Micheo, 2012)
เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มรี ายงานใดกล่าวถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อที่มีผลต่อการ
เกิดความเมื่อยล้าที่เกิดจากการนั่งทางานในออฟฟิศมาก่อน ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงได้ถูกออกแบบเพื่อศึกษาการทางาน
ของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในขณะที่อาสาสมัครกาลังนั่งที่โต๊ะทางานและใช้คอมพิวเตอร์ ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้
จะให้ขอ้ มูลอันเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมสุขภาพและชักจูงให้คนมาออกกาลังกายเพื่อป้องกัน บรรเทาหรือรักษาคน
ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากภาวะออฟฟิศซินโดรมได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาถึงผลของการออกกาลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อบ่าและคอเปรียบเทียบกับ
ก่อนออกกาลังกาย เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ในอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงปวดกล้ามเนื้อบ่าที่เกิ ดจากออฟฟิศซินโด
รม จานวนทั้งหมด 12 คน อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชายหรือหญิง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่โครงการ 332/58 เป็นที่เรียบร้อย
ก่อนเริ่มการทาวิจัย โดยอาสาสมัครที่ ได้คัดเลือกอ่านรายละเอียดการศึกษาจากข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย และได้ลงลายมือในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลา 4 สัปดาห์
โดยอาสาสมั ค รได้ รับ ค าแนะน าและทดลองท าท่ า ที่ ใช้ ในการยื ด กล้ า มเนื้ อ บ่ า 7 ท่ า คื อ Neck flexion, Posterior
Shoulder Stretch, Trunk and neck rotation, Lateral neck rotation, Lateral neck flexion, Neck extension, Side arm
lifts กาหนดให้ทาท่าละ 10 ครั้ง จานวน 3 เซต เป็นระยะเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้วจิ ัยได้ทา
การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยวิธี sEMG ของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในขณะที่อาสาสมัครอยู่ในท่านั่งทางานโดย
เป็ น กิ จ กรรมการพิม พ์ง านด้ วยคอมพิ ว เตอร์ ที่จั ด ไว้เป็ น ระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้ น เปรี ย บเที ย บผลของการยื ด
กล้ามเนื้อที่มีต่อการปวดกล้ามเนื้อบ่าจานวน 3 ครัง้ คือ ก่อน (สัปดาห์ที่ 0) และหลังจากที่อาสาสมัครได้รับคาแนะนา
ให้มีการยืดกล้ามเนื้อทั้ง 7 ท่า ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4
การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อ upper trapezius เริ่มจากผู้วิจัยทาความสะอาดบนผิวหนัง
บริเวณที่จะติด surface electrode โดยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % บริเวณที่ตรงกับกล้ามเนื้อบ่า การบันทึกสัญญาณ
EMG ใ ช้ เค รื่ อ ง BioAmp (Model ML132,Adinstruments, Australia) ที่ ต่ อ พ่ ว ง กั บ เค รื่ อ ง Power lap 4/sp
(AdInstruments) และเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง สั ญ ญาณraw EMG จะถู ก แสดงบนจอมอนิ เตอร์ โดยใช้
โปรแกรม LabChart v.6.13 (Adinstruments) ในการวัดค่า Muscle activity ของอาสาสมัครทั้ง 12 คน เมื่อวัดค่าการ
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ท างานของกล้ า มเนื้ อ บริ เวณบ่ า ผลที่ ได้ แ สดงในรู ป ของ root mean square (RMS) จากการวั ด การท างานของ
กล้ามเนื้อบ่าทุก 30 นาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (โดยทีอ่ าสาสมัครสามารถหยุดการทดลองได้ทันทีที่ต้องการ)
การวิเคราะห์ Muscle activity ในทางสถิติ ใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอสเวอร์ชั่น 23 (IBM SPSS version 23)
โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งทาง (one way ANOVA)
และเมื่อพบความแตกต่างจึงทาการทดสอบต่อด้วยทูกีย์ (Tukey multiple comparison test) หรือใช้ Student’s paired
t-test เปรียบเทียบชุดข้อมูลตามความเหมาะสม โดยตั้งระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (หรือค่าP < 0.05)
โป รแ ก รม เอ ส พี เอ ส เอส เวอ ร์ ชั่ น 23 (IBM SPSS version 23) ซึ่ งมี serial number ห รื อ license คื อ
”VDOV7M8KUEIAWBZIKPP6DUKX4JIO3LWRSJQW4BTDCU5NS28ZLZSSROOZQ8HASZ6VUHRZRZ8I8DGWIFY9
WJTIRD5P9Y”

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การทางานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ของอาสาสมัครที่นั่งทางานกับคอมพิวเตอร์ใน
เวลานาน ซึ่งพิจารณาจากค่า RMS ของ sEMG ในช่วงก่อนการออกกาลังกายแบบยืดกล้ ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 0 พบว่า
การทางานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในบ่ าข้างขวา (ตารางที่ 1) ในช่วงนาที ที่ 20-60 ระดั บการทางานของ
กล้ามเนื้อ upper trapezius ในช่วงนาทีที่ 0 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P > 0.05, one way ANOVA) จากนั้นจึงมี
ระดับลดลงจากระดับที่เพิ่มขึ้นในช่วงนาทีที่ 80-100 อาจบ่งชีถ้ ึงการล้าเกิดขึน้ ที่กล้ามเนื้อบ่าข้างขวา
ภายหลังจากอาสาสมัครได้ทาการออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ 7 ท่าแล้ว ผลการวิเคราะห์การทางาน
ของกล้ า มเนื้ อ upper trapezius ในสั ป ดาห์ ที่ 2 และ 4 พบว่า มี ระดั บ การท างานของกล้ า มเนื้ อ บ่ า ลดลงอย่ า งมี
นัย ส าคั ญ ในช่ว งนาที ที่ 60, 80, 100 และ 120 นาที (ตารางที่ 1) ในขณะที่ อ าสาสมัค รนั่ งทางานคอมพิ วเตอร์ใน
ลักษณะเดียวกันกับในสัปดาห์แรก เมื่อเปรียบเทียบค่า RMS ในแต่ละช่วงเวลา จะเห็นได้ว่าการทางานของกล้ามเนื้อ
บ่าในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 มีค่าลดน้อยลง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการที่อาสาสมัครบริหารร่างกายแบบยืดกล้ามเนื้อ 7 ท่ามี
ส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดเหยียดได้ดีขึ้น การใช้จานวนใยกล้ามเนื้อที่เหมาะสม หรือใยกล้ามเนื้อมีขนาดและ/หรือ
ความแข็งแรงเพิ่มมากขึน้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย RMS ของกล้ามเนื้อบ่าขวา เปรียบเทียบระหว่างก่อนออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อใน
สัปดาห์ที่ 0 และหลังการออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 (n=12)

เวลา(นาที)
0
20
40
60
80
100
120

สัปดาห์ที่ 0

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 4

(Mean± SE)
17.27±2.98
17.69±4.16
14.70±2.82
16.93±3.67
25.58±7.85
25.18±7.35
17.07±2.85

(Mean± SE)
16.77±3.36
11.06±3.22
14.24±3.82
13.90±4.57
11.73±3.50
12.31±3.90
15.04±4.44

(Mean± SE)
15.62±4.60
11.59±4.20
9.70±3.06
8.96±2.14*
10.22±2.66*
10.44±3.09*
8.89±1.65*

หมายเหตุ: * = P < 0.05, Student’s paired t-test เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 0
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สาหรับการทางานของกล้ามเนือ้ upper trapezius บ่าข้างซ้าย (ตารางที่ 2) ในช่วงนาทีที่ 20-60 ระดับการ
ทางานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในช่วงนาทีที่ 0 ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิต(ิ P > 0.05, one way ANOVA)
และในช่วงนาทีที่ 80 มีการทางานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันกับผลของข่าข้างขวา
จากนั้นจึงมีระดับลดลงจนมีระดับต่ากว่าค่าในนาทีที่ 0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อนั่งทางานนานครบ 2 ชั่วโมง (P
< 0.05, one way ANOVA) ซึ่งอาจบ่งชีถ้ ึงการล้าเกิดขึน้ ที่กล้ามเนื้อบ่าข้างซ้าย
ภายหลังจากอาสาสมัครได้ทาการออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ 7 ท่าแล้ว ผลการวิเคราะห์การทางาน
ของกล้ามเนื้อบ่าข้างซ้ายในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 พบว่า มีระดับการทางานของกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ในช่วง
นาทีที่ 0, 20, 40, 60, 80, 100 และ 120 นาที (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 0 เช่นเดียวกันกับที่บ่าข้าง
ขวา (P < 0.05, paired t-test)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย RMS ของกล้ามเนื้อบ่าซ้าย เปรียบเทียบระหว่างก่อนออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อใน
สัปดาห์ที่ 0 และหลังการออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 (n=12)
สัปดาห์ที่ 0

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 4

เวลา(นาที)

(Mean± SE)

(Mean± SE)

(Mean± SE)

0
20
40
60
80
100
120

25.15±3.31
20.91±3.69
19.55±3.59
27.63±6.46
34.93±8.23
25.74±5.86
18.93±2.87

22±4.52
11.01±2.34*
18.43±4.89
13.94±3.54*
15.95±6.80*
15.31±4.20
14.78±3.49

15.73±3.06*
14.56±5.66
8.86±1.76*
10.19±2.40*
11.04±2.47*
10.62±2.03*
8.05±1.38*

หมายเหตุ: * = P < 0.05, Student’s paired t-test เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 0
ผลการวิเคราะห์ median power frequency (MF) ของ sEMG ที่เกิดขึน้ จากกล้ามเนื้อ upper trapezius แต่ละ
ข้าง (ภาพที่ 1 และ 2) แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย MF ของกล้ามเนื้อบ่าทั้งสองข้าง เมื่อวิเคราะห์ในช่วงนาทีที่ 0, 20, 40,
60, 80, 100 และ 120 นาที ในแต่ล ะสั ปดาห์ พบว่า ไม่มีค วามแตกต่างกั น ทางสถิ ติ (P > 0.05, one way ANOVA)
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่า MF ในระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2 และ 4 พบว่าเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยแต่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ(P > 0.05, one way ANOVA) จากผลที่ได้ช้ีให้เห็นว่ากล้ามเนื้อบ่าของอาสาสมัครมีการใช้
จานวนใยกล้ามเนื้อที่ทางานในระดับคงที่ตลอด 2 ชั่วโมง ดังนั้นผลของการที่ให้อาสาสมัครบริหารร่างกายแบบยืด
กล้ามเนื้อ 7 ท่า อาจไม่ได้มีสว่ นลดจานวนใยกล้ามเนื้อที่ใช้งาน แต่อาจเป็นไปได้วา่ ท่ากายบริหารดังกล่าวสามารถช่วย
ให้ใยกล้ามเนื้อมีขนาดและ/หรือความแข็งแรงเพิ่มมากขึน้
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบค่า median power frequency(Mean±SD) ของ sEMG ของกล้ามเนื้อบ่าข้างขวา (n=12) ในช่วง ก่อน
การออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 0 และหลังการออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 2 และ 4

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่า median power frequency (mean±SD) ของ sEMG ของกล้ามเนื้อบ่าข้างซ้าย(n=12) ในช่วงก่อน
การออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 0 และหลังการออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 2 และ 4

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดลองนี้สรุปได้ว่าการทาการบริหารร่างกายแบบยืดกล้ามเนื้อทั้ง 7 ท่าที่ได้แนะนาแก่อาสาสมัครมี
ส่วนช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Elizabeth และคณะ(Elizabeth et al., 2012) ที่ได้
ศึกษาผลในนักกีฬาว่ายน้า โดยการให้ออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และพบว่าการยืด
กล้ามเนื้อสามารถลดการปวดเมื่อยและการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และมีผลต่อการลดการทางานของกล้ามเนื้อโดย
วิเคราะห์ ได้ จ ากการที่ ค่ า สั ญ ญาณไฟฟ้ า กล้ า มเนื้อ มีค่ า ลดลง นอกจากนี้ มี รายงานการศึ ก ษาที่ ผ่ านมาระบุ ว่า
อาสาสมัครที่มปี ัญหากล้ามเนื้อปวดล้าจากการทางาน (work related musculoskeletal disorders) ได้พบความสัมพันธ์
ระหว่างการปวดล้าของกล้ามเนื้อบ่าและคอ และค่าการทางานของกล้ามเนื้อ ในคนที่มีการปวดล้าเพิ่มมากขึน้ จะมีค่า
ของสัญญาณไฟฟ้าที่สูงกว่าในคนที่ไม่มกี ารปวดล้า (Larsson et al., 2000; Ng et al., 2014) ดังนั้นจากผลการทดลอง
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ในครั้งนี้ พบว่าค่าสัญญาณไฟฟ้าของอาสาสมัครมีแนวโน้มที่ลดลง หมายถึงการปวดล้าที่ลดลงในสัปดาห์ที่ 2 และ 4
ซึ่งอาจอธิบายได้จากการที่กล้ามเนื้อมีการทางานหรือเกร็งตัวลดลง เนื่องจากอาสาสมัครได้มกี ารออกกาลังกายด้วย
การยืดกล้ามเนื้อในท่าที่แนะนาให้ไป 7 ท่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อในสัปดาห์ที่ 0 ซึ่งมีค่าที่
มากกว่า เนื่องจากอาสาสมัครไม่ได้เริ่มออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ
จากผลการวิเคราะห์ค่า MF ของกล้ามเนื้อ upper trapezius ชี้ให้เห็นว่าการทากายบริหารแบบยืดกล้ามเนื้อ
ทั้ง 7 ท่าไม่ได้มีผลต่อจานวนใยกล้ามเนื้อที่ทางาน โดยผลของการยืดกล้ามเนื้อไม่ได้ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงของ MF
ในขณะที่อาสาสมัครกาลังทางานหน้าคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานาน ๆ ผลที่ได้จากการทดลองนี้อาจแตกต่างจากผล
การศึกษาของ Szeto และคณะ ที่แสดงการทางานของกล้ามเนื้อที่ลดลง โดยดูการลดลงของค่า median frequency
ของกล้ามเนื้อบ่าและคอที่ทาการศึกษาในคนทางานออฟฟิศ เนื่องจากคนงานเหล่านี้มีอาการปวดบ่าและการล้าของ
กล้ามเนื้อบ่าอยู่ก่อนแล้ว (Szeto et al., 2005)
นอกจากนี้ มีรายงานการวิจัยของ Kamonseki และคณะ ได้ศึกษาอาสาสมัครที่มีภาวะ plantar fasciitis ซึ่ง
ได้รับการบาบัดโดยการยืดกล้ามเนื้อร่วมกับการออกกาลังกายกล้ามเนื้ อเท้า และการยืดกล้ามเนื้อร่วมกับการออก
กาลังกายกล้ามเนื้อเท้าร่วมกับกล้ามเนื้อสะโพก ผลการทดลอง พบว่า การออกกาลังกายทั้ง 3 รูปแบบ ให้ผลดีในการ
ลดความเจ็บปวดของอาสาสมัคร โดยที่รูปแบบของการออกกาลังกายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Kamonseki ,
2016) จึงอาจสรุปได้วา่ การยืดกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวสามารถส่งผลดีตอ่ กล้ามเนื้อ โดยการออกกาลังกายเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงไม่ได้ทาให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น จากผลการทดลองในครั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า การให้
อาสาสมัครออกกาลังแบบยืดกล้ามเนื้อบ่าและคอ ทาให้กล้ามเนื้อ upper trapezius มีแนวโน้มในการทางานน้อยลง
ซึ่งอาจเกิดจากกลไกในการปรับตัวของกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการยืด ทาให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น
สามารถรับการทางานได้ดีขึ้น ซึ่งผลที่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Methatip และ Yuktanandana (2011) ที่ดู
ผลของการยืดกล้ ามเนื้อคอในขณะพั กการทางานต่อ อาการปวดคอและการเปลี่ ยนแปลงของ surface EMG และ
median frequency ในกลุ่มพนักงานสานักงาน พบว่าเมื่อออกกาลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
สามารถช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและสามารถลดการเกิดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรมอย่างเรื้อรัง
เพื่อศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อต่อการลดอาการปวดเมื่อล้าของกล้ามเนื้อ อันเกิดจากภาวะออฟฟิศซินโดรมหรือ
โรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทางาน
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สหปั จจั ยเสี่ ยงใหม่ ต่ อการป่ วยโรคพยาธิ ใบไม้ ตั บของประชาชน อ าเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
New co-factors associated for risk of liver fluke in Kamalasai district, Kalasin
province, Thailand
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Woragon Wichaiyo1*, Natchaporn Pichainarong1 and Wisit Chaveepojnkamjorn2
บทคัดย่อ
การศึกษาสหปัจจัยเสี่ยงใหม่ตอ่ การป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า คนที่
มีพ่นี อ้ งเคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเสี่ยงป่วย 6.8 เท่า คนที่มลี ุงป้าน้าอาป่วยเป็นโรค มีอัตราเสี่ยงป่วย 4.3 เท่า คนที่มีพ่อ
แม่เคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.5 เท่า คนที่เคยได้รับการตรวจอุจจาระ มีอัตราเสี่ยงป่วย 50.4 เท่า คนที่ป่วย
เป็นโรคแล้ว 1 ครั้ง มีอัตราเสี่ยงป่วยซ้า 24.5 เท่า คนที่ป่วยเป็นโรคแล้ว 1 ครั้ง คนที่ป่วยเป็นโรคแล้ว 2 ครั้ง มี อัตรา
เสี่ยงป่วยซ้า 4.6 เท่า คนที่ป่วยเป็นโรคแล้ว 2 ครั้ง ยังพบว่าปัจจุบันยังกินปลาดิบ มีอัตราเสี่ยงป่วยซ้า 10.1 เท่า คนที่
ทาอาหารดิบจากการซื้อที่ตลาด 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยงป่วย 3.4 เท่า ส่วนใหญ่คนที่ทาอาหารดิบเป็นสามีหรือ
ภรรยา 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยง 2.7 เท่า ส่วนใหญ่คนที่ทาอาหารดิบกินเอง 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยง 2.2
เท่า คนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลาน้อยกว่า 5 นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 10 เท่า คนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลา 10-15
นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 13.8 เท่า และคนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลา 15-20 นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 8.3 เท่า
คาสาคัญ: สหปัจจัยเสีย่ งใหม่ โรคพยาธิใบไม้ตับ
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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

บทนา
โรคพยาธิ ใบไม้ตั บ นั บได้ ว่าเป็ น หนึ่งในหลายๆ โรคที่ มี ค วามส าคั ญ ทางด้ านสาธารณสุ ข ทั่ ว โลก รวมถึ ง
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาจจะ
ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้าดีได้ในอนาคตได้ อีกทั้งยังได้รับรองว่าการเป็นพยาธิใบไม้ตับเรื้อรัง
หรือ มีการติดเชื้อซ้าบ่อยๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของโลก ได้รวมถึงประเทศเพื่อน
บ้ า นที่ มีก ารระบาดของโรค เช่น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว กั ม พู ชา และตอนใต้ ของสาธารณรั ฐ
เวียดนาม สาหรับประเทศไทยเองนั้นนับได้ว่าโรคพยาธิใบไม้ตับยังเป็นปัญ หาสาธารณสุขที่สาคัญระดับต้นๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับอยูส่ ูงมาก ข้อมูลจาก
การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีผู้ป่วยจานวน 257 รายจาก 6 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตั บคิดเป็นอัตราป่วย 0.4 ต่อ 100,000 ประชากร โดย
พบว่าจั งหวัด ที่ มีอั ต ราป่ ว ยสู งสุ ด อั น ดั บแรกคื อ สกลนคร 15.4 ต่อ 100,000 ประชากร ขอนแก่ น 4.6 ต่ อ แสน
ประชากร มุกดาหาร 0.3 ต่อ 100,000 ประชากร และจังหวัดนครพนม 0.1 ต่อ 100,000 ประชากร ตามลาดับ [1]
จากข้อมูลในปัจจุบันประเทศไทย พบว่ายังมีอุบัติการณ์ การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับสูงที่สุด และในปี พ.ศ.
2552 ทีผ่านมา พบว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทั้งประเทศ ร้อยละ 8.7 หรือคนไทยประมาณ 6 ล้านคน มีพยาธิ
ใบไม้ตับอยู่ในตัว และพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.6 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ “ร้อยแก่นสาร
สินธุ์” ซึ่งจังหวัดที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ กาฬสินธุ์ ร้อยละ 27.4 ขอนแก่น ร้อยละ 14.2 ร้อยเอ็ด ร้อยละ 11.8
และมหาสารคาม ร้อยละ 11.6 ตามลาดับ [1] นอกจากนี้ ผลสารวจความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัด ที่มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันกับจังหวัดกาฬสินธุ์คือจังหวัดขอนแก่น พบว่าเชื้อพยาธิใบไม้ตับสามารถมีได้ตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดถึง 14
ปี โดยพบมากขึ้น เป็ น 4 เท่ าในเด็ ก อายุ 14-19 ปี [2] พบมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม อายุ 55-64 ปี มีอั ต ราป่ วย 1.4 ต่ อ
100,000 ประชากร รองลงมาคือ กลุ่ ม อายุ 65 ปี ขึ้น ไป และ 45-54 ปี มีอั ต ราป่ วย 1.0 และ 0.8 ต่อ 100,000
ประชากร ตามลาดับ [3] จากอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับยังมีอัตราการติดเชื้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง
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อันเป็นผลให้สามารถติดซ้าหรือกลับมาป่วยซ้าได้เมื่อรักษาหายแล้ว จึงเป็นการยากที่จะทาการรักษาให้โรคนีห้ ายขาด
ได้ อีดทั้งยังพบว่าปัญหาที่สาคัญที่สุด คือ ยังมีพฤติกรรมที่กินปลาดิบหรือนาปลาดิบมาทาอาหารในหลายรูปแบบ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการกินของคนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจทาการศึกษาสห
ปัจจัยเสี่ยงใหม่ตอ่ การป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครัง้ นี้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ ต.ธัญ ญา อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ อายุตั้งแต่ 30 ปีขนึ้ ไป จานวน 6,462 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytic Study) เครื่องมือที่ใช้
เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บสหปั จ จัย เสี่ ย งใหม่ต่อ การป่ วยโรคพยาธิ ใบไม้ตั บของประชาชน แบ่ งได้ ดั งนี้ คื อ แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และแบบสัมภาษณ์ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
คือการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาสาหรับข้อมูลทั่วไป และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้ค่า Chi-Square และกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 และ
การหาอัตราเสี่ยงต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับนั้นโดยใช้ค่า Odds Ratio (OR) และใช่ค่า 95%CI (ไม่คร่อม 1) และวิธี
ในการคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดคุณลักษณะของตัวอย่างที่จะทาการศึกษา โดยกาหนดเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ใน อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือกตัวอย่างพื้นที่ที่จะทาการศึกษาตามกลุ่มประชากรเป้าหมายที่กาหนด โดยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มเลือกตัวอย่างพื้นที่ที่จะทาการศึกษา โดยเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ที่
ประชาชนหาอาหารเพื่อบริโภค มีนาขั
้ งตลอดทั้งปี และประชาชนมีอาชีพเกษตรกร
ขั้นตอนที่ 4 เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยกาหนดเกณฑ์และคุณสมบัตดิ ังนี้
1. กาหนดคุณลักษณะของตัวอย่างที่จะทาการศึกษา โดยกาหนดเป็นเขตพื้นที่รั บผิดชอบตาบลใน
เขตอาเภอกมลาไสย จานวน 8 ตาบล
2. สุ่มเลือกตัวอย่างตาบลที่จะทาการศึกษาตามกลุ่มประชากรเป้าหมายที่กาหนด โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ได้ตาบลธัญญาเป็นพืน้ ที่ในการศึกษา
3. สุ่มเลือกตัวอย่างหมู่บ้านที่จะทาการศึกษา โดยเป็นหมู่บ้านที่มแี หล่งน้าจืดขนาดใหญ่ที่ประชาชน
หาอาหารเพื่อบริโภค มีน้าขังตลอดทั้งปี และประชาชนมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง ซึ่ง
จากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้า เช่น แหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ หรือห้วยน้าจืด
ไหลผ่านทุ่งนา และประชาชนหาปลาที่มีเกล็ดเพื่อบริโภคจากแหล่งห้วย หนองน้าจืด และลาน้าชี เป็นส่วนใหญ่ เป็น
ลักษณะคล้ายคลึงกันในเขตพื้นที่ตาบลธัญญา
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4. สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยกาหนดเกณฑ์และคุณสมบัตดิ ังนี้
4.1 ประชาชนที่บริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
4.2 เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 ขึ้นไป
4.3 ไม่พบไข่พยาธิใบไม้ตับ
4.4 อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่อาเภอกลมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 เดือนขึน้ ไป
4.5 ยินดีให้ความร่วมการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่างเพื่อให้ได้จานวนตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คานวณตามสูตรการ
คานวณขนาดตัวอย่างดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 หน้า 114) [13]
สูตร
N = จานวนประชากร
n = กลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าในสูตร
376.74 คน
ฉะนั้นการศึกษาครั้งนีจ้ ะใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 377 คน และเพื่อป้องกันการสูญหาย (Drop Out) จึงได้ปรับ
เพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม 23 คน กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด จานวน 400 คน

ผลการศึกษา
ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ที่ ตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 400
คน จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพหลัก รายได้ รายได้ของครอบครัวมีไม่พอใช้จ่ายต่อเดือน
ต้องกูย้ มื สมาชิกในครัวเรือน โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด ดัง
ตารางที่ 1

116

Proceedings

ตารางที่ 1 จานวนร้อยละค่าเฉลี่ยค่าต่าสุดและค่าสูงสุด จาแนกตามข้อมูลลักษณะทั่วไป
ข้อมูลลักษณะทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

400

100

82
107
98
113

20.5
26.8
24.5
28.3

โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก

39
326
35

9.8
81.5
8.8

ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
สูงกว่าปริญญาตรี

17
263
95
15
10

4.3
65.8
23.8
3.8
2.6

เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
อื่นๆ

262
71
10
44
13

65.5
17.8
2.5
11.0
3.3

ยอดรวม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
30-40
41-50
51-60 ปี
60 ปีขนึ้ ไป
เฉลี่ย =54.5 S.D. = 11.2 ต่าสุด = 40 สูงสุด = 89
สถานภาพ

ระดับการศึกษา

อาชีพหลัก
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละค่าเฉลี่ยค่าต่าสุดและค่าสูงสุด จาแนกตามข้อมูลลักษณะทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูลลักษณะทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
สูงกว่าปริญญาตรี

17
263
95
15
10

4.3
65.8
23.8
3.8
2.6

เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
อื่นๆ

262
71
10
44
13

65.5
17.8
2.5
11.0
3.3

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-6,000 บาท
6,001-7,000 บาท
7,001 ขึน้ ไป

838
40
11
259

73.0
3.5
1.0
22.6

มีพอใช้จ่ายต่อเดือน
ไม่พอใช้จ่ายต่อเดือน
ต้องกูย้ มื เพื่อใช้จ่าย

194
206
114

48.5
51.5
28.5

1-4 คน
5 คนขึน้ ไป

175
225

43.8
56.3

ระดับการศึกษา

อาชีพหลัก

รายได้

ความพอเพียงของรายได้
ของครอบครัว

สมาชิกในครัวเรือน

จากตารางที่ 1 พบว่า ลั ก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตั วอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้งนี้ มี อ ายุ ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้น ไป
จานวน 400 คน แยกเป็ นเพศของกลุ่ มตั วอย่างส่วนมาก พบว่าเป็ นเพศหญิ งจานวน 220 คน ร้อ ยละ 55.0 และ
เพศชายจานวน 180 คน ร้อยละ 45.0. อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยูใ่ นช่วง รองลงมาคือช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน
113 คน ร้อยละ 28.3 และ อายุ 41-50 ปี จานวน 107 คน ร้อยละ 26.8 ตามลาดับ มีสถานภาพสมรสแล้ว จานวน
326 คน ร้อ ยละ 81.5 รองลงมาคื อ มีส ถานภาพสมรสโสด จ านวน 39 คน ร้อ ยละ 9.8 ตามล าดั บ ส่ วนมากจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 263 คน ร้อยละ 65.8 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 95
คน ร้อยละ 23.8 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างทาอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม จานวน 101 คน ร้อยละ 25.3 รองลงมาทา
อาชีพรับจ้าง จานวน 71 คน ร้อยละ 17.8 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน จานวน
243 คน ร้อยละ 60.8 รองลงมามีรายได้ 7,001 บาทขึ้นไป จานวน 111 คน ร้อยละ 27.8 ตามลาดับ ความพอเพียง
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ของรายได้ของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าส่วนมากรายได้ของครอบครัวมี ไม่พอใช้จ่ายต่อเดือน
จานวน 206 คน ร้อยละ 51.5 และต้องกู้ยมื จานวน 114 คน ร้อยละ 28.5 ตามลาดับ และพบว่าส่วนมากมีสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-4 คน จานวน 175 คน ร้อยละ 43.8 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน จานวน 5 คนขึน้ ไป จานวน 225 คน
ร้อยละ 56.3 ตามลาดับ
ผลการศึกษา พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีกลุ่มป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ จานวน 94 คน (ร้อยละ 23.5)
โดยจากการวิเคราะห์หาสหปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ กาหนดระดับนัยสาคัญที่ p
<0.05 และ 95%CI (ไม่คร่อม 1) จากการศึกษามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ปัจจัยด้านข้อมูลทัว่ ไป เช่น
1. คนที่มีรายได้ไม่พอเพียง มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.2 เท่า (OR=2.180, 95%CI=1.35-3.53)
2. คนที่มีพนื้ ทีไ่ ร่นาใกล้แหล่งน้า มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.0 เท่า (OR=1.968, 95%CI=1.10-3.56)
3. คนทีม่ อี าชีพเลีย้ งวัวหรือควาย มีอัตราเสี่ยงป่วย 1.8 เท่า (OR=1.819, 95%CI=1.02-3.23)
4. คนที่ที่ต้องกู้หนีย้ มื สิน มีอัตราเสี่ยงป่วย 1.8 เท่า (OR=1.814, 95%CI=1.11-2.96)
5. คนที่เลีย้ งสุนัข มีอัตราเสี่ยงป่วย 1.7 เท่า (OR=1.746, 95%CI=1.07-2.86)
6. คนที่มีพนื้ ที่ที่อยูอ่ าศัยใกล้แหล่งน้า มีอัตราเสี่ยงป่วย 1.7 เท่า (OR=1.772, 95%CI=1.10-2.85)
ปัจจัยด้านอาการแสดงเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เช่น
1. คนที่มีอาการท้องอืด แน่นท้อง ท้องเฟ้อ มีอัตราเสี่ยงป่วย 1.9 เท่า (OR=1.96, 95%CI=1.22-3.13) โดยมี
ความถี่อาการเป็นทุกวัน มีอัตราเสี่ยงป่วย 4.2 เท่า (OR=4.242, 95%CI=1.12-16.13)
2. คนที่ มี อ าการปวดชายโครงขวา มี อั ต ราเสี่ ย งป่ ว ย 2.7 เท่ า (OR=2.683, 95%CI=1.43-5.03) โดยมี
ความถี่อาการเป็น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงป่วย 6.9 เท่า (OR=6.886, 95%CI=1.69-28.10) และความถี่
อาการเป็น 2-3 ครัง้ ต่อเดือน มีอัตราเสี่ยงป่วย 3.4 เท่า (OR=3.437, 95%CI=1.17-10.07) ตามลาดับ
ปัจจัยด้านญาติร่วมสายโลหิตเคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เช่น
1. คนที่มีพี่น้องเคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเสี่ยงป่วย 6.8 เท่า (OR=6.756, 95%CI=1.22-37.49)
2. คนที่มีลุงป้าน้าอาป่วยเป็นโรค มีอัตราเสี่ยงป่วย 4.3 เท่า (OR=4.326, 95%CI=3.62-5.18)
3. คนที่มพี อ่ แม่เคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.5 เท่า (OR=2.495, 95%CI=0.97-6.39)
ปัจจัยส่วนบุคคลที่เคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นซ้า เช่น
1. คนที่เคยได้รับการตรวจอุจจาระ มีอัตราเสี่ยงป่วย 50.4 เท่า (OR=50.380, 95%CI=15.59-162.83)
2. คนที่ป่วยเป็นโรคแล้ว 1 ครัง้ มีอตั ราเสี่ยงต่อการป่วยซ้า 24.5 เท่า (OR=24.538, 95%CI=14.41-41.79)
3. คนที่ป่วยเป็นโรคแล้ว 2 ครัง้ มีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยซ้า 4.6 เท่า (OR=4.558, 95%CI=3.78-5.49)
4. และคนที่ป่วยเป็นโรคแล้ว 2 ครัง้ ยังพบว่าปัจจุบันยังกินปลาดิบ มีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยซ้า 10.1 เท่า
(OR=10.055, 95%CI=1.03-97.83)
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมอ้างอิงในการทาอาหารดิบต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เช่น
1. ส่วนใหญ่คนที่ทาอาหารดิบจากการซือ้ ที่ตลาด 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยงป่วย 3.4 เท่า (OR=3.437,
95%CI=1.17-10.07)
2. ส่วนใหญ่คนที่ทาอาหารดิบเป็นสามีหรือภรรยา 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.7 เท่า (OR=2.662,
95%CI=1.38-5.13)
3. ส่วนใหญ่คนทีท่ าอาหารดิบกินเอง 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.2 เท่า (OR=2.238, 95%CI=1.32-3.78)
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการจับเวลาในการทาอาหารดิบต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เช่น
1. คนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลา 10-15 นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 13.8 เท่า (OR=13.756,95%CI=7.10-26.66)
2. คนที่ทาอาหารดิบไม่เคยจับเวลา มีอัตราเสี่ยงป่วย 12 เท่า (OR=11.93,95%CI=8.37-17.00)
3. คนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลาน้อยกว่า 5 นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 10 เท่า (OR=10.06,95%CI=1.03-97.84)
4. คนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลา 15-20 นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 8.3 เท่า (OR=8.274,95%CI=1.11-61.91)

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ คนที่มีรายได้ไม่พอเพียง, คนที่มีพ้ืนที่ไร่นาใกล้แหล่งน้า, คนที่ที่ต้องกูห้ นี้ยืมสิน,
คนที่มีอาชีพเลี้ยงวัวหรือควาย, คนที่เลี้ยงสุนัข และคนที่มีพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้า มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.2 เท่า ,
2 เท่า 1.8 เท่า, 1.8 เท่า, 1.7 เท่า และ 1.7 เท่า ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของความ
ชุก พยาธิใบไม้ ตั บ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ของประเทศไทย การติด เชื้อ พยาธิ ใบไม้ตั บ เป็ น โรคที่ ส าคั ญ ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณแม่น้าโขงตอนล่า งของเอเชีย ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ต่าลงไปในขณะที่ความสัมพันธ์ทางลบ
อย่างมีนั ยส าคั ญ ที่ ต รวจพบ ระหว่างพยาธิชุกและองค์ ประกอบของพื้น ที่ เพาะปลู ก การเกษตรที่ มีปริม าณน้าต่ า
(P= 0.028) แสดงให้เห็นอิทธิพลศักยภาพของพื้นที่การเกษตรที่ปลูกพืชฤดูแล้ง มีความสัมพันธ์กันในบวกกั บความชุก
พยาธิ และการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมกับน้าใช้ในพื้นที่การเกษตรที่มีปริมาณน้าสูง (P= 0.032) แสดงให้เห็นว่า แหล่งที่
อยู่อาศัยนาไปสู่การเกิดโรค หรือส่งผลต่อการระบาดของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ได้[4] และสอดคล้องกับ
การศึกษาความชุกของโรคหนอนพยาธิในประชากรที่ชุมชนรอบเขื่อนลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความชุกของ
หนอนพยาธิในประชากรที่อาศัยในชุมชนรอบเขื่อนลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ อาเภอสหัสขันธ์ หนองกุงศรี ห้วยเม็ก และ
อาเภอยางตลาด [5] และสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความชุกของพยาธิใบไม้ตับในปลาตะเพียนขาวแถบ
ลุ่มแม่น้าชี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พบเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ลาไส้ (Haplorchis pumillio) ในปลา
ตะเพียนขาว 5 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึ่งตัว โดยความหนาแน่นของการติดเชื้อในปลาสร้อยขาวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 267.23 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึ่งตัว ปลากระสูบมีค่าเฉลี่ย 79.22 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึ่งตัว ส่วนปลา
กระมังและปลากระดี่หม้อไม่พบเมตาเซอร์คาเรีย [6]
ผลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนั้น มีความสัมพันธ์กับเสี่ยงป่วยเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ เช่น ในคนที่มีรายได้ไม่พอเพียงนั้นก็จาเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเลี่ยงชีพในครอบครัว ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจากการทาอาหารหรือการปรุงอาหารดิบ เช่น การทาปลาส้ม ปลาร้า แจ่วปลาร้า
บอง เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารให้ได้กินนาน ๆ ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ ายในครอบครัวได้
และคนที่มีพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้า คนที่มพี ้ืนที่ไร่นาใกล้แหล่งน้านั้น ซึ่งถือได้ว่าพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการหาปลา
ดิบได้ง่าย ไม่จาเป็นต้องไปออกไปหาอาหารในพื้นอื่นให้ลาบาก ง่าย สะดวก ลดเวลาในการประกอบอาหาร และเพิ่ม
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เวลาในการทาการเกษตร เช่น ทาไร่ หรือทาสวน เป็นต้น ซึ่งการประกอบอาหารที่ดบิ จะสะดวก ไม่จาเป็นต้องทาให้สุก
ก็สามารถกินได้เลย เช่น อาหารจาพวกก้อยปลาดิบ โดยการนาเอามดแดงมาคนเข้ากับเนื้อปลาที่ให้มีสีสันคล้ายสุกก็
สามารถกินได้เลยทันทีที่ประกอบอาหารจากปลาดิบเสร็จ
ปัจจัยด้านอาการแสดง ได้แก่ คนที่มีอาการท้องอืด แน่นท้อง ท้องเฟ้อ มีอัตราเสี่ยงป่วย 1.9 เท่า โดยมี
ความถี่อาการเป็นทุกวัน มีอัตราเสี่ยงป่วย 4.2 เท่า และคนที่มีอาการปวดชายโครงขวา มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.7 เท่า
โดยมีความถี่อาการเป็น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงป่วย 6.9 เท่า โดยมีความถี่อาการเป็น 2-3 ครั้งต่อเดือน
มีอัต ราเสี่ยงป่วย 3.4 เท่า ตามลาดับ สอดคล้อ งกั บการศึก ษา Relationship between prevalence and intensity of
Opisthorchis viverrini infection, and clinical symptoms and signs in a rural community in northeast Thailand พบว่า
ประวัติการกินก้อยปลาอยู่ที่ร้อยละ 79.0 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ มากกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อด้านความรุนแรงของการติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.0 เป็นร้อยละ 93.0 ในกลุ่มที่ติดเชื้อน้อยไปเป็นการติดเชื้ออย่างมากที่สุด (p< 0.001) อาการที่
เกิดขึน้ มากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในกลุ่มที่ติดเชื้ออย่างรุนแรง คือ เหนื่อยอ่อนเพลีย ท้องอืด หรืออาการอาหารไม่
ย่อย และปวดท้อง ใต้ชายโครงขวา เป็นต้น [7]
ปัจจัยส่วนบุคคลที่เคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นซ้า ได้แก่ คนที่เคยได้รับการตรวจอุจจาระ คนที่ป่วย
เป็นโรคแล้ว 1 ครั้ง คนที่ป่วยเป็น โรคแล้ว 2 ครั้ง และคนที่ป่วยเป็นโรคแล้ว 2 ครั้ง ยังพบว่าปัจจุบันยังกินปลาดิบ
มีอัตราเสี่ยงป่วย 50.4 เท่า, มีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยซ้า 24.5 เท่า , มีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยซ้า 4.6 เท่า และมีอัตรา
เสี่ยงต่อการป่วยซ้า 10.1 เท่า ตามลาดับ ปัจจัยด้านพฤติกรรมอ้างอิงในการทาอาหารดิบต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั
ได้แก่ ส่วนใหญ่ คนที่ทาอาหารดิบจากการซื้อที่ตลาด 1-4 ครั้งต่อเดือน, ส่วนใหญ่คนที่ทาอาหารดิบเป็นสามีหรือ
ภรรยา 1-4 ครั้งต่อเดือน และส่วนใหญ่คนที่ทาอาหารดิบกินเอง 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยงป่วย 3.4 เท่า, 2.7 เท่า
2.2 เท่า ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตาบลน้ารัด อาเภอ
หนองม่วง จังหวัดแพร่ พบว่า การรับประทานปลาดิบ หรือ ปลาสุกๆ ดิบๆ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (OR = 3.67, 95% CI = 1.04 –11.05) [8] และสอดคล้องกับการศึกษาใน นักเรียนชายมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) มีอาหารที่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนิยมรับประทานมากที่สุด คือ
ส้มตาใส่ปลาร้าดิบ ซึ่งรับประทานเป็นประจาร้อยละ 70.60 รับประทานเป็นบางครั้งร้อยละ 46.20 รองลงมา คือ
แจ่วบองปลาร้าดิบ ส้มปลาน้อย ปลาร้าสับเครื่องแกงดิบ ปลาส้มดิบ และ ปลาจ่อม ตามลาดับ โดยมีเหตุผลคือ อยาก
ลอง และ รับประทานตามเพื่อนตามครอบครัวเนื่องจากเป็นอาหารประจาถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยม
รับประทานในครอบครัวและในชีวติ ประจาวัน [2] สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้าดี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปลาที่ประชาชนนิยมรับประทานดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ได้แก่ ปลาขาว ปลา
ตะเพี ย น และปลาซิ ว ร้ อ ยละ 86.8, 81.0, 73.3 ตามล าดั บ สาเหตุ ที่ รับ ประทานแบบปรุ งไม่ สุ ก คื อ พ่ อ แม่เคย
รับประทานมาก่อน ร้อยละ 36.5 [9] สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบันทึกพฤติกรรมการบริโภคปลา
ดิบอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ บ้านทุ่งเหียง ต.ท่ ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมากกว่ากลุ่มทดลอง 2.07 เท่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และการรับประทานก้อยปลาในเพศชายและอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ในตับ [10] และสอดคล้องกับการศึกษาโดยทาการสารวจพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคปลาดิบและการเกิด
มะเร็งท่อน้าดี พบว่า ประชากรรู้ว่าการบริโภคปลาดิบเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 59.0 แต่ไม่ทราบว่า
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้าดี ร้อยละ 19.9 และพบว่ า ประชากรคิดว่าการบริโภค
ปลาดิบนานๆ ครั้ง ร้อยละ 29.8 หรือการบริโภคแต่น้อย ร้อยละ 22.9 ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
121

Proceedings

แสดงให้เห็นว่าประชากรมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับที่ไม่ถูกต้อง [11] และสอดคล้องกับการศึกษา Pattern and
predictors of soil-transmitted helminth reinfection among aboriginal school children in rural Peninsular Malaysia
ซึ่งรูปแบบการศึกษาเป็นแบบ longitudinal study โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยของการติดเชื้อซ้าจาก
พยาธิที่ติดต่อผ่านดิน ในเด็กนักเรียน อายุ 7-12 ปี ที่ Pahang ประเทศมาเลเซีย จานวน 120 คน ในเดือนกรกฎาคม
ปี 2006 แล้วติดตามผลการรักษาและการติดเชื้อพยาธิซ้าในเดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 หลังการรักษา พบว่า พบว่า เด็ก
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 จะมีการติดเชื้อพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด โดยความชุกของ พยาธิไส้เดือน พบร้อย
ละ 65.8 พยาธิแส้ม้า ร้อยละ 97.5 และพยาธิปากขอ ร้อยละ 10.8 ตามลาดับ และพบว่า เมื่อติดตามไปในระยะยาว
อัตราการติดเชื้อซ้าสูงขึน้ ร้อยละ 37.0 ใกล้เคียงกับระดับการติดเชื้อก่อนให้การรักษา อัตราการติดเชื้อซ้าที่ 3 เดือน
หลังจากให้การรักษา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 49.5 และร้อยละ 79.6 ของเด็ก จะติดเชื้อพยาธิซ้าหนึ่งชนิดหรือมากกว่าหลาย
ชนิด และจากข้อมูล อัต ราการติด เชื้อ ซ้าที่ 6 เดือ น พบ อัต ราการติด เชื้อ พยาธิซ้า ในพยาธิไส้เดือ น ร้อยละ 73.1
สูงกว่าชนิดอื่น ๆ [12]
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการจับเวลาในการทาอาหารดิบต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ไม่วา่ จะเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง หรือสามีและภรรยามีพฤติกรรมการจับเวลาไม่แตกต่างกัน ได้แก่ คนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลา 10-15
นาที, คนที่ทาอาหารดิบไม่เคยจับเวลา, คนที่ทาอาหารดิบที่เคยจับเวลาน้อยกว่า 5 นาที และคนที่ทาอาหารดิบที่เคย
จับเวลา 15-20 นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 13.8 เท่า , 12 เท่า, 10 เท่า และ 8.3 เท่า ตามลาดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาในประชากรทั้งเพศชายหรือเพศหญิง จานวน 68 คน พบว่า ผู้ชายจะรับประทานปลาดิบมากกว่าผู้หญิง
และผู้หญิงจะเป็นคนปรุงอาหารที่ทาจากปลาดิบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อการปฏิบัติและ
พฤติกรรมในการรับประทานอาหารปลาดิบ เป็นต้น [12]
ผลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยด้านการไม่จับเวลาในการปรุงอาหารที่ทาจากปลาดิบ มีความสัมพันธ์กับเสี่ยง
ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นอย่างมากเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเข้าใจว่าถ้าเนื้อปลาดิบได้สัมผัสกับน้าเดือด
แล้วก็เข้าใจว่าเนื้อจะสุกทั้งหมด และสามารถทาลายไข่พยาธิได้ทันที ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควรเนื่องจาก
การนาเอาเพียงเนื้อปลาไปสัมผัสกับน้าเดือดในบางครั้ งอาจจะเป็นเพียงการลวก จึงไม่สามารถทาลายไข่พยาธิได้
ทั้งหมด หรือบางครั้งปริมาณของเนื้อปลาดิบมีปริมาณมากเกินบวกกับเวลาที่สั้นในการสัมผัสกับน้าเดือดด้วยแล้ว
ยิ่งไม่สามารถทาลายไข่พยาธิได้ทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลที่สนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ และอีกเหตุผลที่สาคัญ พบว่ากลุ่มตัวอย่างในบางคนยังคิ ดว่าถ้าทาให้สุกมาก จะทาให้รสชาติเปลี่ยนไป ไม่
เกิดความอร่อยในการกินอาหาร ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างนัน้ มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับได้มากขึ้น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินอาหารดิบที่ไม่ควรมองข้าม เช่น การไม่เคยจับเวลาในการทาอาหาร
จากปลาดิบแล้วทาให้สุก หรือการจับเวลาน้อยกว่า 15 นาที ก็เป็นผลทาให้โอกาสเสี่ยงต่อโรคสูงขึน้ ตามๆ กัน การมีที่
อยู่อาศัยและพื้นที่ไร่ กับพื้นที่ทาสวนอยู่ใกล้แหล่งน้า จึงทาให้เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งปลาดิบได้ง่าย และบุคคลที่
ใกล้ชดิ ที่สุดในครอบครัวเป็นคนทาอาหารด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลในพฤติกรรมในทางลบ คือเกิดความเสี่ยงต่อการป่วยเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับอีกทางหนึ่งที่สนับสนุนกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ และอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยเป็น
โรคมะเร็งท่อน้าดีได้ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไป การท ากิ น สุ ก 100 เปอร์ เซ็ น ต์ อร่ อ ยและปลอดภั ย มี สุ ข ภาพที่ ดี
ปลอดภัยโรค มากกว่าการกินดิบ ต้องให้ความสาคัญ กับบุคคลที่ทาอาหารจากปลาดิบจากตนเองเป็นคนทา และ
ทางอ้อมถูกจากกลุ่มญาติ คนในครอบครัวเช่น สามีเป็นคนทา แต่ให้ภรรยาเป็นคนชิมทั้งที่อาหารยังไม่สุก ส่งผลให้
โอกาสเป็นโรคพยาธิเพิ่มมากขึ้น และที่สาคัญการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม ต้องได้รับการขยายต่อถึง
ขั้นตอนหรือวิธีการในการปรุงอาหาร เป็นต้น และในส่วนการส่งเสริมและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานทางด้านสุขภาพที่เป็นผู้ ทาหน้าที่ หลักนั้น ควรเล็ งเห็ นความสาคัญ ในการจัด กิจกรรมรณรงค์ ที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม มีแนวทางในการยึดถือปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินของคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์
หรือมาช่วยกันหาวิธีการหรือการหาทางเลือกให้มากขึ้นในการปรุงอาหารที่สุกก่อนกิน วิธีการหมักที่ถูกต้องไม่ให้ติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับ และการชี้นาถึงเหตุผลสาคัญของการโรคเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น วิธีการทาให้เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันการล่ม สลายของสถาบันครอบครัว ที่เป็นผลมาจากการป่วยเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับ สืบไป
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ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็ง
แล้วคลายกล้ามเนื้อหลักต่อความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่ว
Effects of dynamic warm up combined with contract - relax - agonist contract technique on flexibility and agility
พรรณทิพย์ งามช่วง1* ก้องเกียรติ สีดา1 อรอุมา สุขอิ่ม1 และ สุรัชนา เกตุบุญมี1
Puntip Ngamchuang1* Kogkiat Seeda1 Onuma Sukaim1 and Suratchana Kedboonme1
บทคัดย่อ
การศึก ษาในครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาผลของการอบอุ่น ร่า งกายแบบเคลื่อ นไหวร่ว มกับ การยืด
กล้า มเนื ้อ ด้ว ยเทคนิค เกร็ง แล้ว คลายกล้า มเนื ้อ หลัก ต่อ ความยืด หยุ ่น และความคล่อ งแคล่ว ในนิส ิต หญิง
มหาวิท ยาลัย พะเยาจานวน 40 คน โดยทาการสุ่ม เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม อบอุ่น ร่า งกายแบบเคลื่อ นไหวเพีย ง
อย่า งเดีย ว 20 คน และ2. กลุ่ม อบอุ ่น ร่า งกายแบบเคลื่อ นไหวร่ว มกับ การยืด กล้า มเนื้อ แบบเกร็ง แล้ว คลาย
กล้ามเนื้อหลัก 20 คน ซึ่งกลุ่มแรกได้รับการฝึกตามโปรกแกรมการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว
ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับการฝึกตามโปรแกรมการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่ว มกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้ว
คลายกล้ามเนื้อหลัก โดยทาการวัดค่าการทดสอบการนั่งงอตัวและการวิ่งเก็บของทั้งก่อนและหลังการทดสอบ ผล
การศึกษาพบว่า ภายหลังการทดสอบทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าการทดสอบการนั่งงอตัวและค่าการทดสอบการวิ่งเก็บของ
ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่ อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า
ทั้ง การอบอุ ่น ร่า งกายแบบเคลื่อ นไหวเพีย งอย่า งเดีย วและการอบอุ่น ร่า งกายแบบเคลื่อ นไหวร่ว มกับ การยืด
กล้า มเนื้อ แบบเกร็งแล้วคลายกล้า มเนื้อ หลัก ช่ว ยให้ความยืด หยุ่น และความคล่อ งแคล่วเพิ่ม ขึ้น โดยกลุ่ม อบอุ่น
ร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักความยืดหยุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มากกว่ากลุ่มที่อบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว
คาสาคัญ: การอบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนไหว การยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก ความคล่องแคล่ว
ความยืดหยุ่น
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Abstract
The purpose of this study to examine the effect of dynamic warm up combined with contract-relaxagonist-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

บทนา
ปัจจุบันนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึน้ ซึ่งเห็นได้จากการออกกาลัง -กาย
หลายๆ ชนิด เช่น วิ่ง ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เป็นต้น เหตุผลที่นิสิตเริ่มหันมาออกกาลังกายกันมากขึ้น อาจเกิดจาก
ความต้องการที่อยากจะมีรูปร่างที่ดูดีและมีร่างกายที่แ ข็งแรง ซึ่งในการออกกาลังกายแต่ละครั้งควรจะมีการอบอุ่น
ร่างกายก่อนการออกกาลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการออกกาลังกายและป้องกันการบาดเจ็บที่
เกิดจากการออกกาลังกาย การอบอุ่นร่างกายนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การอบอุ่นร่างกายแบบคง
ค้ า ง (Static warm up) และการอบอุ่ น ร่ า งกายแบบเคลื่ อ นไหว (Dynamic warm up) ซึ่ ง การอบอุ่ น ร่ า งกายแบบ
เคลื่อนไหวจะเป็นที่นิยมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการกีฬา [1] ส่วนการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ก็ถือว่า
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการอบอุ่นร่างกาย เพราะการยืดกล้า มเนื้อจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังรยางค์
ส่วนปลายมากขึ้น และเพิ่มการประสานสัมพันธ์ระหว่างการทางานการเคลื่อนไหว [2] ช่วยยืดเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ทาให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น สามารถทางานหรือเล่นกีฬาต่างๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บ
ลดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการออกกาลังกาย อีกทั้งยังเพิ่มความไว
ต่อการรับความรู้สึกและนาสัญญาณประสาท [3] โดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทาได้ 3 วิธี คือ 1. การยืด
กล้ามเนื้อแบบใช้แรงเหวี่ยงกระชากซ้าๆ (Ballistic) 2. การยืดกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งไว้ในช่วงท้าย (Static stretching)
3. การยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของประสาทกล้ ามเนื้อ (Proprioceptive neuromuscular facilitation; PNF) ซึ่ ง
PNF มีเทคนิคการยืดที่นิยมในทางการกีฬา 2 แบบ คือ การยืดแบบหดตัว-คลายตัว (Contract – relax technique; CR)
และการยืดแบบหดตัว-คลายตัว ด้วยการหดตัวของกล้ามเนื้อหลัก (Contract – relax with agonist contract; CRAC) [4]
จากการศึกษาของ Dimitris chatzopoulos และคณะ ปี ค.ศ. 2014 ทาการศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบ
คงค้ างและการยื ด กล้ ามเนื้ อ แบบเคลื่ อ นไหวต่ อ Balance, Agility, Reaction time และ Movement time ของรยางค์
ส่วนบน ในนักกีฬาผู้หญิ งมัธยมปลายจานวน 31 คน ทาการศึกษาโดยให้กลุ่มที่ 1 วิ่งเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการยืด
กล้ามเนื้อแบบคงค้าง 7 นาที กลุ่มที่ 2 ให้ว่ิงเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 7 นาที และกลุ่มที่ 3
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ให้ ว่ิ ง เหยาะๆ 3 นาที ร่ ว มกั บ การพั ก 7 นาที ภายหลั งท าการทดสอบ พบว่ า กลุ่ ม ที่ 2 ทั้ ง Balance, Agility และ
Movement time ดีกว่ากลุ่มที่ 1 นอกจากนี้กลุ่มที่ 2 ยังมี Agility ที่ดีกว่ากลุ่มที่ 3 ดังนั้นโปรแกรมของกลุ่มที่ 2 มีความ
เหมาะสมมากกว่ า กลุ่ ม ที่ 1 ส าหรั บ กิ จ กรรมที่ ต้ อ งการ Balance, Agility และ Movement time ของรยางค์ บ น [4]
การศึกษาของริจินาย สายสุวรรณ และคณะ ปี พ.ศ. 2554 เรื่องการเปรียบเทียบระยะเวลาการคงสภาพความยืดหยุ่น
ของกล้ ามเนื้อด้านหลังต้นขา (Hamstring) ภายหลังการยืดกล้ามเนื้อด้ว ยเทคนิค (Hold - relax; HR) และ Contract –
relax – agonist – contract; CRAC พบว่ าผลทั น ที จ ากการยื ด กล้ า มเนื้ อ ด้ วยเทคนิ ค CRAC ท าให้ ค วามยื ด หยุ่ น ของ
กล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาเพิ่มขึน้ มากกว่าเทคนิค HR โดยความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาที่เพิ่มขึน้ ภายหลังการ
ยืดด้วยเทคนิค CRAC คงอยูไ่ ด้นาน 15 นาที ซึ่งยาวนานกว่าการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค HR ที่คงอยูไ่ ด้นาน 6 นาที [5]
ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในอาสาสมัครนิสิตเพศชายมหาวิทยาลัยพะเยามาแล้ว ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก
(Dynamic warm-up combined CRAC) ช่ ว ยให้ ค วามยื ด หยุ่ น เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า การอบอุ่ น ร่ า งกายแบบเคลื่ อ นไหว
(Dynamic warm up) เพียงอย่างเดียว [6] และพบว่าเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อที่ให้ผลดี คือ เทคนิคการเกร็งแล้วคลาย
กล้ามเนื้อหลัก หรือ CRAC [6] ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหว
ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักต่อความยืดหยุน่ ของรยางค์ส่วนล่างและความคล่องแคล่ว
ในนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยพะเยา เพราะความคล่องแคล่ว และความยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบสาคัญของร่างกายใน
การออกกาลังกาย และการเล่นกีฬาบางประเภท เช่น วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ยิมนาสติก ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็น
ต้น ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬาและ
ป้องกันการบาดเจ็บได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อายุ 18-23 ปี จานวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยทาการสุ่มอย่างง่าย คือ การจับ
ฉลาก กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่อบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนไหว (Dynamic warm- up) จานวน 20 คน และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม
ที่อบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก (Dynamic warm-up
combined CRAC) จานวน 20 คน [7]
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1. อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือ มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและ
กระดูกบริเวณรยางค์สว่ นบนและล่าง ที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ
2. เป็นผู้ที่ไม่มพี ยาธิสภาพที่บริเวณข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า
3. เป็นผู้ที่ไม่มปี ัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยนิ การทรงตัว และระบบประสาท
4. เป็นผู้ที่ออกกาลังกายไม่เกิน 3 ครัง้ /สัปดาห์
5. ไม่มโี รคประตัว ที่มผี ลกระทบต่อการทดสอบ เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ
6. ไม่ด่มื เครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมของคาเฟอีน และแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ
7. ไม่รับประทานยาคลายกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ
8. เป็นผู้ที่มีคา่ ดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร [8]
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เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
1. มีไข้ หรือมีภาวะใดๆ ที่มผี ลกระทบต่อการทดสอบ
2. เคยได้รับการบาดเจ็บ หรือมีการบาดเจ็บที่จากัดสมรรถภาพในการทดสอบ
3. เป็ น นั ก กี ฬ ามหาวิท ยาลั ย หรือ นั ก กี ฬ าระดั บจั งหวัด เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลของเพดานความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมการศึกษา (Ceiling Effect)
เกณฑ์การให้อาสาสมัครออกจากการทดลอง
1. มีอาการผิดปกติใดๆ ขณะทาการทดสอบ เช่น เกิดตะคริวที่ขา มีอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ
2. ได้รับการบาดเจ็บ หรือได้รับอุบัตเิ หตุขณะทาการทดสอบ เช่น ข้อเท้าแพลง ให้ทาการยุติการทดสอบทันที
3. หากอาสาสมั ค รรู้สึ ก ไม่ปลอดภั ย หรือ ไม่ส ะดวกในการเข้ าร่วมการวิจัย สามารถถอนตั วออกจาก
การวิจัยได้ทันที
วัสดุอปุ กรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

แบบสอบถามเพื่อคัดกรองอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมการวิจัย
แบบยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย
เครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood pressure monitors)
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย (Polar F6 Heart Rate Monitors)
เครื่องวัดความยืดหยุ่น (Takei 5403 Digital standing trunk flexion meter)
นาฬิกาจับเวลา (Stop watch)
เทปกาว
ตลับเมตร
กล่องปฐมพยาบาล
กล่องกระดาษ

จานวน 40 ชุด
จานวน 40 ชุด
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เรือน
จานวน 2 ม้วน
จานวน 1 ตลับ
จานวน 1 กล่อง
จานวน 2 กล่อง

วิธีการศึกษา
1. สุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 การอบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว (Dynamic warm - up) ประกอบด้วย
- บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต ก่อนการอบอุน่ ร่างกาย
- ทาการเดินช้าๆ ร่วมกับการยกเข่าให้สูงขึน้ ระดับเอว แล้ววิ่งเหยาะๆ เป็นเวลา 5 นาที ควบคุมความหนัก
ในการวิ่งให้อยูใ่ นระดับปานกลาง (64 - 76% HRmax) [8] โดยใช้เครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย
- บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต หลังการอบอุน่ ร่างกาย
- พักเป็นเวลา 5 นาที โดยไม่มีการยืดกล้ามเนื้อ จากนั้นวัดความยืดหยุ่นของรยางค์ส่วนล่าง และความ
คล่องแคล่ว
กลุ่มที่ 2 การอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก
(Dynamic warm – up combined CRAC)
- บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต ก่อนการอบอุน่ ร่างกาย
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- ทาการเดินช้าๆ ร่วมกับการยกเข่าให้สูงขึน้ ระดับเอว แล้ววิ่งเหยาะๆ เป็นเวลา 5 นาที ควบคุมความหนัก
ในการวิ่งให้อยูใ่ นระดับปานกลาง (64 - 76% HRmax) [8] โดยใช้เครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย
- บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต หลังการอบอุน่ ร่างกาย
- ยืด กล้ ามเนื้อ แบบเกร็ง แล้ ว คลายกล้ ามเนื้อ หลั ก โดยจะยืด กล้ ามเนื้อ รยางค์ ส่ วนล่ า ง ประกอบด้ ว ย
Hamstring และ Gastrosoleus ยืดกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) [9]
- อาสาสมัครนอนหงายโดยวางขาข้างที่ตอ้ งการยืดไว้บนบ่าของผู้ทดสอบ
- ทาการงอข้อสะโพกโดยที่เข่าเหยียดตรงไปจนถึงจุดที่ตึงที่สุดค้างไว้ 7 วินาที ให้อาสาสมัครต้านแรงกับผู้
ทดสอบในทิศทางลงโดยไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ค้างไว้ 10 วินาที
- ให้ อาสาสมัครผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ต้านแรงเป็น เวลา 5 วินาที แล้วให้ อาสาสมัครเหยียดขาขึ้น ด้วย
ตนเองไปให้มากที่สุด ค้างไว้ 7 วินาที ยืดกลุ่มกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าลง (Gastrosoleus) [9]
- อาสาสมัครนั่งเหยียดขาโดยที่ปลายเท้าพ้นขอบเตียง โดยผู้ทดสอบจะทาการยืดกล้ามเนื้อทีละข้าง
- ทาการกระดกข้อเท้าไปจนถึงจุดที่ตึงที่สุดค้างไว้ 7 วินาที ให้อาสาสมัครต้านแรงกับผู้ทดสอบในทิศทาง
กระดกข้อเท้าลงโดยไม่ให้เกิดการเคลือ่ นไหวของข้อต่อ ค้างไว้ 10 วินาที
- ให้อาสาสมัครผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ต้านแรงเป็นเวลา 5 วินาที แล้วให้อาสาสมัครกระดกข้อเท้าขึน้ ด้วย
ตนเองให้มากที่สุด ค้างไว้ 7 วินาที พัก 5 นาที จากนั้นวัดความยืดหยุน่ ของรยางค์สว่ นล่าง และความคล่องแคล่ว
2. การวัดความยืดหยุน่ ซึ่งวัดด้วยการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) [10]
2.1 อาสาสมัครนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างสอดเท้าเข้าใต้เครื่องวัดโดยปลายเท้าทั้งสองข้างตัง้ ฉากกับพืน้
2.2 อาสาสมัครเหยียดแขนทั้งสองข้างให้ขนานกับพื้น และก้มงอตัวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด โดยห้ามโยก
ศีรษะหรืองอตัวแรงๆ โดยเข่าเหยียดตรง ทาค้างไว้ 2 วินาที เพื่อให้ผู้ประเมินอ่านค่าความยืดหยุ่น ทาซ้า 3 ครั้ง แล้ว
นามาหาค่าเฉลี่ย

ภาพที่ 1 แสดงท่าเริ่มต้นของการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test)

ภาพที่ 2 แสดงการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test)
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3. การวัดความคล่องแคล่วด้วยการทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run test) [11]
3.1 จัดเตรียมสถานที่
- เตรียมสถานที่ทางเรียบระหว่างเส้นขนาน 2 เส้น ห่างกัน 10 เมตร
- ชิดด้านนอกของเส้นทั้งสองฝั่ง มีช่องสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ฝั่งละ 1 ช่อง
3.2 วิธีการทดสอบ
- ให้อาสาสมัครอยู่ในท่ายืน โดยที่มือไม่สัมผัสพื้น เท้าข้างที่ไม่ถนัดวางอยู่หลังเส้นเริ่ม โดย
ขณะทาการทดสอบให้อาสาสมัครฟังคาสั่ง
- เมื่อได้ยินคาว่า “ระวัง” ให้อาสาสมัครเตรียมตัววิ่ง
- เมื่อได้ยินคาว่า “ไป” ให้อาสาสมัครวิ่งโดยใช้เท้าข้างที่ถนัดก้าวออกไปก่อน ไปหยิบกล่อง
กระดาษกล่องที่ 1 ในช่องสี่เหลี่ยมฝั่งตรงข้าม แล้ววิ่งกลับมาวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมหลังเส้นเริ่ม ห้ามโยนกล่องกระดาษ
(ถ้าวางไม่เข้าช่องต้องเริ่มใหม่)
- ให้ อ าสาสมั ค รวิ่งไปหยิบ กล่ อ งกระดาษกล่ อ งที่ 2 ในช่อ งสี่ เหลี่ ย มฝั่ งตรงข้ าม แล้ ว วิ่ง
กลับมาวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมหลังเส้นเริ่ม
- ผู้ทดสอบบันทึกเวลาตั้งแต่ “ไป” จนถึงวางกล่องกระดาษกล่องที่ 2 อย่างถูกต้อง บันทึก
เวลาละเอียดถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งของวินาที
- ทาการทดสอบ 2 ครัง้ เอาค่าที่ดีที่สุด

ภาพที่ 3 แสดงท่าเริ่มต้นของการทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run test)

ภาพที่ 4 แสดงการวิ่งไปหยิบกล่องกระดาษในช่องสี่เหลี่ยมขณะทาการทดสอบ Shuttle run test

130

Proceedings

ภาพที่ 5 แสดงการวางกล่องกระดาษในช่องสี่เหลี่ยมขณะทาการทดสอบ Shuttle run test
4. บันทึกค่าการทดสอบเพื่อนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของอายุ
น้าหนัก ส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกายของอาสาสมัคร
เปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มของค่าความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่ว โดยใช้ Dependent t-test
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่ว โดยใช้ Independent ttest โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05

ผลการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้ว
คลายกล้ามเนื้อหลักต่อความสามารถในความยืดหยุน่ และความคล่องแคล่ว โดยทาการศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิง
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสุขภาพดี ช่วงอายุ 18 - 23 ปี จานวน 40 คน ที่มีสุขภาพดี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
อบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนไหว (Dynamic warm-up) และกลุ่มที่อบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ
แบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก (Dynamic warm-up combined CRAC) โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับการทดสอบการนั่งงอ
ตัว (Sit and reach test) และการทดสอบวิ่งเก็บของ (Shuttle run) ทั้งก่อนและหลังการทดสอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 40
คน เข้าร่วมการวิจัยจนสิน้ สุดการวิจัย โดยไม่มผี ู้เข้าร่วมวิจัยคนใดขอถอนตัวออกจากการศึกษาครัง้ นี้ และไม่มีผู้ได้รับ
การบาดเจ็บในระหว่างการทดสอบ และภายหลังสิ้นสุดการทดสอบไปแล้ว 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของอาสาสมัคร (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอายุ น้าหนัก ส่วนสูง และ
ดัชนีมวลกายของอาสาสมัคร)
Dynamic warm-up
Dynamic warm-up
ข้อมูลทั่วไป
(n = 20)
combined CRAC (n = 20)
p-value
อายุ (ปี)
19.95 ± 1.09
20.65 ± 0.98
0.041*
น้าหนัก (กก.)

50.85 ± 5.07

50.20 ± 5.09

0.688

ส่วนสูง (ซม.)

160.85 ± 6.49

157.60 ± 6.13

0.112

ดัชนีมวลกาย(กก./ม²)

19.63 ± 1.15

20.16 ± 0.98

0.123

*แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p < 0.05 โดยใช้ Independent t - test
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) และการ
ทดสอบการวิ่ ง เก็ บ ของ (Shuttle run) ภายในกลุ่ ม Dynamic warm-up และกลุ่ ม Dynamic warm-up
combined CRAC
Dynamic warm-up
Dynamic warm-up combined CRAC
Test
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
Shuttle run
(sec.)
13.30 ± 1.00 13.00 ± 0.86
0.001*
13.26 ± 1.11 12.90 ± 1.04
*แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p < 0.05 โดยใช้ Dependent t - test

0.000*
0.002*

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) และการ
ทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run) รวมทั้งค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Dynamic warm-up และ
กลุ่ม Dynamic warm-up combined CRAC
Group
Mean difference
Dynamic
warm-up

Pre-test

8.25 ± 7.98

Dynamic
warm-up
combined
CRAC
7.08 ± 6.62

Post-test

10.40 ± 6.71

9.82 ± 6.19

0.776

Pre-test

13.30 ± 1.00

13.26 ± 1.11

0.909

Test

Sit and
reach (cm.)
Shuttle run
(sec.)

Post-test

13.00 ± 0.86 12.90 ± 1.04

p-value

Dynamic
warm-up

Dynamic
warm-up
combined
CRAC

2.15

2.74

-0.30

-0.36

0.616

0.745

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดสอบ กลุ่ม Dynamic warm-up และ
กลุ่ ม Dynamic warm-up combined CRAC ค่ า การทดสอบการนั่ ง งอตั ว (Sit and reach test) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ p = 0.000 แต่เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ของค่าการทดสอบการนั่งงอตัวทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งก่อนและหลังการทดสอบที่ p = 0.616 และ p = 0.776 ตามลาดับ
ซึ่งการที่ค่าการทดสอบการนั่งงอตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันภายในกลุ่ม ระหว่างก่อนและหลั งการทดสอบ อาจ
เนื่องมาจาก ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวจะไปกระตุ้นการไหวเวียนโลหิต และกระบวนการเผาผลาญ
พลั งงานในร่างกาย ทาให้ อุ ณ หภู มิภ ายในร่า งกายเพิ่ม สู งขึ้น ส่ง ผลให้ ไปเพิ่ ม ความยืด หยุ่น ของกล้ า มเนื้อ [8] ซึ่ ง
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สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Aguilar และคณะ ปี ค.ศ.2012 พบว่า การอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวนั้น
สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านหน้าต้นขา (Quadriceps) และเพิ่มความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อด้านหลังต้น
ขา (Hamstring) ได้มากกว่าการอบอุ่นร่างกายแบบอยู่กับที่ (Static warm-up) [12] และจากการเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ ม Dynamic warm-up combined CRAC และกลุ่ ม Dynamic warm-up ค่ า การทดสอบการนั่ งงอตั ว ไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่กลุ่ม Dynamic warm-up combined CRAC มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความยืดหยุ่น
ได้มากกว่า กลุ่ม Dynamic warm-up อาจเนื่องมาจากผลของการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อ
หลัก เมื่อกล้ามเนื้อถูกยืดออก จะส่งผลต่อปฏิกิริยาทางระบบประสาท เพื่อช่วยรักษาความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และ
ป้องกันการบาดเจ็บ และจะทาให้ทั้งเส้นใยกล้ามเนื้อและประสาทกล้ามเนื้อ ถูกดึงให้ยืดยาวออกไปด้วย จึงส่งผลให้
เส้นเอ็นและข้อต่อมีความยืดหยุน่ เพิ่มมากขึ้น สามารถเคลื่อนไหวได้เพิ่มขึ้น จึงทาให้ร่างกายมีความอ่อนตัวและความ
ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยลดการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายได้ [4] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมน ก้งซ่า
และคณะ ปี พ.ศ. 2557 ที่ได้ทาการศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อด้วย
เทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักต่อความสามารถในการวิ่งระยะสั้นและความยืดหยุ่น พบว่าการอบอุ่นร่างกาย
แบบ Dynamic warm-up combined CRAC ท าให้ ค วามยื ด หยุ่ น เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่า การอบอุ่ น ร่ า งกายแบบ Dynamic
warm-up เพียงอย่างเดียว [6] และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Emilio J. Puentedura และคณะ ปี ค.ศ. 2011 ที่
ทาการศึกษาผลทันทีของการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง โดยการยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุน้ การรับรู้ของระบบประสาท
กล้ า มเนื้อ ด้ วยเทคนิค คงค้ างแล้ วคลายกล้ า มเนื้อเปรี ย บเที ยบกั บ การยืด กล้ ามเนื้อ แบบหยุ ด นิ่งไว้ในช่ว งท้ าย ใน
อาสาสมัครเพศหญิง 13 คน ที่มอี ายุ 22-37 ปี ที่มคี วามยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังไม่มากเกินไป โดยจะทา
การกาหนดการยืดกล้ามเนื้อในกลุ่มที่ 1 ด้วยเทคนิคคงค้างแล้วคลายกล้ามเนื้อ และกลุ่มที่ 2 ทาการยืดกล้ามเนื้อแบบ
หยุ ด นิ่งไว้ในช่วงท้ า ย จากการศึก ษาพบว่า การยืด กล้ า มเนื้ อ ด้ ว ยเทคนิ ค คงค้ า งแล้ วคลายกล้ ามเนื้อ กั บ การยื ด
กล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งไว้ในช่วงท้ายมีผลทาให้ความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเพิ่มขึน้ [13] และจาการศึกษา
ของ ริจินาย สายสุวรรณ และคณะ ปี พ.ศ. 2554 ที่ทาการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระยะเวลาการคงสภาพความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขา (Hamstring) ภายหลังการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค Hold-relax และ Contract relax - agonist - contract โดยทาการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศหญิ งที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ช่วงอายุ 18 - 22 ปี จานวน 32 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับโปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อทั้ง 2 เทคนิค
คือ เทคนิค Hold - relax และ Contract - relax - agonist - contract พบว่า ผลทันทีจากการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค
Contract - relax - agonist - contract ทาให้ความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาเพิ่มขึน้ มากกว่าเทคนิค Hold relax โดยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาที่เพิ่มขึ้นภายหลังการยืดด้วยเทคนิค Contract - relax - agonist
- contract คงอยู่ได้นาน 15 นาที ซึ่งยาวนานกว่าการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค Hold - relax ที่คงอยู่ได้นาน 6 นาที [5]
และยังคล้ายคลึงกับศึกษาของ Nagarwal A.K. และคณะ ปี ค.ศ. 2010 ที่ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลของการยืด
กล้ามเนื้อ Hamstring ด้วยเทคนิค Hold-Relax กับเทคนิค Contract - relax - antagonist - contract ผลจากการศึกษา
พบว่าทั้งการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค Hold - relax และเทคนิค Contract - relax - antagonist - contract ต่างก็ให้ผล
ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Hamstring ได้ ซึ่งเทคนิค Contract - relax – antagonist - contract สามารถ
เพิ่มความยืดหยุน่ ได้มากกว่าเทคนิค Hold - relax [9]
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่มของทั้งกลุ่ม Dynamic warm-up และกลุ่ม Dynamic warm-up
combined CRAC ค่าการทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run) ก่อนและหลังการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ p = 0.001 และ p = 0.002 ตามลาดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม ค่าก่อนการทดสอบ
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และหลังการทดสอบ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p = 0.909 และ p = 0.745 ตามลาดับ
ซึ่งจากการทดสอบการวิ่งเก็บของภายในกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดสอบ พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญนั้น อาจเนื่องมาจากผลจากการอบอุ่นร่างกายช่วยจะไปกระตุ้นการไหวเวียนโลหิต และกระบวนการ
เผาผลาญพลังงานในร่างกาย ทาให้อุณหภูมภิ ายในร่างกายเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ไปเพิ่มความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อ [7]
และเนื่องจากอาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ได้ทาการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหว จะทาให้เกิดความยืดหยุ่นแบบโดยตรง
(Dynamic flexibility) ซึ่ งความยืด หยุ่น โดยตรง มีค วามส าคั ญ อย่า งมากส าหรับการกี ฬ าที่ ใช้ Agility ส่ งผลให้ ก าร
ทดสอบการวิ่งเก็บของ ของทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าที่ดีขนึ้ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Dimitris chatzopoulos และคณะ ปี
ค.ศ. 2014 ที่ ทาการศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบคงค้างและการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวต่อ Balance,
Agility, Reaction time และ Movement time ของรยางค์ ส่ ว นบน ในนั ก กี ฬ าผู้ ห ญิ ง มั ธ ยมปลายจ านวน 31 คน
ทาการศึกษาโดยให้กลุ่มที่ 1 วิ่งเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบคงค้าง 7 นาที กลุ่มที่ 2 ให้ว่ิงเหยาะๆ 3
นาที ร่วมกับการยืดกล้ ามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 7 นาที และกลุ่ม ที่ 3 ให้ว่ิงเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการพั ก 7 นาที
ภายหลังทาการทดสอบ พบว่ากลุ่มที่ 2 ทั้งใน Balance, Agility และ Movement time ดีกว่ากลุ่มที่ 1 นอกจากนี้กลุ่มที่
2 ยังมี Agility ที่ดีกว่ากลุ่มที่ 3 ดังนั้นโปรแกรมของกลุ่มที่ 2 มีความเหมาะสมมากกว่ากลุ่มที่ 1 สาหรับกิจกรรมที่
ต้องการ Balance, Agility และ Movement time ของรยางค์ บน [4] แต่เมื่อเปรียบเที ยบการทดสอบการวิ่งเก็ บของ
ระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่าง
เดียว และการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก ให้ผลที่ไม่
แตกต่างกั น ในด้านความคล่ องแคล่ ว จึ งทาให้ ค วามคล่อ งแคล่ วของทั้ ง 2 กลุ่ ม ไม่แตกต่า งกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Theresa Burgess และคณะ ปี ค.ศ.2014 ทาการศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้ว
คลายกล้ามเนื้อหลักของกลุม่ กล้ามเนื้อขาด้านหลังต่อ Flexibility, Sprint และ Agility ในอาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพ
ดีจานวน 40 คน อายุระหว่าง 21-35 ปี โดยทั้งหมดจะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับการ
ยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก และกลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับการยืดกล้ามเนื้อใด ๆ โดยอาสาสมัครจะ
เข้าร่วมใน 3 การทดสอบ ผลการศึกษาพบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตขิ อง Agility ระหว่างกลุ่ม
ยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักกับกลุม่ ควบคุม [14]

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว (Dynamic warm-up) และการอบอุ่น
ร่างกายแบบเคลื่อ นไหวร่วมกั บการยืด กล้ า มเนื้อ ด้ วยเทคนิค เกร็งแล้ วคลายกล้ ามเนื้อหลัก (Dynamic warm-up
combined CRAC) ในนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าภายหลังการทดสอบ ทั้งกลุ่ม Dynamic warm-up และกลุ่ม
Dynamic warm-up combined CRAC มี ค วามยื ด หยุ่ น เพิ่ ม ขึ้ น โดยกลุ่ ม Dynamic warm-up combined CRAC มี
แนวโน้ม ความยืด หยุ่น เพิ่มขึ้นมากกว่า กลุ่ ม Dynamic warm-up และกลุ่ ม Dynamic warm-up กั บกลุ่ ม Dynamic
warm-up combined CRAC มีค่าความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น แต่ไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ซึ่งประโยชน์
ในการศึกษาครั้งนี้สามารถนาเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic warm-up และ Dynamic warm-up combined
CRAC ไปประยุก ต์ใช้ในการอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬ าบางประเภทได้ เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นและความคล่องแคล่วได้
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ผลระยะสั้นของการยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานานร่วมกับการให้ความร้อนลึกในข้อ
ไหล่ติดแข็ง: การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
Short term effect of low load prolonged stretching with deep heat in frozen
shoulder: a randomized controlled clinical trial
ธีระพงษ์ แจ้งใจ1 ปนดา เตชทรัพย์อมร2 และ ปริญญา เลิศสินไทย2*
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บทคัดย่อ
ข้อไหล่ติดแข็งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในทางกายภาพบาบัด โดยจะมีอาการปวดไหล่ค่อยเป็นไปร่วมกับมีการยึด
รั้งของข้อไหล่และทาให้จากัดกิจกรรมการทางานของข้อไหล่ได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของการยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานานขณะได้รับความร้อนลึกจากคลื่นสั้นร่วมกับการได้รับการดัดข้อไหล่ การออก
กาลังกายข้อไหล่ร่วมด้วย โดยการศึกษานี้อ อกแบบทดลองทางคลินิกชนิดสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและมีการปกปิด โดย
อาสาสมั ค ร 20 คน อายุ 40-70 ปี เป็ นผู้ ป่วยนอกของแผนกกายภาพบาบั ด โรงพยาบาลลอง จังหวัด แพร่ โดย
อาสาสมัครถูกแบ่ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม (การยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานานแบบหลอก,10 คน) และ กลุ่มศึกษา
(การยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานาน,10 คน) โดยทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการรักษาด้วยความร้อนลึก การขยับข้อต่อ และ
การออกกาลั งกายแบบเดี ยวกั น (3 ครั้ง/สัปดาห์ , 4 สั ปดาห์ ) ทาการวัดตั วแปรก่ อนและหลั ง 4 สั ปดาห์ ด้ วยการ
ประเมินความเจ็บปวด องศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ การทากิจกรรมของข้อไหล่ ทั้ง 2 กลุ่ม การทดสอบภายในกลุ่มใช้
สถิติ Paired sample t-test และ การทดสอบระหว่างกลุ่มใช้สถิติ independent sample T-test ที่คา่ ความเชื่อมั่น 95%
(p=0.05) ผลการศึกษาพบว่าที่ 4 สัปดาห์ ทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างของตัวแปรทุกตัวอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
(p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างทุกตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม (p>0.05) สรุปได้ว่าผลระยะสั้น (4 สัปดาห์) การรักษาทั้ง
2 วิธีให้ผลดีที่เท่ากันในการรักษาผู้ปว่ ยข้อไหล่ตดิ แข็ง
คาสาคัญ: เยื่อหุม้ ข้อไหล่อักเสบ ความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น กายภาพบาบัด การยืด ผลของความร้อน
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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

บทนา
โรคข้อไหล่ติดแข็ง (Frozen shoulder หรือ Adhesive capsulitis) เป็นโรคความผิดปกติของเยื่อหุ้มข้อไหล่ที่
เรือ้ รัง (chronic disease) พบได้ประมาณ 2% - 5% ของประชากร ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
[1] โดยสามารถแบ่งระยะของการเกิดข้อไหล่ติดแข็งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะปวด (painful stage) ใช้ระยะเวลา
10 - 36 สัปดาห์, 2. ระยะยึดติด (frozen stage) ใช้ระยะเวลา 4 - 12 เดือน และ 3. ระยะฟื้นคืนตัว (recovery stage)
ใช้ระยะเวลา 5 – 24 เดือน โรคข้อไหล่ติดแข็งเกิดจากรอยต่อระหว่างเอ็นกล้ามเนื้อ (musculotendinous junction) หรือ
เยื่อหุม้ เอ็นมีการอักเสบอย่างมาก (tenosynovitis) จนกลายเป็นพังผืดยึดรั้ง (scar tissue adhesion) ทาให้เกิดเยื่อหุม้ ข้อ
ไหล่อักเสบ (Shoulder capsulitis) และมีการหนาตัวเกิดขึ้นขึน้ นามาซึ่งความไม่เป็นปกติของข้อไหล่ [2] เช่น การจากัด
การเคลื่อ นไหวด้ ว ยตนเอง (limit active joint range of motion, AROM), การเคลื่อ นไหวโดยมีผู้ อ่ืน กระทาให้ (limit
passive joint range of motion, PROM) รวมทั้ ง ท าให้ เกิ ด ความเจ็ บ ปวด (pain) ทั้ ง ขณ ะอยู่ น่ิ ง และขณะที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวของข้อไหล่ นาไปสู่การจากัดการทากิจวัต รประจาวัน (limit activity daily living : ADL) และการประกอบ
อาชีพของผู้ป่วยตามมา จากพยาธิสรีรวิทยาการหนาตัวของเนื้อเยื่อรอบๆข้อต่อที่มากเกินไปทาให้มกี ารสร้างมากกว่า
การสลายจนทาให้เยื่อหุม้ ข้อมีการเรียงตัวที่ไม่ปกติจนเกิดพังผืดในเยื่อหุม้ ข้อไหล่ทาให้เกิดการหนาตัวหดรั้งของเยื่อหุม้
ข้อและทาให้เสียคุณสมบัติของความยืดหยุ่น (viscoelasticity) ของข้อไหล่จนนาไปสู่การหดรั้งและการยึดติดของข้อ
ไหล่ในที่สุด [3]
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การศึกษาของ Rizk และคณะ ในปี 1983 ได้ทาการศึกษาเทคนิคการยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานาน (low
load prolonged stretching technique, LLPS) ร่ ว มกั บ การท าการออกก าลั ง กาย (Codman’s pendulum exercise,
walking finger up the wall และ wand assisted exercise) ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดแข็ง เป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่าการยืดด้วยเทคนิค LLPS สามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และให้ผลดีกว่ากลุ่มที่ได้รับเพียงความร้อนตื้น (Hot pack) ร่วมกับการขยับข้อต่ออย่างเป็นจังหวะ (gentle rhythmic
glenohumeral joint mobilization) [4] และสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม ที่พบว่าการรักษาด้วยเทคนิคการยืด
ด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานาน (LLPS) ในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อต่อยึดติดและหดรั้ง เช่น ข้อมือ , ข้อศอก และข้อเข่า ซึ่งผล
จากหลายการศึกษาพบว่า LLPS สามารถช่วยเพิ่มค่า ROM ของข้อต่อต่างๆและสามารถเพิ่มความสามารถในการทา
กิจกรรมได้ [5]
ความร้อนลึกจากคลื่นสั้น (shortwave diathermy; SWD) และการบาบัดด้วยเทคนิคยืดข้อต่อและกล้ามเนื้อ
(therapeutic stretching) เป็นวิธีการรักษาทางกายภาพบาบัดที่นิยมใช้ในการรักษาโรคข้อไหล่ติด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดปวด (decrease pain) และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (increase range of motion: ROM) ลดการยึดติดของข้อต่อ
(decrease joint stiffness) และส่งเสริมการทาหน้าที่ของข้อไหล่ให้สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ (improve ADL) แข็ง
[1, 6] จากการศึกษาของ Leung และคณะ ในปี 2008 ซึ่งได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลของความร้อนลึก (SWD)
และความร้ อ นตื้ น (Superficial heat, hot pack) ร่ ว มกั บ การออกก าลั ง กายด้ ว ยการยื ด ข้ อ ต่ อ เพื่ อ การบ าบั ด
(Therapeutic stretching exercise) ในการรักษาผู้ป่วยข้อไหล่ติดแข็ง นาน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มที่ให้
การรักษาด้วยความร้อนลึกจากคลื่นสั้นร่วมกับการออกกาลังกายด้วยการยืดให้ผลในการลดปวดและเพิ่มช่วงการ
เคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ [7] และจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ
การวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis) ของ Nakano และคณะ ในปี 2012 พบว่าการใช้ความ
ร้อนร่วมกับการยืดนั้นให้ผลในการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อ (ROM) ได้มากกว่าการใช้การยืดเพียงอย่างเดียว ทั้ง
แบบการใช้ความร้อนร่วมกับการยืดเพียงครั้งเดียว และแบบการให้การรักษาต่อเนื่องหลายครั้งในคนปกติ นอกจากนี้
ยังพบว่าการให้ความร้อนแบบชนิดความร้อนลึกเช่น การรักษาด้วยความร้อนลึกจากคลื่นสั้น (SWD) ร่วมกับการยืด
(Stretching exercise) ให้ผลที่ดกี ว่าการใช้ความร้อนตืน้ ร่วมกับการยืด (Stretching exercise)(8)
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานผลการใช้ร่วมกันของเทคนิคการยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานาน (LLPS)
ร่วมกับการใช้ความร้อนจากคลื่นสัน้ ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดแข็ง ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาประสิทธิผลร่วมกันของเทคนิค
ดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาผลของการยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานาน (LLPS) ขณะได้รับ
การรัก ษาด้ วยคลื่น สั้ น (SWD) ในผู้ ป่วยข้ อ ไหล่ ติด แข็ง เป็ น ระยะเวลา 4 สั ปดาห์ โดยวัด ความเจ็ บปวด, ช่ว งการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ และการทาหน้าที่ของข้อไหล่

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบทดลอง (experimental research) ร่วมกับมีการสุ่ม ที่มีกลุ่มควบคุ ม
(randomized controlled clinical trials) โดยใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน (N = 20) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ
10 คน (การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร
2 กลุ่ม โดยใช้ค่าระดับความเจ็บปวด (visual analog scale : VAS) ในงานวิจัยของ Kumar และคณะในปี 2012 มาใช้ใน
การคานวณ) [9] และโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (COA
No.21/2015, 1 September 2015)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง (Subjects) คือ ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิง ที่ได้รับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคข้อ
ไหล่ติดแข็ง (Adhesive capsulitis) ระยะที่ 2 และ 3 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลอง อาเภอลอง จังหวัดแพร่ โดย
แพทย์ของโรงพยาบาลลองจะใช้เกณฑ์ America Physical Therapy Association (APTA) ปี 2013 [10] และถูกส่งต่อมา
รับการรักษาทางกายภาพบาบัด ที่หน่วยงานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลลอง อาเภอลอง
จั ง หวั ด แพร่ จ านวน 20 คน โดยอาสาสมั ค รทุ ก รายต้ อ งมี ผ ลการถ่ า ยภาพ x – ray และพบว่ า ข้ อ ไหล่ ไ ม่ มี
glenohumeral arthritis ไม่มกี ารติดเชื้อที่บริเวณข้อไหล่ และไม่เป็นมะเร็งกระดูก
เกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria)
1. อายุมากกว่า 40 ปี [10]
2. มีอาการปวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป (gradual onset) อย่างน้อย 4 – 12 เดือน [2]
3. ไม่มอี าการปวดขณะพักขณะอยู่นิ่ง [3]
4. มีอาการปวดเล็กน้อยขณะที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวข้อไหล่โดยมีระดับความเจ็บปวด (VAS) มากกว่า 30 mm. [10]
5. มี อ าการปวดในช่ว งสุ ด ท้ า ยของการเคลื่ อ นไหวของข้ อ ไหล่ และ/หรือ มี อ าการปวดรบกวนการนอน
โดยเฉพาะการนอนทับแขนข้างที่ปวด [6]
6. มีการจากัดการเคลื่อนไหวขณะทา PROM ในท่าหมุนข้อไหล่ออกนอกลาตัว (shoulder external rotation)
และทาได้น้อยกว่า 50% ของช่วงการเคลื่อนไหวปกติ และมีการลดลงของช่วงการเคลื่อนไหว > 25% ในท่ากางข้อไหล่
(Shoulder abduction) การงอข้อไหล่ไปด้านหน้า (shoulder forward flexion) หรือ การหมุนข้อไหล่เข้าในตัว (internal
rotation) [10]
7. สื่อสารและเข้าใจได้
8. สามารถออกกาลังกายข้อไหล่ได้
เกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria)
1. มีประวัตกิ ระดูกหักบริเวณข้อไหล่ [7]
2. ข้อไหล่อยู่ในระยะอักเสบเฉียบพลัน [7]
3. การรับความรู้สกึ ที่ผิวหนังบกพร่อง [7]
4. เป็นมะเร็งหรือมีการติดเชื้อ [7]
5. มีการฝังโลหะบริเวณข้อไหล่หรือกระดูกต้นแขนและสะบัก
6. ปวดคอร้าวลงแขนและไหล่
7. มีแผลเปิดติดเชื้อที่ขอ้ ไหล่
8. ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (cardiac pacemaker) หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าในร่างกาย
9. มีการวางแผนในการตั้งครรภ์หรือตัง้ ครรภ์ในช่วงที่จะทาการวิจัย [7]
10. ได้รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆร่วมด้วย (ยกเว้นการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง)
11. มีความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคหัวใจที่ไม่สามารถควบคุมได้
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เกณฑ์ในการยุติโครงการ (termination criteria)
1.อาสาสมัครขอยุตกิ ารทาวิจัย
2.อาสาสมัครไม่สามารถเข้าร่วมในการวิจัยมากกว่า 10 ครัง้ /4 สัปดาห์ของโปรแกรมที่กาหนด
3.อาสาสมัครมีอาการปวดมากขึน้ ถึงขัน้ รุนแรง (VAS >70/100) แม้จะอยู่ในท่าพัก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ประเภทคือเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
-เครื่องให้ การรักษาด้วยคลื่นสั้น (shortwave diathermy) (ยี่ห้อ Enraf Nonius รุ่น Curapuls 970, ประเทศ
Netherlands) (เครื่องมือใหม่ ปีผลิต 2558) คลื่นความถี่ 27.12 MHz โดยได้รับการสอบเทียบจากบริษัท เอ็นราฟ–โน
เนียส บี วี จากัด ประเทศเนเธอแลนด์ ผลการทดสอบคือ ผ่าน
-ชุดรอกเหนือศีรษะ (balance pulley) ของหน่วยงานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาล
ลอง อาเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อสาหรับการถ่วงแขนให้สมดุลต้านน้าหนักของถุงทรายที่จะทาให้เกิดการยืดของข้อ
ไหล่เป็นระยะเวลานาน 20 นาที
- ถุงทรายขนาดน้าหนักต่างๆ สาหรับใช้เป็นน้าหนักถ่วงขณะที่มกี ารดึงรอก
2. เครื่องมือและวิธีการวัดค่าที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบสอบถามคัดกรองอาสาสมัคร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วยของข้อไหล่ ประวัติ
การเจ็บป่วยในอดีต ข้อมูลทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ และสอบถามตามเกณฑ์การคัดเข้า-คัดออก เป็นต้น
- มาตรวัดระดับความปวดด้วยสายตา (Visual analog scale, VAS) แบบเส้นยาว 100 มิลลิเมตรไม่มีตัวเลข
กากับ โดยให้อาสาสมัครทาเครื่องหมายลงบน ว่าระดับการปวดอยู่ที่ประมาณเท่าไรแล้วใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ทาการ
วัด โดย 0 มิลลิเมตร คือไม่มอี าการปวด และ 100 มิลลิเมตร คือมีอาการปวดมากจนไม่สามารถทนได้เลย
- แบบประเมินดั ชนีวัดความเจ็บปวดและความบกพร่อ งความสามารถของข้ อไหล่ (Shoulder Pain and
Disability Index : SPADI) ฉบับภาษาไทย โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 ระดั บความเจ็บปวดที่ ตรงกับอาการ
เจ็บปวดที่ไหล่ขณะทากิจกรรมต่างๆ ในรอบ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ โดยจุดเริ่มต้น (ที่ 0 มิลลิเมตร) จะหมายถึง ไม่เจ็บ
เลย ไปจนถึงจุดสิน้ สุด (ที่ 100 มิลลิเมตร) หมายถึง เจ็บมากจนทนไม่ไหว และ ส่วนที่ 2 คือ ระดับความยากลาบากใน
การทากิจกรรมต่างๆ ในรอบ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ โดยจุดเริ่มต้น (ที่ 0 มิลลิเมตร) หมายถึง ไม่ลาบากเลย ไปจนถึง
จุดสิ้นสุด (ที่ 100 มิลลิเมตร) หมายถึง ลาบากจนต้องการคนช่วยเหลือในการทากิจกรรม เมื่อได้แบบประเมินค่าจาก
อาสาสมัครแล้วผู้ทาการประเมินจะคิดคานวณคะแนน ซึ่งหาได้จาก เปอร์เซ็นต์ระดับความเจ็บปวด (pain scale) คือ
ผลรวมของระดั บความเจ็บปวด (total pain score) หารด้ว ย 50 และคู ณ ด้ ว ย 100 ได้ ค่ าเป็ น เปอร์เซ็ น ต์ (%) และ
เปอร์เซ็นต์ระดับความยากลาบากในการทากิจกรรมต่างๆ (disability scale) คือ ผลรวมของระดับความยากในการทา
กิจกรรมต่างๆ (total disability score) หารด้วย 80 และคูณด้วย 100 ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) และ เปอร์เซ็นต์ผลรวม
ทั้งหมด (total SPADI score) คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดหารด้วย 130 และคูณด้วย 100 ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
โดยถ้า ได้ 0% แสดงว่าดีที่สุด (best), ถ้าได้ 100 % แสดงว่า แย่ที่สุด (worst)
- เครื่องมือวัดมุมองศาข้อต่อ (360 degrees standard goniometer, หน่วยแสดงองศา) ใช้สาหรับวัดช่วงการ
เคลื่อนไหวของข้อไหล่ (ROM) ของข้อไหล่ ยี่ห้อ JAMAR พร้อมระดับน้า (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) โดยทาการวัดในท่านอนบนเตียง ทาการวัดแบบ
อาสาสมัครทาการเคลื่อนไหวข้อไหล่เอง (AROM) และแบบมีผู้ทาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ให้ (passive range of motion)
ไปจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวโดยไม่เกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น ทาการวัด 2 ครั้งในทุกท่าและนามาหาค่าเฉลี่ย โดยผู้วัด
มุมองศาไม่ใช้ผู้วิจัยในการศึกษานี้ (blind outcome assessment) และมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดซ้าในคนเดิม (intraclass Correlation Coefficient : ICC) ก่อนทาการวัดได้คา่ Alpha เท่ากับ 0.869
การดาเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ช่วยวิจัยอธิบายข้อมูลของพยาธิสภาพของโรคข้อไหล่ตดิ แข็ง และบอกวัตถุประสงค์ ข้อห้ามขณะเข้าร่วม
การศึกษา และโปรแกรมการรักษาของการศึกษานี้กับอาสาสมัครที่จะเข้ารับการศึกษา เพื่อให้อาสาสมัครตัดสินใจ
เลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้
2. ให้อาสาสมัครที่ตัดสินใจเข้าร่วมรับการศึกษา ลงชื่อในใบยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษาและแนะนาข้อ
ควรปฏิบัตขิ ้อห้ามในระหว่างการศึกษา
3. ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน ด้วยการใช้ตารางสุ่ม (tables of random numbers) จากการสุ่ม
ด้ ว ยเวป http://www.randomization.com รหั ส 6122/2015 เพื่ อ ท าการคั ด อาสาสมั ค รเข้ า กลุ่ ม การรั ก ษา ซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน เพื่อกาหนดกลุ่มที่อาสาสมัครจะได้รับตามลาดับการเข้าร่วมศึกษา
4. จากผู้ป่วยทั้งหมด 46 คน ผ่านเกณฑ์คัดเข้า -คัดออกเหลือจานวน 20 คน โดยอาสาสมัครจะถูกแบ่ ง
ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษาดังนีค้ ือ
กลุ่มที่ 1 (sham LLPS group) คือ การใช้ความร้อนลึกแบบคลื่นสั้น (SWD) ร่วมกับการจัดสถานีการรักษา
แบบหลอกโดยไม่มีการใช้แรงถ่วงยืดของข้อไหล่ ร่วมกับการได้ รับโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบาบัดปกติของ
แผนกกายภาพบาบัด รพ.ลอง จังหวัดแพร่ คือ การขยับข้อไหล่ด้วยมือ (shoulder joint mobilization) และ การสอน
ออกกาลังกายบาบัดของข้อไหล่ (therapeutic exercise of shoulder joint)
- การจัดสถานีหลอก (sham LLPS group) ให้อาสาสมัครนั่งเก้าอี้ไม้ในท่าสบายมีพนักพิงหลังต่ากว่าสะบัก
แขนแนบลาตัวร่วมกับงอข้อศอก ใช้สายรัด (velco strap) รัดหลวมๆที่บริเวณทรวงอกเพื่อให้แขนแนบลาตัว แขนข้าง
ปกติวางบนหมอนบริเวณหน้าตัก ในขณะที่แขนข้างที่ทาการศึกษา (ข้างที่มีข้อไหล่ยึดติด) ให้จับปลายด้านหนึ่งของ
รอก โดยแขนอยู่ในลักษณะข้อศอกงอ ไม่มีแรงยืดดึง และปล่อยตามสบายไม่ยกแขนสูง และปลายอีกด้านหนึ่งของ
รอกถูกยึดไว้กับเก้าอี้ที่อาสาสมัครนั่ง (ภาพ 1 ก.) จากนั้นจึงให้การรักษาด้วยความร้อนลึกจากคลื่นสัน้ (SWD)
- การรักษาด้วยความร้อนแบบคลื่นสั้น (SWD) จะใช้หัวส่งคลื่ นแบบแผ่ น 1 คู่ (disc electrodes) วางแบบ
anterior – posterior ให้ ค รอบคลุ ม บริ เวณข้ อ ไหล่ ข้ า งที่ ยึ ด ติ ด ระยะหั ว ส่ งห่ า งจากผิ ว หนั ง 1 นิ้ ว ทั้ ง ด้ า นหน้ า และ
ด้านหลัง ทาการอุ่นเครื่อ ง 5 นาที และระยะเวลารักษา 20 นาที โดยปรับกาลังคลื่น ส่งประมาณ 300-400 วัต ต์
(watts) แบบปล่อยคลื่นต่อเนื่อง ให้อาสาสมัครรู้สึกอุ่นสบาย-อุ่นจัดทนได้ และไม่ปวดขณะรักษา ถ้ามีอาการปวด
ขณะรักษาจะทาการลดระดับพลังงานจนอาการปวดหายไป สอบถามความรูส้ ึกทุก 5 นาที
- การขยับข้อไหล่ด้วยมือ (โดยผู้วิจัยซึ่งเป็นนักกายภาพบาบัด) จะทาทันทีภายหลังการให้ความร้อนลึก โดยใน
การศึกษานี้ใช้การขยับข้อต่อจานวน 5 ท่า โดยทาท่าละ 30 ครั้ง/เซต, ทา 3 เซต/วัน, พัก 1 นาที ระหว่างเซต โดยใช้ระดับ
การขยั บข้ อ ต่ อ เกรด 3 และ 4 ท่ าที่ ใช้ ในการขยั บ ข้ อ ต่ อ ของข้ อ ไหล่ มี 5 ท่ า ได้ แ ก่ 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] โดยขณะทาการขยับข้อต่อนั้นจะฟังจังหวะในการออกแรงขยับข้อจากไฟล์เสียงที่ไ ด้
บันทึกไว้ เพื่อให้ได้จังหวะขยับข้อที่เท่ากัน และทามีการสอบถามอาการตลอดช่วงการขยับข้อไหล่
- การสอนออกก าลั ง กายบ าบั ด ของข้ อ ไหล่ ด้ ว ยวิ ธี Jackins exercise จ านวน 5 ท่ า ซึ ง ประกอบด้ ว ย
pendulum exercise, active assisted arm overhead, stretching the back of the shoulder, shoulder twisting outward
และ hand behind back [13] โดยขณะออกกาลังกายจะต้องไม่ทาให้เกิดความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละท่าจะทา
10 ครั้ง/เซต ทา 3 เซต/วัน (ฝึกปฏิบัติจากนักกายภาพบาบัด 1 ครั้ง และให้กลับไปทาเองที่บ้านอีก 2 ครั้ง) โดยการ
ติดตามการออกกาลังกายจะใช้วธิ ีการโทรศัพท์สอบถามทุกสัปดาห์
กลุ่มที่ 2 (Low load prolonged stretching group: LLPS) คือ การใช้ความร้อนลึกจากคลื่นสั้น (SWD)
ร่ว มกั บการรัก ษาด้ วยการยืด ค้ างด้ วยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS) ร่วมกั บการได้ รับโปรแกรมการรัก ษาทาง
กายภาพบาบัดปกติเช่นเดียวกับกลุ่ม 1 (sham LLPS group)
- ให้อาสาสมัครนั่งเก้าอี้ไม้ในท่าสบายมีพนักพิงหลังต่ากว่าสะบัก แขนข้างปกติวางบนหมอน ส่วนแขนข้างที่
มีการยึดติด (ข้างที่ทาการรักษา) จับปลายด้านหนึ่งของรอกในแนวระนายสะบัก (scapular plane) พร้อมกับงอข้อศอก
ทาการถ่วงน้าหนักที่ปลายอีกด้านหนึ่งของรอก (ภาพ 1 ข) โดยใช้น้าหนักเริ่มต้นที่ 3% ของน้าหนักตัวของอาสาสมัคร
แต่ละคน ซึ่งเป็นน้าหนักเฉลี่ยของน้าหนักแขนในร่างกาย [14] โดยในสัปดาห์ที่ 1 ของการศึกษาทาการเพิ่มน้าหนักถ้า
อาสาสมัครยังสามารถทนความรู้สึกตึงข้อไหล่ได้จะทาการเพิ่มน้าหนักอีก 0.2 กิโลกรัม จนอาสาสมัครเริ่มรู้สึกทนตึง
ข้อไหล่ได้ตลอดจนครบการรักษาที่ระยะเวลา 20 นาที และทาการเพิ่มน้าหนักถ่วงครัง้ ละ 0.2 กิโลกรัมในสัปดาห์ที่ 2, 4
โดยน้าหนักรวมที่ใช้ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Rizk และคณะในปี 1983 [4] โดยแขนจะถูกถ่วงให้ให้ลอยอยู่ในท่ากาง
แขนงอศอกเท่ า ที่ ท าได้ ข ณะให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวิธี LLPS ขณะให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยความร้ อ นลึ ก จากคลื่ น สั้ น (SWD)
เช่นเดียวกับกลุ่ม 1 (sham LLPS group)
- เมื่อครบเวลาการรักษาด้วย SWD นาน 20 นาที จึงให้การรักษาด้วยการขยับข้อไหล่ด้วยมือและการสอน
ท่าออกกาลังกายข้อไหล่ด้วยวิธี Jackin’s exercise 5 ท่า (13) เช่นเดียวกับกลุ่ม 1 (sham LLPS group)
5. การวัดและการประเมินผลการศึกษา (outcome measurements)
การศึ ก ษานี้ ท าการวั ด ตั ว แปรคื อ VAS, AROM, PROM และ SPADI โดยในการศึ ก ษานี้ ผู้ ท าการวั ด ผล
การศึกษา (VAS, SPADI, ROM) ไม่ใช้ผู้วิจัยในการศึกษา (blind outcome assessment) โดยทาการวัดค่าตัวแปรต่างๆ
ก่อนการรักษา, หลังการรักษานาน 4 สัปดาห์ ทัง้ 2 กลุ่ม และนาข้อมูลมาเปรียบเทียบทางสถิติ
6. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ (statistical analysis)
ทดสอบค่าการกระจายตัวของข้อมูล (normal distribution test) ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยสถิติ
Shapilo Wilk Test โดยการเปรียบเทียบข้อมูลภายในกลุ่มเดียวกันใช้สถิติ Paired sample t-test และ การเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Independent t – test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) ด้วยโปรแกรม SPSS
version 16.0 โดยแสดงข้อมูลพื้นฐานคุณลักษณะอาสาสมัคร และค่าตัวแปรที่ใช้ศึกษาในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Mean ± SD)
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ภาพ 1 ก. แสดงการยืดค้างด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานานแบบหลอก (sham LLPS group) และ ข. แสดงการยืดค้างด้วย
แรงดึงต่าระยะเวลานาน (LLPS group) ขณะให้ความร้อนลึกจากคลื่นสัน้

ผลการศึกษา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของอาสาสมั ค รทั้ ง 2 กลุ่ ม ก่ อ นการศึ ก ษาไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เมื่ อ ทดสอบด้ ว ยสถิ ติ
Independent t - test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) (ตารางที่ 1) พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวปกติ
จึงใช้สถิติแบบพาราเมตริก (Parametric statistics) เมื่อนาข้อมูล VAS, AROM, PROM ใน 5 ทิศทางการเคลื่อนไหว,
และ SPADI ของทั้ง 2 กลุ่มมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติก่อนการศึกษาด้วยสถิติ Independent t – test ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติก่อนการศึกษา (ตารางที่ 2)
เมื่อนาข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา 4 สัปดาห์ (Within group) ของกลุ่ม 1
(sham LLPS group) และ กลุ่มที่ 2 (LLPS group) พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05, 95% CI) เมื่อ
เทียบเทียบกับก่อนการรักษา (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อนาข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มที่ได้รับการ
รัก ษานาน 4 สัปดาห์ม าทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ ม พบว่าไม่มีค วามแตกต่างกัน ของทั้ ง 2 กลุ่ ม ที่ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) เมื่อได้รับการรักษานาน 4 สัปดาห์ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของอาสาสมัครก่อนการศึกษา โดยแสดงค่าในรูปแบบของร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ของทั้ง 2 กลุ่ม (n=10 / กลุ่ม)
คุณสมบัติ

Sham LLPS LLPS
(n=10)
ชาย 6 คน (60%)
หญิง 4 คน (40%)
ซ้าย = 7 (70%)
ขวา = 3 (30%)
ซ้าย = 1 / ขวา = 9
57.90 ± 11.19

LLPS (n=10)

P – value

ชาย 7 คน (70%)
หญิง 3 คน (30%)
ซ้าย = 5 (50%)
ขวา = 5 (50%)
ซ้าย = 0 / ขวา = 10
63.60 ± 8.02

-

55.7 ± 6.01

55.8 ± 14.11

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

160.50 ± 6.65

162.0 ± 7.10

BMI (กิโลกรัม/ตารางเมตร2)
ระยะเวลาที่เป็น (เดือน)

21.68 ± 2.39
6.0 ± 0.25

21.11 ± 3.87
5.8 ± 0.25

เพศ และ จานวน (%)
จานวนข้างของข้อไหล่ตดิ แข็ง
ความถนัดของแขน
ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี)
น้าหนัก (กก.)

0.207 (t = -1.309, df=
18)
0.983 (t = -0.022, df=
18)
0.632 (t = -0.487, df=
18)
0.695 (t = 0.399, df= 18)
0.584 (t = 0.557, df= 18)

Note: BMI (Body mass index), P – value (Independent t-test, 95%CI, P=0.05)

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลตัวแปรต่างๆก่อนการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม (n=10 / กลุ่ม) โดยแสดงค่าในรูปแบบค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD)
Group
Parameters
VAS
SPADI
AROM flexion
AROM extension
AROM abduction
AROM external rotation
AROM internal rotation
PROM flexion
PROM extension
PROM abduction
PROM external rotation
PROM internal rotation

Sham LLPS (n=10)

LLPS (n=10)

(Mean + SD)

(Mean + SD)

6.25 + 0.96
61.48 + 6.27
102.5 + 8.57
20.50 + 5.50
96.00 + 9.94
27.50 + 6.35
27.50 + 6.34
113.00 + 7.88
29.50 + 6.43
107.50 + 11.84
36.50 + 4.11
38.0 + 4.83

6.36 + 1.53
59.32 + 5.49
103.0 + 8.56
20.00 + 3.33
97.00 + 6.32
28.50 + 5.79
26.00 + 5.67
113.50 + 5.79
30.00 + 4.08
113.00 + 6.74
36.0 + 3.94
37.5 + 5.89

P – value (<0.005)
0.819 (t = -0.232, df= 18)
0.423 (t = 0.820, df= 18)
0.898 (t = -0.130, df= 18)
0.809 (t = 0.246, df= 18)
0.791 (t = -0.268, df= 18)
0.717 (t = -0.368, df= 18)
0.584 (t = 0.557, df= 18)
0.873 (t = -0.162, df= 18)
0.838 (t = -0.208, df= 18)
0.218 (t = -1.276, df= 18)
0.785 (t = -0.277, df= 18)
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 แสดงข้อมูลตัวแปรต่างๆก่อนและภายหลังได้รับการรักษานาน 4 สัปดาห์ (within group) ของกลุม่ 1
Sham LLPS (n=10 / กลุ่ม) โดยแสดงค่าในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD)
Parameters

Pretest

Post 4 weeks

(Sham LLPS group)

Mean + SD

Mean + SD

Mean difference

P – value

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

AROM flexion

102.50 + 8.57

119.00 + 8.09

16.50

AROM extension

20.50 + 5.50

31.00 + 5.16

10.50

AROM abduction

96.00 + 9.94

112.50 + 10.60

16.50

AROM external rotation

27.50 + 6.34

41.00 + 9.14

13.50

AROM internal rotation

27.50 + 6.34

40.00 + 7.07

12.50

PROM flexion

113.00 + 7.88

129.00 + 6.14

16.00

PROM extension

29.50 + 6.43

38.00 + 4.83

8.50

PROM abduction

107.50 + 11.84

124.50 + 9.84

17.00

PROM external rotation

36.50 + 4.11

54.50 + 7.61

18.00

PROM internal rotation

38.00 + 4.83

54.00 + 6.58

16.00

0.000* (t = 71.496, df= 9)
0.000* (t = -10.954, df= 9)
0.000* (t = -21.000, df= 9)
0.000* (t = -12.676, df= 9)
0.000* (t = -6.725, df= 9)
0.000* (t = -11.118, df= 9)
0.000* (t = -12.829, df= 9)
0.000* (t = -7.965, df= 9)
0.000* (t = -11.129, df= 9)
0.000* (t = -9.699, df= 9)
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 แสดงข้อมู ลตัวแปรต่างๆก่ อนและภายหลังได้รับการรักษานาน 4 สั ปดาห์ (within group) ของกลุ่ม 2
(LLPS) (n=10 / กลุ่ม) โดยแสดงค่าในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD)
Parameters

Pretest

Post 4 weeks

(LLPS Group)

Mean + SD

Mean + SD

Mean difference

P – value

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 แสดงข้อมูลตัวแปรต่างๆภายหลังได้รับการรักษานาน 4 สัปดาห์ ของทั้ง 2 กลุ่ม (n=10 / กลุ่ม) โดยแสดง
ค่าในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD)
Group
Parameters

P – value (<0.005)

Sham LLPS (n=10)

LLPS (n=10)

(Mean + SD)

(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 เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่ได้รับ การยืดด้วยแรงดึงต่า
ระยะเวลานาน (LLPS) กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการยืดด้วยแรงดึงต่าระยะเวลานาน (sham LLPS LLPS) ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด
แข็ง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยวัด ผลการรักษาด้วยระดับ ความเจ็บปวด (VAS), ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
(AROM,PROM) และการทาหน้าที่ของข้อไหล่ (Total SPADI score) ในกลุ่มตัวอย่างละ 10 คนต่อกลุ่ม จากข้ อไหล่ติด
แข็งพบอุบัตกิ ารณ์ได้ 2-5% ในประชากร และพบมากในช่วงอายุ 40-65ปี [1] จากข้อมูลการศึกษานี้ 20 คน พบว่าข้อ
ไหล่ติดแข็งพบในเพศชาย (13 คน) และ เพศหญิง (7 คน) โดยเกือบทั้งหมดถนัดแขนขวา (19 คน) และข้อไหล่ติดแข็ง
เกิดได้ทั้งแขนข้างถนัดและแขนข้างไม่ถนัด และเมื่ อพิจารณาคุณลักษณะพื้นฐานของทั้ง 2 กลุ่มก่อนการศึกษา ได้แก่
อายุ น้าหนั ก ส่ วนสู ง ค่ า BMI และ ระยะเวลาที่ เป็ น ข้อ ไหล่ ติดแข็งพบว่า มีค่ าไม่แตกต่า งกั น ก่ อ นเข้ าร่วมศึก ษา
(P>0.05) โดยอาสาสมัครในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในระยะ 2 คือ ระยะยึดติด (Frozen stage) โดยอยู่ในช่วง 6 เดือนแรก
(ตาราง 1) จากค่าระดับความเจ็บปวด (VAS) พบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีระดับความเจ็บปวดปานกลาง (กลุ่ม sham
LLPS = 6.25±0.961 mm, กลุ่ม LLPS = 6.36±1.153 mm) และค่าการทาหน้าที่ของข้อไหล่ (Total SPADI score) ก่อน
การศึกษาทั้ง 2 กลุ่มพบว่ามีร้อยละของคะแนนที่ไม่แตกต่างกันก่อนเข้าร่วมศึกษา (P>0.05) และเมื่อพิจารณาถึงค่า
การเคลื่อนไหวของข้อไหล่แบบ AROM และ PROM ของทั้ง 2 กลุ่มก่อนการศึกษาพบว่าทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P>0.05) ทุกทิศทางการเคลื่อนไหว (ตารางที่ 2) ดังนั้นก่อนการศึกษาอาสาสมัค รทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะ
พื้นฐานที่ไม่แตกต่างกันตั้งแต่เริ่มการศึกษา
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการรั ก ษาภายใน (within group) ของกลุ่ ม Sham LLPS (ตาราง 3) และ กลุ่ ม LLPS
(ตารางที่ 4) ระหว่างก่อนและหลัง 4 สัปดาห์ (pre-post 4 weeks) พบว่า ภายหลังการักษา 4 สัปดาห์ ทั้ง 2 กลุ่ม มี
ค่าตัวแปรทุกตัวแปร (VAS, SPADI, AROM, PROM) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการรักษาทั้ง 2 กลุ่มสามารถลดความปวดได้ (VAS) สามารถทากิจกรรมข้อไหล่ได้ดีขึ้น (SPADI) และมีการ
เพิ่ ม ขึ้ น ขององศาการเคลื่ อ นไหวข้ อ ไหล่ ทั้ ง แบบอาสาสมั ค รท าการเคลื่ อ นไหวข้ อ ไหล่ เอง (AROM) และผู้ อ่ื น ท า
เคลื่อนไหวข้อ ไหล่ ให้ (PROM) แต่อ ย่างไรก็ ตามพบว่าหลั งการรัก ษา 4 สัปดาห์ เมื่อ เปรีย บเที ย บระหว่าง 2 กลุ่ ม
(between groups) ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ของทุ ก ตั ว แปรในการศึ ก ษานี้ (ตารางที่ 5) ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ เมื่ อ
เปรียบเทียบผลการรักษาระยะสั้น (4 สัปดาห์) พบว่าทัง้ 2 วิธีสามารถใช้ในการลดปวด เพิ่มกิจกรรมข้อไหล่ และองศา
การเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การรักษาทางกายภาพบาบัดพื้นฐานของโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ได้แก่ การดัดดึง
ข้อไหล่ (shoulder joint mobilization) ร่วมกับการรักษาด้วยความร้อนจากคลื่นสัน้ (SWD) การบาบัดด้วยการออกกาลัง
กายข้ อ ไหล่ (shoulder exercise therapy) สามารถใช้รัก ษาผู้ ป่ ว ยโรคข้ อ ไหล่ ติด แข็ งได้ โดยสามารถลดปวด เพิ่ ม
ความสามารถในการทากิจกรรมการข้อไหล่ และสามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ได้แบบ PROM ใน
ทิศทาง external rotation, flexion, abduction ได้ประมาณ 4.0-4.5 องศาต่อสัปดาห์ (กลุ่ม sham LLPS) แต่อย่างไรก็
ตามพบว่า กลุ่ ม LLPS นั้น สามารถเพิ่ม องศาการเคลื่อ นไหวของข้อ ไหล่ แ บบ PROM ในทิ ศ ทาง external rotation,
flexion, abduction ได้ประมาณ 4.5-6.0 องศาต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าเล็กน้อย โดยอัตราการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
ของข้อไหล่น้ีใกล้เคียงกับหลายการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ทาการรักษาด้วย การถ่วงน้าหนักดึงข้อไหล่ การให้การออก
กาลังกาย ความร้อนลึก และ การขยับข้อต่อ คือ ประมาณ 3-5 องศาต่อสัปดาห์ [4, 7, 15] และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Jurgel J และ คณะ ในปี 2005 [16] ที่พบว่าการให้การรักษาทางกายภาพบาบัด (exercise therapy,
electrotherapy, massage) นาน 4 สั ปดาห์ สามารถลดปวด ช่วยเพิ่ ม องศาการเคลื่อ นไหวของข้ อ ไหล่ และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ได้ เมื่อเทียบกับก่อนการรักษา
จากการศึกษานี้พบว่าทั้ง 2 กลุ่มสามารถลดความปวดได้ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยกลไกการลดปวด
(Pain relief mechanism) นั้นอาจเป็นได้หลายกลได้ ได้แก่ 1. ผลของการให้ความร้อนลึก (Deep heat) จากคลื่นสั้น
(SWD) ที่มีรายงานว่าสามารถ การลดความไวของเส้นประสาทรับความเจ็บปวด (C-fibers sensory afferent), การลด
ความไวต่อการตอบสนองของ muscle spindle ซึ่งจะลดการกลไกรีเฟล็กซ์การยืด (stretch reflex) ทาให้การเกร็งตัว
ของกล้ ามเนื้อ (muscle spasm) ลดลง, ความร้อ นที่ เหมาะสมจะช่วยเพิ่ ม ระดั บกั้ น ความเจ็ บปวดให้ เพิ่ม ขึ้น (pain
threshold level) นอกจากนี้ความร้อนจะเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนเฉพาะที่ซึ่งจะมีผลต่อ
การเร่งขบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อจากการเพิ่มสารอาหาร ออกซิเจน เพิ่มเมทาบอลึซึมของเนื้อเยื่อ รวมถึงยังช่วย
ลดปริมาณของเสียบริเวณเนื้อเยื่อนัน้ ได้อีกด้วย [7, 17] ดังนั้นการได้รับความร้อนลึก (SWD) จึงสามารถช่วยลดความ
ปวด และเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ที่ติดแข็งได้ [7] นอกจากนี้เมื่ออาการปวดลดลงแล้วอาจจะมีผลต่อการ
เคลื่อนไหวของข้อไหล่ที่ดีขึ้น ซึ่งจึงมีผลต่อความสามารถในการทากิจกรรม กิจวัตรประจาวันได้ดีขนึ้ อีกด้วย 2.กลไก
การลดปวดจากแรงการกดขยับข้อต่อ (joint mobilization) ซึ่งมีรายงานว่าการขยับข้อไหล่สามารถลดความปวดได้
จากการกลไกการกระตุน้ ตัวรับรู้เชิงกล (peripheral mechanoreceptors) ซึ่งสามารถลดการนากระแสความเจ็บปวดได้
ผ่านกลไกการปิดประตูสัญญาณความปวด (gate control theory) ได้ [9, 18]
จากการศึกษานี้พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมี การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวข้อ ไหล่ที่เพิ่มขึ้น (Shoulder range of motion)
และความสามารถในการทากิจกรรมของข้อไหล่ได้ดีข้นึ (Shoulder function) ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายกลไก ที่อาจมีผล
ต่อการเพิ่มความยืดหยุน่ ของเนื้อเยื่อ (Tissue extensibility mechanism) รอบข้อไหล่ได้ ได้แก่ 1. ผลของการได้รับความ
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ร้อนลึกร่วมกับการได้รับแรงจากภายนอก โดยรายงานการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) ว่าการให้
ความร้อนร่วมกับการให้แรงยืดจากภายนอกจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ และองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีกว่าการ
ให้ความร้อนเพียงอย่างเดียว [8] ซึ่งสอดคล้องกับรายงานถึงผลของการให้ความร้อนลึก (deep heat) ร่วมกับการยืด
กล้ามเนื้อและการทาการขยับข้อต่อ ว่าสามารถช่วยการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ และการทากิจกรรมข้อไหล่
ได้ดีกว่าการให้ความร้อนตื้น (superficial heat) ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อและการทาการขยับข้อต่อ หรือการให้การยืด
กล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยข้อไหล่ติด [7, 19] โดยการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการให้ความร้อนลึก (SWD) นาน
15 นาที สามารถเพิ่มความร้อนในเนื้อเยื่อได้ 4.58 ± 0.87 oC ที่ความลึก 3 เซนติเมตร โดยความร้อนที่เพิ่มขึ้นใน
เนื้ อ เยื่อ จะช่ วยลดความหนืด และเพิ่ม การยืด ยาวของเส้ น ใยคอลลาเจนได้ เมื่อ ได้ รับแรงยึด (external force) จาก
ภายนอก (20) ดังนั้นการให้ความร้อนลึก (SWD) ร่วมกับการให้แรงภายนอก เช่น การขยับข้อต่อ (joint mobilization)
และ การให้แรงดึงต่าระยะเวลานาน (LLPS) จึงจะอาจช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อไหล่ได้
และมีผลทาให้การรักษาทั้ง 2 กลุ่มสามารถเพิ่มองศาการเคลื่อ นไหวของข้อไหล่ได้ใกล้เคียงกัน 2. ผลของการออก
กาลังกายข้อไหล่ (Shoulder therapeutic exercise) ซึ่งมีรายงานสนับสนุนว่าการออกกาลังกายข้อไหล่สามารถช่วย
เพิ่ ม การทางานของกล้ า มเนื้อ ของรยางค์ แขน ช่วยเพิ่ ม ความยืด หยุ่น ของข้ อ ต่อ -กล้ ามเนื้อ รอบข้ อ ไหล่ และเพิ่ ม
ความสามารถในการทากิจกรรมข้อไหล่ได้จึงนิยมให้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติ
เชิงกลของเนื้อเยื่อเมื่อได้รับแรงกลหรือแรงยืดจากการออกกาลังกาย เช่น ความเค้น -ความเครียด (stress and strain
property) และ การคืบ(creep phenomenon) เป็นต้น [7, 9, 21]
จากการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาผลระยะสั้น 4 สัปดาห์ ซึ่งพบว่าทั้ง 2 กลุ่มให้ผลดีไม่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตามควรมีการศึกษาต่อถึงประสิทธิภาพการรักษาในระยะยาวนานขึ้น เช่น 8-12 สัปดาห์ เนื่องจากมีการศึกษาที่
พบว่าการให้การรักษาด้วยการให้การขยับข้อต่อร่วมกับการให้การออกกาลังกายในผู้ป่วยข้อไหล่ตดิ แข็งนั้นจะเริ่มเห็น
ความแตกต่างที่มากขึน้ ในองศาการเคลื่อนไหว และการทากิจกรรมข้อไหล่ เมื่อให้การรักษาที่ระยะเวลานานขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องจากข้อไหล่ติดแข็งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของเยื่อหุ้มข้อไหล่หนาตัวและเป็นพังผืดยึดรั้ง (Joint capsule
contracture) ดั งนั้นอาจเป็ นไปได้ที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ นานในการรักษา [22] และจากการศึก ษาก่ อนหน้านี้ พบว่า
ความถี่ (treatment frequency) และ ระยะเวลา (treatment duration) ของการให้ ค วามร้อ นและการยืด (Heat and
stretch) แก่เนื้อเยื่อจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุน่ ของเนือ้ เยื่อที่เพิ่มขึน้ ได้ [8, 23] ดังนั้นในการศึกษาในครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาถึงผลความถี่และระยะเวลาในการให้ความร้อนร่วมกับการยืดที่นานขึน้ ต่อไป
สรุปผลการศึกษา การให้แรงดึงต่าระยะเวลานาน (LLPS) ขณะให้ความร้อนลึก (SWD) และ การให้ความ
ร้อนลึกร่วมกับการได้รับการขยับข้อต่อ การออกกาลังกายข้อไหล่ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สามารถใช้ลดปวด เพิ่ม
องศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ และเพิ่มความสามารถในการทากิจกรรมของข้อไหล่ (shoulder function) ในผู้ป่วยข้อไหล่
ติดแข็งได้ทั้ง 2 วิธี
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาในระยะยาวซึ่งอาจจะเห็นผลของการรักษาทั้ง 2 วิธีว่ามีจะความแตกต่างกันหรือไม่ และ
ถ้าหากผลการศึกษาในระยะยาวพบว่ามีความแตกต่างกันก็อาจจะนาไปประยุกต์ใช้กับการรักษาในข้อต่อต่างๆของ
ร่างกายที่มีการยึดติดของข้อได้
ข้อจากัด
ในการศึกษานี้ ในการรักษาบางวิธี เช่น การรักษาด้วยความร้อนโดยใช้คลื่นสั้น (SWD) และการขยับข้อต่อ
(joint mobilization) จะต้องอยู่ภายใต้การรักษาและการควบคุมของนักกายภาพบาบัด ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถเป็น
ผู้ทาการรักษาได้ เพราะอาจจะทาให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้
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ผลของการอดนอนต่อความจาและปฏิกิริยาการตอบสนองในนิสติ มหาวิทยาลัย
Effects of sleep deprivation on memory and reaction time in undergraduate
students
ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น1* พสธร สาลิการินทร์1 และ สุภัสรา สุริยศ1
Chatchadaporn Jaiyen1*, Potsatorn Sarikarin1 and Supatsara Suriyot1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอดนอนต่อความจาและปฏิกิริยาการตอบสนองในนิสิ ต
มหาวิทยาลัย โดยทาการศึกษาในนิสิต จานวน 30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ
15 คน ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการทดสอบความจาระยะสั้น ความจาขณะคิดและปฏิกิริยาการตอบสนองในทั้ง 2 ช่วง โดย
ช่วงที่ 1 ทั้งสองกลุ่มต้องมีการนอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และช่วงที่ 2 ในกลุ่มควบคุมจะมีการ
นอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มทดลองจะมีการอดนอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวัน เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างของคะแนนการทดสอบความจาระยะสั้น
ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ในขณะที่คะแนนการทดสอบความจาขณะคิด ช่วงที่ 2 มีค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ 1 ส่วนการ
ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองพบว่า ค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในช่วงที่ 2 มีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ 1
ในขณะที่กลุม่ ควบคุมไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตใิ นการทดสอบความจาและปฏิกิริยาการตอบสนองในช่วงที่ 1 และ
ช่วงที่ 2 การศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าการอดนอนมีผลทาให้ความจาขณะคิดและปฏิกิริยาการตอบสนองลดลง
คาสาคัญ: การอดนอน ความจาระยะสั้น ความจาขณะคิด ปฏิกิริยาการตอบสนอง

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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บทนา
การนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด โดยปกติมนุษย์ทุกคนมีความต้องการการนอนหลับเฉลี่ย 7-8
ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการนอนหลับที่เพียงพอนั้นจะช่วยให้ร่างกายสดชื่น ช่วยเพิ่มการทางานของระบบภูมคิ ุ้มกัน มีบทบาท
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การพัฒนาของสมองโดยมีผลในด้านการเรียนรู้
และความจา [1] แต่พฤติกรรมของคนในปัจจุบันมีการอดนอนเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งการอด
นอนมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทาให้การทางานของกล้ามเนื้อลดลง การย่อยอาหารลาบาก รู้สึก
อึดอัดหายใจไม่สะดวก ความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวลดลง เกิด อาการป่วยง่ายขึ้น การเรียนรู้ สมาธิ ความจา
ความคิดสร้างสรรค์ลดลง การตัดสินใจและการตอบสนองของสมองช้าลง [2] ผลระยะยาวของการอดนอนพบว่า มี
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บและการตายจากอุบัตเิ หตุทางจราจรและในการทางานได้ [3] ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจผลของ
การอดนอนระยะสั้นต่อระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อความจาและปฏิกิริยาการตอบสนอง
ความจาเป็นการทางานของสมองส่วนของสมองใหญ่ (Cerebrum) สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ระยะเวลาหนึ่ง
หรือยาวนานตลอดชีวิตจะประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูลและการระลึกข้อมูล [4] การประเมินความจามี
แบบทดสอบหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบทดสอบ Wechsler Memory Scale (WMS-III5) แบบทดสอบ Digit span
forward test และ Digit span backward test เป็ น ต้น [5] ซึ่ งการทดสอบโดยวิธี Digit span forward test และ Digit
span backward test เป็นการวัดความจาระยะสั้นและความจาขณะคิด มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยู่ในระดับสูง
และถูกนาไปใช้ในงานวิจัยมากมาย เช่น ใช้ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้การจาในผู้ที่เคยมีภาวะสมองขาดเลือด
ชั่วคราว เป็นต้น [6] ส่วนปฏิกิริยาการตอบสนองเป็นการทางานของระบบประสาทส่วนกลางที่รับรู้ต่อสิ่งเร้าแล้วมี
การประมวลผล เพื่อสั่งการให้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องบันทึก
เวลาปฏิกิริยา (Reaction timer apparatus) ซึ่งจะบันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง เช่น แสง
สี เสียงและคาสั่ง [7]
จากการศึกษาที่ผ่านมามีการวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะอดนอนต่อระบบประสาทที่หลากหลาย เช่น การศึกษาผล
ของการอดนอนต่อปฏิกิริยาการตอบสนองในแพทย์ที่อยู่เ วรที่มีการอดนอนพบว่า แพทย์ที่มีการอดนอน 4 คืน มีการ
ตอบสนองที่ช้ากว่าแพทย์ที่ไม่ได้อยูเ่ วรซึ่งไม่มกี ารอดนอน [8] และยังได้มีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการอดนอนกับ
การมึนเมาโดยให้อาสาสมัครอดนอนเป็นระยะเวลา 17-19 ชั่วโมง พบว่าคะแนนทดสอบปฏิกิริยาและการตัดสินใจใน
หลายๆ ด้านเทียบเท่ากับหรือแย่กว่าคนที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดร้อยละ 0.05 [9] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผล
ของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูง (75-85%VO2max) ต่อเวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอนในนักกีฬา
ชาย พบว่าในกลุ่มที่มีการอดนอน 2 ชั่วโมงต่อวัน ติดต่อกันนาน 1 สัปดาห์ร่วมกับการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงจะมี
เวลาปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น [1] และยังมีการศึกษาผลการอดนอนต่อความจา เช่น การศึกษาถึงผลการนอนหลับต่อความ
ทรงจาที่หลงลืมไปในช่วง 12 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนพบว่า อาสาสมัครที่ได้นอนหลับสามารถกลับมาจดจาได้มากขึ้น
เป็ น 2 เท่ า ของอาสาสมั ค รที่ ไม่ ไ ด้ รั บ การนอนหลั บ [10] และมี ศึ ก ษาของ Christian และคณะ ปี ค.ศ. 2014 ได้
ทาการศึกษาผลการ อดนอนนาน 1 คื น พบว่าสมองจะหลั่ งสารเคมีที่ทาลายเนื้อ เยื่อ สมอง เช่น Neuron-Specific
Enolase (NSE) และ S-100B ออกมา ซึ่งบ่งชี้ว่าเนื้อเยื่อสมองถูกทาลาย ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ว่าการอดนอนอาจนาไปสู่โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน และโรคทางสมองอื่นๆได้ [11]
จากหลายการศึ ก ษาที่ ผ่ านมาได้ ทาการศึ ก ษาผลของการอดนอนในระยะเวลาที่ แ ตกต่ างกั น และทาใน
อาสาสมัครที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการอดนอนในวัยรุ่ นที่ใช้ชวี ิตประจาวันปกติเป็นเวลา 1

152

Proceedings

สัปดาห์ ว่าจะส่งผลต่อความจาและปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างไร ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษา
ผลของการอดนอนในนิสิตมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้การ
ทดสอบ Digit span forward test และ Digit span backward test ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น การท างานของสมองด้ า น
ความจาและการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมา และใช้เครื่องบันทึกเวลาปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction timer apparatus)
เพื่อดูเวลาการตอบสนอง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. แบบสอบถามทั่วไปเพื่อคัดกรองอาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย
2. แบบประเมินความบกพร่องของการนอนหลับ(The Epworth Sleepiness Scale : ESS)
3. ชุดการทดสอบ Digit span forward test
4. ชุดการทดสอบ Digit span backward test
5. คอมพิวเตอร์พกพา (Note book)
6. เครื่องบันทึกเวลาปฏิกิริยาการตอบสนอง
7. แบบบันทึกผลการทดลอง
วิธีการศึกษา
1. การคัดอาสาสมัคร
นิสิตมหาวิทยาลัยทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน 30 คน
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1. อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี โดยมีค่าความดันโลหิตขณะพักปกติอยู่ในช่วง 90-140/60-90 mmHg
อัตราการเต้นของหัวใจปกติอยูใ่ นช่วง 60-100 ครัง้ /นาที ค่าดัชนีมวลกายปกติอยูใ่ นช่วง 18.5-22.9 kg/m2
2. อาสาสมัครเป็นผู้ที่ผ่านการทาแบบประเมินความบกพร่องของการนอนหลับ (The Epworth sleepiness
scale ; ESS) โดยที่ต้องได้คะแนนรวมไม่เกิน 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน [12]
3. อาสาสมัครเป็นผู้ที่ออกกาลังกายไม่เกิน 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ในแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
4. อาสาสมั ครมี การนอนหลั บพั กผ่ อนที่ เพี ยงพอก่ อนเข้าร่วมวิจัยอย่างน้ อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้ อย 1
สัปดาห์
5. อาสาสมัครไม่มโี รคประจาตัว ที่มผี ลกระทบต่อการทดสอบ เช่นโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคลมบ้าหมู
6. อาสาสมัครเป็นผู้ที่ไม่มพี ยาธิสภาพที่ขอ้ มือ ข้อไหล่ ของข้างที่ถนัด
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
1. อาสาสมัครมีไข้ หรือมีภาวะใดๆ ที่มผี ลกระทบต่อการทดสอบ
2. ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยนิ และการสัมผัส
3. ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับการนอน เช่น sleep apnea เป็นต้น
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2. ขั้นตอนการศึกษา
2.1 อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้า จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย คือ กลุ่ม
ควบคุม จานวน 15 คน และกลุ่มทดลองที่มีการอดนอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จานวน 15 คน โดยทั้ง 2 กลุ่มจะแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 [1]
- ช่วงที่ 1 (Pre-test) ทั้ง 2 กลุ่มต้องมีการนอนหลับพักผ่อน 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
- ช่วงที่ 2 (Post-test) กลุ่มควบคุมนอนหลับอย่างเพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ส่วนกลุ่มทดลอง
มีก ารอดนอนอย่างน้อ ย 2 ชั่วโมงต่อ วั น จากการนอนปกติ หรือ นอนเฉลี่ ย 4-5 ชั่ว โมงต่อ วัน เป็ น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์
2.2 การประเมินทั้ง 2 ช่วง อาสาสมัครจะต้องทาการทดสอบความจาระยะสัน้ และความจาขณะคิด
โดยใช้การทดสอบ Digit span forward test และ Digit span backward test ตามลาดับและการทดสอบปฏิกิริยาการ
ตอบสนองโดยใช้เครื่องบันทึกเวลาปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction timer apparatus)
2.3 อาสาสมัครทาการทดสอบ Digit span forward test และ Digit span backward test ซึ่งต้อง
ทาการทดสอบอย่างละ 2 ชุด โดยใช้ผลการทดลองทั้ง 2 ชุดมาคานวณคะแนนแล้วบันทึกผล [13,14]
2.4 การทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction time) โดยใช้เครื่องบัน ทึกเวลาปฏิกิริยาการ
ตอบสนอง (Reaction timer apparatus) ซึ่งจะทาการวัดการตอบสนองต่อแสงของมือข้างที่ถนัดจานวน 8 ครั้งแล้วหา
ค่าเฉลี่ย [1]

ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสง โดยใช้มอื ข้างที่ถนัด
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบผลการทดสอบความจาและปฏิกิริยาการตอบสนองในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ภายในกลุ่มควบคุม
และกลุ่ ม ทดลองโดยใช้ ส ถิ ติ Dependent sample t-test และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม โดยใช้
Independent sample t-test กาหนดระดับนัยสาคัญที่ p-value < 0.05
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของอาสาสมัคร
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
p-value
(N=15)
(N=15)
เพศ (ช/ญ) [คน]
8/7
8/7
อายุ [ปี]
18.93 ± 0.70 19.13 ± 0.35
0.27
น้าหนัก [กิโลกรัม]
56.81 ± 6.98 57.51 ± 6.30
0.65
ส่วนสูง [เซนติเมตร]
165.70 ± 8.92 164.00 ± 7.45
0.93
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) [กิโลกรัม/ตารางเมตร] 20.64 ± 1.31 21.34 ± 1.31
0.74
รายงานด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
จากลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของ
อายุนาหนั
้ ก ส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย
ลักษณะทั่วไป

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบความจา Digit span forward test, Digit span backward test
และเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงของมือ ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
การทดสอบ

กลุ่มควบคุม (N=15)
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
(Pre-test)
(Post-test)

Digit span
forward test 12.87 ± 1.55
(คะแนน)
Digit span
backward
12.93 ± 2.15
test
(คะแนน)
ปฏิ กิ ริ ย าการ
1.29 ± 0.17
ตอบสนอง
(วินาที)

p-value

กลุ่มทดลอง (N=15)
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
(Pre-test)
(Post-test)

p-value

13.53 ± 1.46

0.07

13.73 ± 1.39

13.33 ± 1.50

0.35

13.13 ± 1.55

0.67

13.73 ± 1.28

12.33 ± 1.68

0.03*

1.24 ± 0.15

0.17

1.20 ± 0.22

1.85 ± 1.97

0.01*

รายงานด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
*แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p< 0.05 โดยใช้ Dependent sample t-test
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จากตารางที่ 2 พบว่าอาสาสมัครในกลุ่มทดลองไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของคะแนนการ
ทดสอบ Digit span forward test ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (13.73 ± 1.39 และ 13.33 ± 1.50 คะแนน) แต่มีแนวโน้มที่
จะลดลงในช่วงที่ 2 ในขณะที่คะแนนการทดสอบ Digit span backward test ในช่วงที่ 2 มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติเมื่อเทียบกับช่วงที่ 1 (12.33 ± 1.68 และ 13.73 ± 1.28 คะแนน) ส่วนการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง
พบว่า ค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในช่วงที่ 2 มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกับช่วงที่ 1 (1.85 ±
1.97 และ 1.20 ± 0.22 วินาที) ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติของคะแนนการ
ทดสอบความจา Digit span forward test และ Digit span backward test ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 แต่คะแนนมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ 2 (12.87 ± 1.55, 13.53 ± 1.46, 12.93 ± 2.15 และ 13.13 ± 1.55 คะแนน ตามลาดับ) และไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของค่าปฏิกิริยาการตอบสนองในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (1.29 ± 0.17 และ 1.24
± 0.15 วินาที)
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ย บเที ย บคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบความจ า Digit span forward test, Digit span
backward test และเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงของมือ ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ระหว่างกลุ่มควบคุม (N=15)
และกลุ่มทดลอง (N=15)
ช่วงที่ 1
pช่วงที่ 2
pการทดสอบ
(Pre-test)
value (Post-test)
value
Digit span forward
test
(คะแนน)

กลุ่มควบคุม

1 2 . 87 ±
1.55

กลุ่มทดลอง

1 3 .7 3 ±
1.39

Digit span backward
test
(คะแนน)

กลุ่มควบคุม

1 2 . 93 ±
2.15

กลุ่มทดลอง

1 3 .7 3 ±
1.28

กลุ่มควบคุม

1.29 ± 0.17

ปฏิกริ ิยาการตอบสนอง
(วินาที)

กลุ่มควบคุม

1 3 . 53 ±
1.46

กลุ่มทดลอง

1 3 .3 3 ±
1.50

กลุ่มควบคุม

1 3.13 ±
1.55

กลุ่มทดลอง

1 2 .3 3 ±
1.68

0.91

0.11

1.20 ± 0.22

0.81

กลุ่มควบคุม 1.24 ± 0.15
0.12

กลุ่มทดลอง

0.96

0.21
กลุ่มทดลอง

1.85 ± 1.97

รายงานด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของคะแนนการทดสอบ Digit span forward test, Digit span backward test
และเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในทั้ง 2 ช่วง
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอดนอนต่อความจาและปฏิกิริยาการตอบสนองในนิสิต
มหาวิทยาลัย โดยทาการศึกษาในอาสาสมัครนิสิตเพศชายและเพศหญิงที่มีสุขภาพดี อายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน
30 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจานวน 15 คน และกลุ่มทดลองจานวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่มคี วามแตกต่างกันของอายุ เพศ น้าหนัก ส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกาย
ผลของการอดนอนต่อความจาระยะสั้นและความจาขณะคิด
ความจาเป็นการทางานของสมองส่วนสมองใหญ่ (Cerebrum) ซึ่งสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ระยะเวลาหนึ่ง
หรือยาวนานตลอดชีวิตจะประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูลและการระลึกข้อมูล [4] การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
การทดสอบ Digit span forward test เพื่อทดสอบความจาระยะสั้นและใช้การทดสอบ Digit span backward test เพื่อ
ทดสอบความจาขณะคิด ซึ่งภายหลังการศึกษาพบว่า กลุ่ม ควบคุ มที่ ไม่มีการอดนอน ไม่มีค วามแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติของคะแนนการทดสอบความจา Digit span forward test และ Digit span backward test ในช่วงที่ 1
และช่วงที่ 2 แต่คะแนนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ 2 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ เนื่องจากขณะที่นอนหลับไป
จนถึงระยะ REM ซึ่งเป็นช่วงที่มีการกรอกตาอย่างเร็ว จะมีการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น สมองจะมีการฟื้นฟู
ความคิด ความจาและการเรียนรู้ เมื่อมีการนอนหลับอย่างเพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันจะทาให้สมองทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และความจาได้ดีขึ้น [15] ส่วนในกลุ่มทดลองที่มีการอดนอนพบว่าคะแนนการ
ทดสอบความจา Digit span forward test ในช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่
คะแนนในช่วงที่ 2 นัน้ มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการอดนอนมีแนวโน้มทาให้ความจาระยะ
สั้นลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอดนอนจะส่งผลทาให้ฮิปโปแคมปัสทางานลดลง ซึ่งฮิปโปแคมปัสทาหน้าที่เกี่ยวกับ
ความจาระยะสั้นและการเรียนรู้ [16] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nicolas Dumay ปี ค.ศ. 2015 ที่ได้ทาการศึกษา
ถึงผลของการนอนหลับต่อความจาที่หลงลืมไปในช่วง 12 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน พบว่าอาสาสมัครที่ได้รับการนอน
หลั บสามารถกลั บมาจดจาค าศั พ ท์ ได้ม ากขึ้น เป็น 2 เท่ าของอาสาสมั ครที่ ไม่ได้รับการนอนหลั บ [17] และในการ
ทดสอบความจา Digit span backward test พบว่าคะแนนในช่วงที่ 2 มีค่าน้อยกว่าช่วงที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แสดงให้เห็นว่าการอดนอนมีผลต่อความจาขณะคิดและการเรียนรู้ โดยจะส่งผลต่อการทางานของสมองใหญ่เกี่ยวกับ
การจัดระเบี ยบข้อมู ลที่ ได้รับมา ทาให้ เกิ ดการสั บสน จดจ าได้ยาก [16] และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Christian และคณะ ปี ค.ศ. 2014 ที่พบว่าเมื่อร่างกายมีการอดนอนเป็นระยะเวลา 1
คืน สมองจะหลั่งสารเคมีที่ทาลายเนื้อเยื่อสมองออกมา ซึ่งบ่งชี้ว่าเนื้อเยื่อสมองถูกทาลาย ส่งผลให้การรับข้อมูลและ
การประมวลผลของระบบประสาทส่วนกลางมีประสิทธิภาพลดลง ในระยะยาวอาจนาไปสู่โรคอัลไซเมอร์ และโรคทาง
สมองอื่นๆ ได้ [11] นอกจากนี้การอดนอนอาจมีผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ ทาให้สมาธิลดลง ส่งผลให้ความตั้งใจ
และการจดจ่อต่อการทาการทดสอบความจาลดลง ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการอดนอนระยะสั้น ทาให้
ความจาในขณะคิดของนิสิตมหาวิทยาลัยลดลงและมีแนวโน้มทาให้ความจาระยะสั้นลดลง
ผลของการอดนอนต่อปฏิกริ ิยาการตอบสนอง
ปฏิกิริยาการตอบสนองเป็นการทางานของระบบประสาทส่วนกลางที่รับรู้ต่อสิ่งเร้าแล้วมีการประมวลผลเพื่อ
สั่ ง การให้ มี ก ารตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า อื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม [7] เวลาปฏิ กิ ริ ย ามี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะในชีวติ ประจาวันของคนเรานั้นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ ทั้ง
ในกิจกรรมที่ทาโดยทั่วๆ ไปในการดาเนินชีวิตและกิจกรรมทางด้านกีฬาหรือการออกกาลังกาย อีกทั้งช่วยให้สามารถ
เผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือสภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ [18] ในการศึกษานีไ้ ด้
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ทาการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงของมือ โดยใช้เครื่องบันทึกเวลาปฏิกิริยา (Reaction timer apparatus)
ผลการศึกษานี้พบว่า ภายหลังการอดนอนในช่วงที่ 2 ของกลุ่มทดลองจะมีเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองเพิ่มขึ้ นเมื่อ
เทียบกับช่วงที่ 1 ที่มีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีแนวโน้มของเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม แสดงให้เห็นว่าการอดนอนทาให้ปฏิกิริยาการตอบสนองลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าลดลง การตัดสินใจและการตอบสนองของสมองช้า ลง และการอดนอนจะทาให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้า
ของระบบประสาทส่ วนกลางซึ่ งจะไปขัด ขวางการส่ งกระแสประสาทของเส้ น ประสาทยนต์ทาให้ ก ารทางานของ
กล้ามเนื้อลดลง [2] ส่งผลให้การตอบสนองต่อแสงของมือลดลง นอกจากนี้การอดนอนก่อให้เกิดอาการง่วงนอน ซึ่ง
อาจมีผลต่อปฏิกิริยาการตอบสนอง โดยจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับและส่งกระแส
ประสาท ทาให้ระบบประสาทส่วนกลางทางานได้ช้าลง มีผลต่อการตัดสินใจ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ [18]
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Dr. Akash และคณะ ปี ค.ศ. 2005 ที่ได้ทาการศึกษาผลของการอดนอนต่อปฏิกิริยา
การตอบสนองในแพทย์ที่อยูเ่ วรที่มีการอดนอนพบว่า แพทย์ที่อดนอนเป็นเวลา 4 คืน มีการตอบสนองที่ช้ากว่าแพทย์ที่
ไม่มกี ารอดนอน [8] ซึ่งปฏิกิริยาการตอบสนองที่ลดลงนี้อาจส่งผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือสมรรถภาพทาง
กายลดลงตามมาได้ โดยยืนยันได้จากการศึกษาของ พรพล พิมพาพร ปี พ.ศ.2554 ที่ทาการศึกษาเปรียบเทียบผล
ของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงที่มีตอ่ เวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอนในนักกีฬาชายพบว่า การอด
นอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดภาวะง่วงนอนเพิ่มขึน้ ปฏิกิริยาการตอบสนอง
ลดลง และสมรรถภาพทางกายลดลงได้ [1] จากการศึกษาในครั้งนี้และที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการอดนอนจะทาให้
ปฏิกิ ริยาการตอบสนองลดลง ซึ่ ง อาจส่ งผลต่ อ การด าเนิน ชีวิต ประจ าวัน หรือ การทากิ จ กรรมต่า งๆ รวมถึ งการ
เผชิญหน้าต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้
จากการศึกษาผลของการอดนอนในนิสิตมหาวิทยาลัยพบว่า การอดนอนระยะสั้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ มีผล
ทาให้ความจาในขณะคิดและปฏิกิริยาการตอบสนองลดลงและมีแนวโน้มทาให้ความจาระยะสั้นลดลง ซึ่งผลดังกล่าว
อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือการทางาน และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควร
กระตุน้ ให้เห็นความสาคัญของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
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การลดลงของจานวนแบคทีเรียในผักสดชนิดต่างๆ โดยการใช้สารล้างผักที่แตกต่างกัน
Reduction of Bacterial Amount in Various Vegetables by Using Different
Washing Agents
พิมพ์ชนก พลทวี1* พิศษิ ฐ์ วัฒนสมบูรณ์1 และ สุภาวดี ผลประเสริฐ1
Phimchanok Phonthawee1* Pisit Vatanasomboon1 Supawadee Polprasert1
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารล้างผัก 4 ชนิด ได้แก่ ผงสังเคราะห์จาก
เปลื อ กทุ เรี ย น ผงถ่ า นไม้ ไ ผ่ สารล้ า งผั ก เคมี และน้ าประปา ในการลดจ านวนแบคที เรี ย ในผั ก สด 3 ชนิ ด คื อ
ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผั กบุ้งไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักสดจากตลาดสดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
เปรียบเทียบการลดลงของจานวนแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E.coli ก่อนและหลังการล้างด้วยสารล้าง
ผักที่ศกึ ษา จากการศึกษาพบว่าผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดแบคทีเรียในผักสดทั้ง 3 ชนิดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สารล้าง
ผักเคมี, ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน, และน้าประปา ตามลาดับ ในผักกาดหอมผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดจานวน
แบคที เรี ย ทั้ ง หมด 83.20 เปอร์ เซ็ น ต์ โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เรี ย 97.35 เปอร์ เซ็ น ต์ และ E.coli 94.69 เปอร์ เซ็ น ต์
หอมหั ว ใหญ่ ผ งถ่ า นไม้ ไผ่ ส ามารถลดจ านวนแบคที เรี ย ทั้ ง หมด 99.80 เปอร์ เซ็ น ต์ โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เรี ย 99.08
เปอร์เซ็น ต์ และ E.coli 96.68 เปอร์เซ็ นต์ และผักบุ้งไทย ผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดจานวนแบคทีเรียทั้งหมด 74.62
เปอร์ เซ็ น ต์ โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เรี ย 98.05 เปอร์ เซ็ น ต์ และ E.coli 90.46 เปอร์ เซ็ น ต์ ถึ งแม้ ว่า สารล้ า งผั ก ผั ก จะมี
ประสิทธิภาพในการลดจานวนแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E.coli ได้ แต่ก็ยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนดไว้ ดังนั้นจึงควรคานึงถึงแหล่งที่มาของผักและกระบวนการล้างผักที่พิถีพิถัน
เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพการล้างผักมากยิ่งขึ้น ผลของการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกสารล้างผักในการลด
ปริมาณแบคทีเรียผักสด
คาสาคัญ: สารล้างผัก การลดลงของแบคทีเรียในผัก จานวนแบคทีเรียทั้งหมด 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

บทนา
ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกาย การทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ (Clean food) การรับประทานอาหารที่ มีประโยชน์ ผักและผลไม้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคั ญของผู้รักษา
สุขภาพ ซึ่งประเทศไทยมีการปลูกผักนานาชนิด หลายชนิดนิยมทาให้สุกก่อนนามารับประทาน เช่น ผัด ทอด ลวก หรือ
ต้ม ซึ่งกระบวนการทาให้สุกทาให้เชื้อแบคทีเรียตายลงหรือลดลง โอกาสการเกิดโรคจึงน้อยลง แต่ยังมีผักสดอีกหลาย
ชนิดที่นิยมนามาทาสลัดหรือนามาบริโภคโดยตรง หรือทาเป็นเครื่องเคียงรับประทานร่วมกับอาหารพื้นเมืองอื่นๆ เช่น
ผั กกาดหอม กะหล่ าปลี ใบโหระพา หอมหั วใหญ่ ผั กบุ้ ง ซึ่ งรั บประทานร่ วมกั บลาบ น้ าตก ย าชนิ ดต่ างๆ เป็ นต้ น
นอกจากนี้ยังมีการนาผักสดมาตกแต่งบนจานอาหารหรือโรยบนตัวอาหาร เช่นผักชี ต้นหอม แตงกวา มะเขือเทศ ซึ่งจะทา
ให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากธรรมชาติของผักสดมักมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคด้วยในปีพ.ศ.2553 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สุ่มเก็บตัวอย่างในตลาดสดและใน
ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนนทบุรีจานวน 97 ตัวอย่างพบว่า มีเชื้อ Salmonella spp. 16 ตัวอย่าง 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 มีการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อ
Salmonella spp. และ E.coli ในผักสดที่สง่ ออกไปยังยุโรป ส่งผลให้เกิดการระงับการส่งออกผักซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก
และเกษตรกรเป็นอย่างมาก [2] การนาผักสดมารับประทานแบบดิบๆหรือใช้ตกแต่งอาหาร ถ้ากระบวนการผลิตผักไม่ดี
เช่น ล้างไม่สะอาด หรือน้าที่ใช้ล้างไม่สะอาดจะมีเชื้อแบคทีเรียหลงเหลือหรือปนเปื้ อนจานวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคก่ อให้ เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานผักสดได้ การล้ างผักจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่ช่วยในการลดการ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในผัก ซึ่งกรมอนามัยได้มีการแนะนาวิธีการล้างผักหลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น การล้างผักด้วย
เบคกิ้งโซดา, การล้างผักด้วย 5% น้าส้มสายชู, การล้างผักด้วยเกลือแกง,การล้างผักด้วยผงถ่าน [3] รวมไปถึงการใช้สาร
ล้างผักทางเคมีที่มีขายตามท้องตลาด นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการล้างผักเพื่อลดจานวนเชื้อแบคทีเรีย
ในผัก ได้แก่ การใช้ UVC [4] รวมไปถึงการใช้โอโซน [5] ในการลดจานวนเชื้อแบคทีเรียในผัก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
รวมทั้งลักษณะของผักมีการเปลี่ยนแปลง เกิดการเหี่ยวย่น ไม่นา่ รับประทาน
จากปัญหาการปนเปื้อนของแบคทีเรียในผักสดดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการลดการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียในผักสดได้แก่ จานวนแบคทีเรียทั้งหมด (Total bacteria) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) และ อี
โคไล (E.coli) ในผักสดทั้ง 3 ชนิด คือ ผักกาดหอม, หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย และทาการศึกษาเปรียบเทียบการ
ล้างผักด้วยด้วยสารล้างผัก 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ น้ายาล้างผักเคมี และน้าประปา
เพื่อหาสารล้างผักที่สามารถลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียได้มากที่สุดในบรรดาผักที่ศกึ ษา
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
ตัวอย่างผักที่ทาการทดสอบ
การศึกษาในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างผักสด 3 ชนิด คือ ผักกาดหอม, หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย โดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่างผักสดจากตลาดสดแห่งหนึ่งใน กรุงเทพมหานคร
1. วัสดุอุปกรณ์
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- Analytical balance : Mettler-Toledo, Model AB204-S, Max 220 g and Min 10 g)
- Water bath ที่อุณหภูมิ 44.5 ± 0.2 ๐C: TNL, Model HH-S6
- Autoclave ที่อุณหภูมิ 15 pounds pressure (121 ๐C ): LabTech, Model LAC-5040S
- Incubator ที่อุณหภูมิ 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
อาหารเลี้ยงเชื้อสาหรับเพาะเลี้ยงแบคทีเรียมีดังนี้
- แบคทีเรียทั้งหมด (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 การเตรียมผักสดสาหรับการทดลอง
นาผักสดทั้ง 3 ชนิด ที่ สุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดสด แบ่ งผั กสดออกเป็น 2 ส่วน ส่ วนที่ 1 นาไป
วิเคราะห์หาจานวนแบคทีเรียในผัก (ก่อนล้างผัก) ส่วนที่ 2 นาผักสดได้แก่ผักกาดหอม และผักบุง้ ไทย ตัวอย่างละ 100
กรัมหอมหัวใหญ่ 1 หัว ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการล้างผัก
2.2 การเตรียมสารล้างผักชนิดต่างๆ
การศึกษานี้ ศึกษาสารล้างผัก 4 ชนิด คือ สารล้างผักผงสังเคราะห์ จากเปลือกทุเรียน, ผงถ่านไม้
ไผ่, สารล้างผักเคมี และน้าประปา โดยใช้สัดส่วนและระยะเวลาการแช่ผักตามผู้ผลิตแนะนา คือ ผงสังเคราะห์จาก
เปลือกทุเรียน ใช้ 2 กรัมต่อน้า 5 ลิตร แช่นาน 2 นาที ผงถ่านไม้ไผ่ 5 กรัมต่อน้า 5 ลิตร แช่ 20 นาที สารล้างผักเคมี
สารล้างผัก 5 กรัมต่อน้า 5 ลิตร แช่ 10 นาที และน้าประปา 5 ลิตร แช่นาน 15 นาที ในการล้างผัก
2.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ายาล้างผักชนิดต่างๆ
นาสารล้างผักในข้อ 2.2 มาใช้ในการล้างทาความสะอาดผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย
ที่ได้จากข้อ 2.1 โดยล้างและแช่ตามระยะเวลาสารล้างผั กแต่ละชนิดแนะนา จากนั้นล้างด้วยน้าไหลผ่านอีกครั้ง นาน
15 วินาที ผึ่งให้แห้งบนตะแกรง 30 นาที [6] วิเคราะห์จานวนแบคทีเรียในผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย ทั้ง
ก่ อ นและหลั ง การล้ า ง โดยแบคที เรี ย ที่ วิเคราะห์ ได้ แ ก่ แบคที เรี ย ทั้ งหมด (Total bacteria) log CFU/g โคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรีย (Coliform bacteria)MPN/g และ E.coli MPN/g
2.4 การวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา
2.4.1 การตรวจหาจานวนแบคทีเรียทั้งหมดในผักสด การตรวจหาจานวนแบคทีเรีย
ทั้งหมดในผักสดตามวิธีมาตรฐานของAOAC ด้วยวิธี pour-plate technique [7]
2.4.2 การตรวจหาการปนเปื้อ นของ เชื้อ Coliform และ E.coli ในผักสด ตรวจหา
เชื้อColiform และ E.coli ตามวิธีของ AOAC โดยใช้วธิ ี MPN (Most Probable Number method) [8]
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ตัวอย่างผัก
ล้างผัก

ไม่ล้างผัก

ผงสังเคราะห์จากเปลือก
ทุเรียน

ผงถ่านไม้ไผ่

สารล้างผักเคมี

น้าประปา

วิเคราะห์แบคทีเรียในผัก
-

Total bacteria
Coliform bacteria
E.coli

ภาพที่ 1 แผนผังการทดลอง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์แบคทีเรียที่มีการปนเปื้อนในผักสดทั้ง 3 ชนิด คือ ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุง้ ไทย
ก่ อ นและหลั งการใช้ส ารล้ างผั ก 4 ชนิด คื อ ผงสั งเคราะห์ จ ากเปลือ กทุ เรีย น ผงถ่ า นไม้ ไผ่ สารล้ างผั ก เคมี และ
น้าประปา โดยวิเคราะห์ ห าการปนเปื้ อ นของแบคที เรีย คื อ จ านวนแบคที เรีย ทั้ งหมด (Total bacteria) โคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรีย (Coliform bacteria) และ อี.โคไล (E.coli) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 การลดลงของแบคทีเรียในผักกาดหอมก่อนและหลังการล้างด้วยสารล้างผักที่ศึกษา
Washing agent
Total
bacteria Coliform bacteria E.coli
เกณฑ์มาตรฐาน [9]
(log CFU/g)
(MPN/g)
(MPN/g)
6
<500
<100
ก่อนล้าง
6.53
14200
207
ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน 5.88
827
36
ผงถ่านไม้ไผ่
สารล้างผักเคมี
น้าประปา

5.65
5.87
6.16

377
713
3033
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จากตารางพบว่าสารล้างผัก 3 ชนิดคือผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมีลด
ปริม าณจานวนแบคที เรียทั้ งหมดได้ ต่ากว่าค่ ามาตรฐานก าหนด ยกเว้น การล้ างผัก ด้ วยน้าประปายั งมีค่าเกิ นค่ า
มาตรฐาน ส่วนโคลิฟอร์มแบคทีเรียจะเห็นว่า ผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดโคลิฟ อร์มแบคทีเรียได้ต่ากว่าค่ามาตรฐาน
กาหนด และ E.coli จากผลการทดลองพบว่าสารล้างผัก 3 ชนิดคือผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สาร
ล้างผักเคมีลดปริมาณ E.coli ได้ต่ากว่าค่ามาตรฐานกาหนด ยกเว้นการล้างผักด้วยน้าประปายังมีค่าเกินค่ามาตรฐาน
ซึ่งการศึกษาของชุติมา วิไลพันธุ์ ศึกษาการลดจุลินทรีย์ในผักสด 7 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอม บัวบก ผักชี ต้นหอม
ขึน้ ฉ่าย ถั่วงอก และถั่วฝักยาว โดยการสารล้างผัก 4 ชนิด คือสารล้างที่มีโซเดียมลอริลอีเทอร์ศัลเฟตเข้มข้นร้อยละ 7
เปอร์ เซ็ น ต์ สารล้ า งผั ก ด่ า งทั บ ทิ ม ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 0.1 สารละลายกรดแอซิ ติ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 2 และ
สารละลายเกลือแกงความเข้มข้นร้อยละ 5 ผลการศึกษาพบว่า ผักกาดหอม มีจานวนแบคทีเรียทั้งหมดก่อนล้าง 6.88
log CFU/g โคลิฟอร์มแบคทีเรียก่อนล้าง 6.20 log CFU/g และตรวจพบ E.coli ก่อนล้าง [6] ซึ่งสอดคล้องกันกับผล
การศึกษา เมื่อนามาล้างด้วยสารล้างผักทั้ง 4 ชนิดพบว่า สารล้างผักทั้ง 4 ชนิด สามารถลดจานวนแบคทีเรียในผักได้

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของสารล้างผักต่อการลดลงของแบคทีเรียในผักกาดหอม
ตารางที่ 2 การลดลงของแบคทีเรียในหอมหัวใหญ่ก่อนและหลังการล้างด้วยสารล้างผักที่ศึกษา
Washing agent
Total
bacteria Coliform bacteria E.coli (MPN/g)<100
เกณฑ์มาตรฐาน [9]
(log CFU/g)6
(MPN/g)<500
ก่อนล้าง
6.39
3033
273
ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน 4.06

151

34

ผงถ่านไม้ไผ่

3.66

28

3.6

สารล้างผักเคมี

3.99

93

13

น้าประปา

5.11

807

85

165

Proceedings

จากตารางที่ 2 พบว่าสารล้างผัก 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี
และน้าประปา มีจานวนแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในหอมหัวใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการล้าง มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 6.39 log CFU/g เมื่อ
นามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และน้าประปา พบว่า จานวน
แบคที เรี ยทั้ งหมดมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.06, 3.66, 3.99 และ 5.11 log CFU/g ตามล าดั บ ส่ วนโคลิ ฟ อร์ม แบคที เรียใน
หอมหัวใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการล้างมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3033 MPN/g เมื่อนามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือก
ทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และน้าประปา พบว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 151, 28, 93 และ 807
MPN/g ตามลาดับ และE.coli ในหอมหัวใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการล้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 273 MPN/g เมื่อนามาล้างด้วยสารล้าง
ผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และน้าประปา พบว่า E.coli มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34, 3.6,
13 และ 85 MPN/g ตามลาดับ ซึ่งสารล้างผักทั้ง 4 ชนิดสามารถลดจานวนแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ
E.coli ได้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนด

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพของสารล้างผักต่อการลดลงของแบคทีเรียในหอมหัวใหญ่
ตารางที่ 3 การลดลงของแบคทีเรียในผักบุ้งไทยก่อนและหลังการล้างด้วยสารล้างผักที่ศึกษา
Washing agent
Total
bacteria Coliform bacteria E.coli
เกณฑ์มาตรฐาน [9]
(log CFU/g) 6
(MPN/g)<500
(MPN/g)<100
ก่อนล้าง
6.57
183333
5100
ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน 6.24

8633

1113

ผงถ่านไม้ไผ่

5.79

3567

487

สารล้างผักเคมี

6.06

6267

860

น้าประปา

6.33

33000

1367

166

Proceedings

จากตารางพบว่า จานวนแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในผักบุ้งไทยที่ยังไม่ผ่านการล้าง มีค่ าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.57 log
CFU/g เมื่อนามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และน้าประปา
พบว่า จานวนแบคทีเรียทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.24, 5.79, 6.06 และ 6.33 log CFU/g ตามลาดับ เมื่อนามาเทียบกับ
เก ณ ฑ์ ม า ต รฐ าน คุ ณ ภ า พ ท า งจุ ลิ น ท รี ย์ วิท ย าอ าห า รแ ล ะภ า ช น ะสั ม ผั ส อ าห า รต าม ป ระก าศ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์[9]พบว่ามีเพียงผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดจานวนแบคทีเรียทั้งหมดได้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด ส่วนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผักบุ้งไทยที่ยังไม่ผ่านการล้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 183333 MPN/g เมื่อนามาล้างด้วย
สารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และน้าประปา พบว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรียมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 8633,3567, 6267และ 33000 MPN/g ตามล าดั บ และE.coli ในผั ก บุ้ ง ไทยที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นการล้ า งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5100 MPN/g เมื่อนามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผัก
เคมี และน้าประปา พบว่า E.coli มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1113, 487, 860 และ1367 MPN/g ตามลาดับ ซึ่งสารล้างผักทั้ง 4
ชนิดไม่สามารถลดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E.coli ได้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนด

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพของสารล้างผักต่อการลดลงของแบคทีเรียในผักบุ้งไทย
จากการทดลองพบว่าการล้างผักสดด้วยสารล้างผักชนิดต่างๆถึงแม้จะสามารถลดจานวนแบคทีเรียได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความวาผักสดดังกล่าวจะปลอดภัยต่อการบริโภค ดังจะเห็นได้จากหลังจากล้างด้วยสาร
ล้างผักแล้วยังมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทางจุลินทรีย์วิทยาอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหารตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนดไว้ โดยเฉพาะผักบุ้งไทยพบว่าเมื่อล้างด้วยสารล้างผัก
แบคทีเรียในผักทั้ง 3 ชนิด คือ จานวนแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E.coli ส่วนใหญ่ มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่ ก าหนด เนื่ อ งจาก จ านวนแบคที เรี ย เริ่ ม ต้ น และสิ่ ง สกปรกที่ ปนเปื้ อ นอยู่ในผั ก มากกว่าผั ก ชนิด อื่น ๆ
เนื่องจากผักบุ้งไทยเป็นที่มีการเจริญเติบโตบนพื้นที่ช้ืนแฉะ มีน้าขังตลอดเวลา รวมทั้งลักษณะของผักเป็นข้อ ปล้อง
[10] การล้างทาความสะอาดจึงทาได้ยากกว่าผักชนิดอื่นๆ จึงส่งผลประสิทธิภาพในการล้างผักต่ากว่าผักชนิดอื่นๆ
ต่างจากหอมหัวใหญ่เป็นผักที่มีลักษณะกลม เปลือกแห้งบาง จึงทาให้ง่ายต่อการล้างทาความสะอาด ประสิทธิภาพใน
การล้างผักจึงสูงตามไปด้วย นอกจากนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ในการล้างก็เป็นอีกสิ่งที่ควรให้ความสาคัญ เห็นได้จาก
ประสิทธิภาพของสารล้างในการทดลองลดแบคทีเรียในผักที่มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งสารล้างผักส่วนใหญ่ก็สามารถลด
แบคทีเรียในผักลงได้ ยกเว้นน้าประปาที่แบคทีเรียในผักได้ไม่มากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา เลี่ยวเชาวลิต
ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการล้างผักด้วยสารไตรโซเดียมฟอสเฟต คลอรีน น้าประปา และการใช้โอโซน ในการลด
จานวนแบคทีเรียทั้ งหมด ในผั กกาดหอม ผั กบุ้ ง และหอมหั วใหญ่ ผลการศึก ษาพบว่า สารไตรโซเดีย มฟอสเฟต
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คลอรีน และการใช้โอโซน สามารถสดจานวนแบคทีเรียทั้งหมดได้ดีต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนดยกเว้น น้าประปา
ซึ่งลดจานวนแบคทีเรียทั้งหมดได้ไม่มากนักหากต้องการให้จานวนแบคทีเรียทั้งหมดลดลงต้องมีการเพิ่มเวลาในการ
ล้างมากขึ้น[11] ซึ่งจากการศึกษาผลของสารล้างผักทั้ง 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สาร
ล้างผัก เคมี และน้าประปา ในการลดจานวนแบคทีเรียในผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุง้ ไทย พบว่า ผงถ่านไม้ไผ่
มีประสิทธิภาพในการลดจานวนแบคทีเรียได้มากที่สุด รองลงมาคือ สารล้างผักเคมี ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน
และน้าประปา ตามลาดับ ซึ่งผงถ่านไม้ไผ่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเนื่องจากคุณลักษณะของถ่านไม้ไผ่เป็นผง มีรูพรุน ช่วย
ในการดูดซับแบคทีเรียในผักได้ดีกว่าสารล้างผักชนิดอื่นที่เป็นเพียงการชะล้างซึ่งอาจทาให้แบคทีเรียที่ถูกชะลงน้า
กลับมาติดบนใบผักได้ รวมทั้งระยะเวลาในการล้างผักของผงถ่านไม้ไผ่มีระยะเวลาในแช่ผักนานกว่าสารล้างผักชนิด
อื่นๆจึงทาให้ผงถ่านไม้ไผ่มีประสิทธิภาพดีกว่าสารล้างผักชนิดอื่น ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียนถึงแม้ว่าจะมีลักษณะ
เป็นผง มีคุณสมบัติชว่ ยในการดูดซับเหมือนผงถ่านไม้ไผ่ แต่ระยะเวลาในการแช่ผักน้อยกว่าสารล้างผักชนิดอื่นๆจึงทา
ให้มีประสิทธิภาพในการล้างน้อยกว่าผงถ่านไม้ไผ่ และสารล้างผักเคมี ดังนั้นสิ่งสาคัญ จากในผักนอกจากการเลือก
สารล้างผักที่เหมาะสมแล้วระยะเวลาในการล้างผักจะช่วยให้การล้างผักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของสารล้างผักทั้ง 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผัก
เคมี และน้าประปา ในการลดจานวนแบคทีเ รียในผักกาดหอม หอมหั วใหญ่ และผักบุ้งไทย พบว่า ผงถ่านไม้ไผ่ มี
ประสิทธิภาพในการลดจานวนแบคทีเรียได้มากที่สุด รองลงมาคือ สารล้างผักเคมี ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน
และน้าประปา ตามลาดับ จากผลการทดลองพบว่าสารล้างผักชนิดต่างๆถึงแม้ว่าจะสามารถลดปริม าณจานวน
แบคทีเรียที่ปนเปื้อนลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียในผักอยู่ ดังนั้นสิ่งสาคัญในการบริโภคผัก
สดต่างๆ ก่อนที่จะนามาบริโภคควรผ่านการล้างน้าหลายๆ ครั้ง เพราะจะเป็นการช่วยลดแบคทีเรียในผักสดลงได้ส่วน
หนึ่ง และควรเลือกสารล้างผักที่มีประสิทธิภาพล้างทาความสะอาดซ้าเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค นอกจากนั้น
ในการเลือกผักสดควรเลือกซือ้ ผักที่มคี ุณภาพดีไม่เน่าเสีย เพราะผักที่เสื่อมคุณภาพนั้นจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
สูงกว่าผักที่ยังใหม่และสด
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ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่สร้างเอนไซม์บีต้า
แลคแทมเมสที่ออกฤทธิ์ขยายอานาจการดื้อยาในประชากรที่มีสุขภาพดี
Prevalence of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae
carriage in healthy population
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ซึ่งเป็นเชื้อประจาถิ่นที่อาศัยอยู่ใน
ลาไส้ของมนุษย์และมีการดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้น ในงานวิจัยนี้จะทาการศึกษาการเป็นพาหะของเชื้อที่สร้าง
เอนไซม์ extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) ในคนสุขภาพดี ภายในประเทศไทย โดยทาการเก็บตัวอย่า ง
อุจจาระของอาสาสมัครที่มสี ุขภาพดีในจังหวัดพิษณุโลกจานวน 100 คน มาคัดแยกบนจานอาหาร Chrome UTI agar
ที่เติมยา cefotaxime (1 mg/L) สามารถแยกเชื้อได้ทั้งหมด 87 ไอโซเลต จากตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัครจานวน
66 ตัวอย่าง พบเชื้อ Escherichia coli มากที่สุดร้อยละ 59.8 ตามด้วย Enterobacter cloacae ร้อยละ 18.4 Klebsiella
pneumoniae ร้อยละ 6.9 และเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae อื่นๆ ร้อยละ 14.9 เมื่อศึกษารูปแบบความไวต่อยาพบว่า
เชื้อส่วนใหญ่ด้ือต่อยากลุ่ม cephalosporins ที่ออกฤทธิ์กว้าง ได้แก่ cefotaxime ร้อยละ 94.2 ceftazidime ร้อยละ 70.1
cefepime ร้อยละ 73.5 และ aztreonam ร้อยละ 70.0 นอกจากนี้ยังดื้อต่อยา ciprofloxacin ร้อยละ 51.7 พบเชื้อดื้อยา
หลายขนานทั้ งหมดคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 94.2 โดยมี ผู้ เป็ น พาหะของเชื้อ ที่ ส ร้า งเอนไซม์ ESBL ถึ งร้ อ ยละ 50 ทั้ งนี้ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนสุขภาพดีในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียดื้อยาซึ่งผล
การศึกษานี้มีความสาคัญต่อหน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาใน
ชุมชนต่อไป
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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

บทนา
การดื้อยาต้านจุลชีพ ของเชื้อแบคทีเรียถือเป็นปัญ หาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศที่สาคัญ
ปัจจุบันมีรายงานของเชื้อในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีด้ือยาหลายขนาน (Multidrug resistant Enterobacteriaceae,
MDRE) เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะเชือ้ ทีส่ ร้างเอนไซม์ extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) หรือ ESBL-producing
Enterobacteriaceae (ESBL-PE) มีรายงานสูงขึ้นทั่วโลก [1] โดยสถานการณ์เชื้อดื้อยาในประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2543-2554) คนไทยติดเชื้อดื้อยามากกว่าปีละ 100,000 คน นอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นกว่า
1 ล้านวัน และเสียชีวติ มากกว่าปีละ 30,000 ราย ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล [2]
ESBL เป็ น เอนไซม์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ในการท าลายยากลุ่ ม beta-lactam หลายชนิ ด ได้ แ ก่ penicillin,
cephalosporin รุ่นที่ 1 ถึง 3 และ aztreonam แต่ถูกยับยัง้ ได้ด้วย clavulanic acid [3] นอกจากนี้การสร้างเอนไซม์ ESBL
อาจถูกควบคุมโดย beta-lactamase gene (bla) โดยมียนี ที่พบได้บ่อย เช่น blaCTX-M, blaTEM, blaSHV และ blaOXA เป็นต้น
ปัจจุบันมีการศึกษาถึงความชุกของเชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL ในผู้ป่วยติดเชื้อค่อนข้างมาก เช่นปี ค.ศ.2008
มีการศึกษาความชุกของเชื้อดื้อยาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาล 11 แห่งในประเทศไทยพบเชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL มี
อัตราการลดความไวต่อยา cefotaxime, ceftazidime และ aztreonam ร้อยละ 74-94 [4] ต่อมาในปี ค.ศ.2010 พบเชื้อ
E. coli และ K. pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ ESBL มากกว่าร้อยละ 50 จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพุทธ
ชินราช [5] อย่างไรก็ตาม มีรายงานการศึกษาพบว่าในคนสุขภาพดีมกี ารพบเชือ้ แบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ ESBL เช่นกัน
โดยเฉพาะในลาไส้ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อแบคทีเรียที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ซึ่งผู้ที่เป็นพาหะในภาวะปกติจะไม่แสดง
อาการเป็นโรค หากมีการเจ็บป่วยหรือเกิดภาวะภูมคิ ุ้มกันบกพร่องจะทาให้เชื้อลุกล้าเข้าสูก่ ระแสเลือดและก่อโรคได้ใน
ทุกระบบของร่างกายโดยที่ยาต้านจุลชีพไม่มปี ระสิทธิภาพในการรักษาจึงมีความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต [6]
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การศึกษาการเป็นพาหะของเชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL ในคนสุขภาพดีมีการศึกษาในหลายประเทศเช่น ทวีป
ยุโรปได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และอังกฤษ เป็นต้น โดยในช่วงปี ค.ศ.2011-2013 พบอัตราการเป็นพาหะของ
ESBL-PE ต่ากว่าร้อยละ 15 [7,8,9] สาหรับทวีปเอเชีย ในปี ค.ศ.2011 และ 2015 มีการศึกษาในเมืองฟูโจวและไทอาน
ของจีน พบผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE อยู่ในช่วงร้อยละ 50.5-82.6 [10,11] ในปี ค.ศ.2015 ประเทศลาวและเวียดนาม
พบผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE สูงกว่าร้อยละ 50 [12] ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบว่าในปี ค.ศ.2010-2011 จังหวัด
กาญจนบุ รีมีอั ต ราการเป็ น พาหะของ ESBL-PE สู งกว่าร้อยละ 50 [13,14] ต่อมาในปี ค.ศ.2012 พบความชุกของ
ESBL-PE ที่สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ในจังหวัดกาญจนบุรี [15] และมีการศึกษาการเป็นพาหะในผู้ที่ทางานโรงงาน
อาหารและฟาร์มเลีย้ งสัตว์ พบการเป็นพาหะของ ESBL-PE ที่ตรวจพบคนทางานสูงกว่าร้อยละ 75 [16]
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในทวีปยุโรปมีความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อกลุ่ม ESBL-PE ในคนสุขภาพดีมี
อัตราที่ต่ากว่าทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การศึกษาความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE ใน
คนสุขภาพดีภายในประเทศไทยยังมีจากัด โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็น จังหวัดที่ใหญ่และมีงานวิจัยครอบคลุม
เพียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล [5] ดังนัน้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรีย
ในกลุ่ม ESBL-PE ที่แยกได้จากคนสุขภาพดีในอาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาข้อมูลไปประยุกต์หรือใช้ในงานที่
เกีย่ วข้องต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เลขที่
รับรอง 49/2013) และผ่านการรับรองคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (เลขที่รับรองโครงการ 56 017) โดย
ทาการเก็บตัวอย่างอุจจาระจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการที่มีสุขภาพดีในอาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในเดือน
ตุล าคม-พฤศจิ กายน พ.ศ.2556 จานวน 100 คน และเก็ บข้ อ มู ล พื้น ฐาน ได้ แ ก่ อายุ เพศ อาชีพ และการศึก ษา
ส าหรั บ การแยกเชื้ อ จะน าอุ จ จาระมาเพาะเลี้ ย งบนอาหาร Chrome UTI agar (Oxoid LTD, England) ที่ เติ ม ยา
vancomycin ความเข้มข้น 25 mg/L เพื่อยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก และเติม ยา cefotaxime (Sigma-Aldrich Pte Ltd,
USA) ความเข้มข้น 1 mg/L เพื่อคัดเลือกเฉพาะเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ ด้ือยา จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อที่แยกได้บนจานอาหาร Chrome UTI agar จะสังเกตสีของโคโลนีที่เกิดขึ้นตามที่
ผู้ ผ ลิ ต ก าหนด เช่ น โคโลนี สี ช มพู แ ปลผลเป็ น Escherichia coli โคโลนี สี น้ าตาลเป็ น Proteus/Morganella หรื อ
Providencia spp. โคโลนีสีม่วงเป็นกลุ่มของ coliform bacteria เป็นต้น ส่วนเชื้อที่ยังไม่ทราบชนิดจะพิสูจน์เอกลักษณ์
โดยใช้ชุดทดสอบชีวเคมีสาเร็จรูป RapIDTM ONE (Remel, USA) และแปลผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ ERICTM ตามคาแนะนา
ของผู้ผลิต อย่างไรก็ตามหากยังมีเชื้อที่แปลผลไม่ได้จะทาการพิสูจน์โดยวิธีหาลาดับเบสของ 16s rRNA
การหาลาดับเบสของ 16S rRNA ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ 27F (5’- AGAGTTTGATCMTGGCTCAG3)’ และ 1492R (5’-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’) การเตรียมตัวอย่างจะเลือกเชื้อเพียง 1 โคโลนีนามาผสมกับ
น้ากลั่นบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็น template ในปฏิกริยา โดยมีสารเคมีที่ปรับความเข้มข้นดังนี้คือ 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 มีลาดับปฏิกริยาในแต่ละรอบคือ denature 94°C 45 วินาที annealing 50°C 45 วินาที
และ extension 72°C 2 นาที ทาซ้าจานวน 30 รอบ จึงวิเคราะห์ผลโดยใช้ 0.8% agarose gel electrophoresis
การทดสอบรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพและการจาแนกเชื้อดื้อยาหลายขนาน
การศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพจะทดสอบกับยากลุ่ม beta-lactam 6 ชนิด และ non beta-lactam
5 ชนิด โดยใช้เทคนิค disk diffusion test ปฏิบัติแ ละแปลผลตามมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI, 2013) [18] ในขั้น แรกจะปรับปริม าณเชื้อ ให้ เท่ ากั บ McFarland standard No. 0.5 (1.5x108 CFU/ml)
จากนั้นทาการ swab เชื้อลงบนอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) (Oxoid LTD, England) วางแผ่ นยาที่ใช้ทดสอบ
และนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง จึงวัดขนาดของโซนใส รายงานผลความไวโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ไวต่อยา (susceptible, S) ไวต่อยาปานกลาง (intermediate, I) และดื้อยา (resistant, R) โดยเชื้อที่ลดความไวต่อ
ยาจะคิ ด จากผลทดสอบที่ เป็ น I หรือ R ส่ วนการจั ด กลุ่ ม MDRE จะอิงตามนิย ามของ Magiorakos และคณะ [19]
หมายถึงเชื้อทีล่ ดความไวต่อยาอย่างน้อย 1 ชนิดในกลุ่มยาที่ทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 3 กลุ่มขึ้นไปถือเป็น MDRE
การตรวจหาเชื้อที่สร้างเอนไซม์ extended spectrum beta-lactamasese (ESBL)
การตรวจหาเชื้อที่สร้าง ESBL จะใช้เทคนิค combined disk test โดยปฏิบัตติ ามมาตรฐานของ CLSI [19] โดย
ทาการทดสอบด้ ว ยแผ่ น ยาสองชนิด ได้ แ ก่ ceftazidime (30 µg) กั บ ceftazidime-clavulanic acid (30/10 µg) และ
cefotaxime (30 µg) กับ cefotaxime-clavulanic acid (30/10 µg) (Becton Dickinson, USA) แปลผลโดยวัด ขนาดของ
โซนใสจากแผ่นยาที่มี clavulanic acid จะมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับแผ่นยาที่ไม่มี clavulanic acid ไม่นอ้ ยกว่า 5 mm
จึงให้ ผ ลเป็ น บวก ซึ่ งหมายถึ งเชื้อมีก ารสร้างเอนไซม์ ESBL โดยใช้ E. coli DMST 4212 เป็ น negative control และ
ESBL-producing E. coli เป็น positive control [4]

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างและผลการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย
ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยที่มีสุขภาพดีใน อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มี
อายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 40 ปี ขึ้น ไป เป็ น เพศหญิ ง ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมและมี ก ารศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ประถมหรื อ
มัธยมศึกษา (ตารางที่ 1) สาหรับตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัครสามารถแยกเชื้อได้ทั้งหมด 66 ตัวอย่าง จาก 100
ตัวอย่าง โดยมีตัวอย่างจากอาสาสมัครจานวน 1 คน แยกเชื้อได้ 3 ไอโซเลต อาสาสมัคร 19 คน แยกเชื้อได้ 2 ไอโซ
เลต และอาสาสมัคร 46 คน แยกเชื้อได้เพียง 1 ไอโซเลต รวมตัวอย่างอุจจาระทัง้ หมด 66 ตัวอย่างสามารถแยกเชื้อได้
จานวน 87 ไอโซเลต พบเชื้อ Escherichia coli มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.8 ตามด้วย Enterobacter cloacae ร้อยละ
18.4, Klebsiella pneumoniae ร้อยละ 6.9 และเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae อื่นๆ ได้แก่ Citrobacter spp., Kluyvera spp.
และ E. hormaechei รวมคิดเป็นร้อยละ 14.9 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปข้อมูลพืน้ ฐานของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (n = 100)
ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มอายุ ต่ากว่า 19
20 – 39
40 – 59
มากกว่า 60
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
เกษตรกรรม
ภาครัฐ/เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง
ว่างงาน
การศึกษา ประถม/มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา

จานวน (ร้อยละ)
4 (4.0)
13 (13.0)
39 (39.0)
35 (35.0)
40 (40.0)
60 (60.0)
74 (74.0)
1 (1.0)
14 (14.0)
9 (9.0)
89 (89.0)
6 (6.0)

ไม่มีข้อมูล (ร้อยละ)
9 (9.0)

0
2 (2.0)

5 (5.0)

ตารางที่ 2 แสดงผลการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรียทั้งหมด
เชื้อ
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumoniae
Other Enterobacteriaceae
Citrobacter freundii
Citrobacter amalonaticus
Kluyvera cryocrescens
Enterobacter hormaechei
Total
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จานวน
52
16
6

ร้อยละ
59.8
18.4
6.9

7
3
2
1
87

8.1
3.4
2.3
1.1
100
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การศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพ
ผลการศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อทั้งหมดด้วยวิธี disk diffusion test (ตาราง 3) พบว่า เชื้อ
ทั้งหมดมีอัตราการลดความไวต่อ ยา cefotaxime, ceftazidime, cefepime, amoxicillin/ clavulanic acid และ aztreonam
มากกว่าร้อยละ 60 แต่ส่วนใหญ่ไวต่อยา imipenem ที่มีอัตราการลดความไวเพียงร้อยละ 29.9 สาหรับยาในกลุ่ม non
beta-lactam พบว่า เชื้อทั้งหมดให้ผลการลดความไวต่อยาทุกชนิดใกล้เคียงกันโดยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 40-60
เมื่อศึกษาผลการทดสอบแยกตามชนิดของเชื้อพบว่า E. coli มีการลดความไวต่อยา cefotaxime, cefepime
และ aztreonam ในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ 58.6, 55.1 และ 51.7 ตามลาดับ แต่ไวต่อยา imipenem ที่มีการลดความ
ไวเพี ย งร้อ ยละ 8.1 ส่ ว นยากลุ่ ม non beta-lactam พบว่าเชื้อ E. coli มีอั ต ราการลดความไวต่อ ยา amikacin และ
ciprofloxacin มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.0 อย่างไรก็ตามพบว่า ยากลุ่ม non beta-lactam ยังคงมีอัตราการลดความ
ไวน้อยกว่าร้อยละ 40 ทุกชนิดยาที่ทดสอบ ยกเว้น doxycycline ที่พบมากกว่าร้อยละ 40 คือร้อยละ 44.8 นอกจากนี้
สาหรับเชื้อชนิดอื่นได้แก่ E. cloacae, K. pneumoniae และเชือ้ ในวงศ์ Enterobacteriaceae อื่นๆ มีการลดความไวต่อยา
ทุกชนิดในอัตราที่ต่ากว่าร้อยละ 20
สาหรับการศึกษาเชือ้ ที่เข้าเกณฑ์การดื้อยาหลายขนาน (Multidrug resistance) ตามนิยามของ Magiorakos
และคณะ [19] พบว่ามีมากถึง 82 ไอโซเลต หรือคิดเป็นร้อยละ 94.2 (82/87)
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนเชื้อที่ลดความไวต่อยากลุ่ม beta-lactam และ non beta-lactam
จานวนเชื้อที่ลดความไวต่อยา (ร้อยละ)
เชื้อ
E. coli (n = 52)
E. cloacae (n = 16)
K. pneumoniae (n = 6)
Other Enterobacteriaceae (n = 13)
Total (n = 87)

beta-lactam

non beta-lactam

CTX

CAZ

FEP

AMC

IMP

ATM

AK

CN

SXT

CIP

DO

51 (58.6)
14 (16.1)
6 (6.9)
11 (12.6)
82 (94.2)

37 (42.5)
10 (11.5)
6 (6.9)
8 (9.2)
61 (70.1)

48 (55.1)
7 (8.1)
5 (5.7)
4 (4.6)
64 (73.5)

24 (27.6)
14 (16.1)
4 (4.6)
11 (12.6)
53 (60.9)

7 (8.1)
11 (12.6)
2 (2.3)
6 (6.9)
26 (29.9)

45 (51.7)
6 (6.9)
5 (5.7)
5 (5.7)
61 (70.0)

33 (38.0)
8 (9.2)
3 (3.4)
8 (9.2)
52 (59.8)

29 (33.3)
4 (4.6)
5 (5.7)
4 (4.6)
42 (48.2)

30 (34.5)
3 (3.4)
3 (3.4)
2 (2.3)
38 (43.6)

33 (38.0)
4 (4.6)
5 (5.7)
3 (3.4)
45 (51.7)

39 (44.8)
2 (2.3)
6 (6.9)
3 (3.4)
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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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนเชื้อที่ลดควำมไวต่อยำกลุ่ม beta-lactam และ non beta-lactam
จานวนเชื้อที่ลดความไวต่อยา (ร้อยละ)
เชื้อ
E. coli (n = 52)
E. cloacae (n = 16)
K. pneumoniae (n = 6)
Other Enterobacteriaceae (n = 13)
Total (n = 87)

beta-lactam

non beta-lactam

CTX

CAZ

FEP

AMC

IMP

ATM

AK

CN

SXT

CIP

DO

51 (58.6)
14 (16.1)
6 (6.9)
11 (12.6)
82 (94.2)

37 (42.5)
10 (11.5)
6 (6.9)
8 (9.2)
61 (70.1)

48 (55.1)
7 (8.1)
5 (5.7)
4 (4.6)
64 (73.5)

24 (27.6)
14 (16.1)
4 (4.6)
11 (12.6)
53 (60.9)

7 (8.1)
11 (12.6)
2 (2.3)
6 (6.9)
26 (29.9)

45 (51.7)
6 (6.9)
5 (5.7)
5 (5.7)
61 (70.0)

33 (38.0)
8 (9.2)
3 (3.4)
8 (9.2)
52 (59.8)

29 (33.3)
4 (4.6)
5 (5.7)
4 (4.6)
42 (48.2)

30 (34.5)
3 (3.4)
3 (3.4)
2 (2.3)
38 (43.6)

33 (38.0)
4 (4.6)
5 (5.7)
3 (3.4)
45 (51.7)

39 (44.8)
2 (2.3)
6 (6.9)
3 (3.4)
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
ผลการศึ ก ษาความชุก ของเชื้อ ที่ ส ร้ างเอนไซม์ ESBL ด้ ว ยวิธี combined disk test พบเชื้อ ที่ ให้ ผ ลบวกต่อ การ
ทดสอบรวม 55 ไอโซเลต แบ่งเป็น E. coli ร้อยละ 85.5, E. cloacae ร้อยละ 3.6, K. pneumoniae ร้อยละ 9.1 และเชื้อใน
วงศ์ Enterobacteriaceae อื่นๆ ร้อยละ 1.8 (ตารางที่ 4) โดยเชื้อทั้งหมดมาจากตัวอย่างอุจจาระของคนสุขภาพดีจานวน 50
ตัวอย่าง หรือมีผู้เป็นพาหะของเชื้อในกลุ่ม ESBL-PE คิดเป็นร้อยละ 50
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความชุกของเชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL (n = 55)
เชื้อ
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumoniae
Other Enterobacteriaceae
Citrobacter freundii
Citrobacter amalonaticus
Kluyvera cryocrescens
Enterobacter hormaechei
Total

จ านวนเชื้ อ เชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

52
16
6

47
2
5

85.5
3.6
9.1

7
3
2
1
87

0
0
0
1
55

0
0
0
1.8
100

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึกษาการเป็นพาหะของ ESBL-PE ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจานวน 100 คน พบว่ามีตัวอย่างอุจจาระ
จากอาสาสมัครจานวน 66 คนที่แยกเชื้อได้บนจานอาหารที่เติมยา cefotaxime โดยมีอาสาสมัครจานวน 20 คนที่แยกเชื้อ
ดื้อยาได้มากกว่าหนึ่งไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 30.3 (20/66) และตัวอย่างจากอาสาสมัครอีก 46 คนที่แยกเชื้อได้เพียง 1
ไอโซเลต หรือร้อยละ 69.7 (46/66) รวมเป็น 87 ไอโซเลต สาหรับผลการพิสูจน์เอกลักษณ์สามารถจาแนกได้เป็น E. coli,
E. cloacae, K. pneumoniae และเชื้ อ ในวงศ์ Enterobacteriaceae อื่ น ๆ คิด เป็ นร้ อ ยละ 59.8, 18.4, 6.9 และ 14.9
ตามลาดับ เมื่อศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพพบว่าเชื้อส่วนใหญ่มีการลดความไวต่อยาหลายชนิดในอัตราที่สูง
โดยเฉพาะยากลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 และ 4 ได้แก่ cefotaxime, ceftazidime และ cefepime ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพ
การรักษาที่ดี โดยเชื้อทั้งหมดจัดเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนาน (Multidrug resistance) สูงถึงร้อยละ 94.2 สาหรับการศึกษา
ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE ในคนสุขภาพดี พบว่ามีเชื้อที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบจานวน 55 ไอโซเลตซึ่ง
มาจากตัวอย่างอุจจาระของคนสุขภาพดีจานวน 50 ตัวอย่าง หรือมีผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE คิดเป็นร้อยละ 50 และพบ
เชื้อ E. coli ที่สร้างเอนไซม์ ESBL สูงที่สุดร้อยละ 85.5
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า คนสุขภาพดีในอาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมีความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ
ESBL-PE ใกล้เคียงกับจังหวัดกาญจนบุรีที่พบร้อยละ 50.6 ในปี ค.ศ.2011 มากกว่าจังหวัดน่านและนครศรีธรรมราชที่พบ
น้อยกว่าร้อยละ 30 [14] และยังใกล้เคียงกับการศึกษาในเมืองบาวีกับเมืองฟูโจวของประเทศเวียดนามและจีนที่พบความ
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ชุกในการเป็ นพาหะของ ESBL-PE ร้อยละ 51 และ 50.5 ตามลาดั บ [12,10] หากเปรียบเที ยบกั บการศึก ษาในจั งหวั ด
กาญจนบุรีปี ค.ศ.2012 พบผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE ร้อยละ 69.3 ซึ่งเป็นความชุกที่สูงกว่างานวิจัยนี้ [15] เช่นเดียวกับ
การศึกษาในเมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาวและเมืองไทอานของจีนที่พบอัตราการเป็นพาหะของ ESBL-PE มากกว่าร้อย
ละ 70 [12,11]
อย่างไรก็ตาม สาหรับเชื้อดื้อยา cefotaxime ที่ไม่พบการสร้างเอนไซม์ ESBL จานวน 32 ไอโซเลต อาจเกิดจาก
เชื้อมีกลไกการดื้อยาแบบอื่นๆนอกเหนือจากการควบคุมด้วยยีน เช่น เซลล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูบน outer
membrane protein (porin mutation) หรือมีกลไกการขับยาออกนอกเซลล์ (pump activation) [20] ส่วนยา ciprofloxacin ซึ่ง
เป็นยากลุ่ม fluoroquinolone ที่มีประสิทธิภาพในการทาลายเชื้อสูง แต่พบว่าเชื้อทั้งหมดมีอัตราการลดความไวค่ อนข้างสูง
หรือร้อยละ 51.7 อาจเป็นผลมาจากเชื้อมีกลไกการดื้อยาโดยมีการกลายพันธุ์ที่เอนไซม์ DNA gyrase/topoisomerase IV
ซึ่งเป็นเป้าหมายของยา หรือมีกลไกการดื้อยาที่ถูกควบคุมผ่านทางพลาสมิด (PMQR) หรือโครโมโซมของเชื้อทาให้เกิดการ
ยับยัง้ การออกฤทธิ์ของยาได้ [21]
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในโรงพยาบาลพุทธชินราชพบว่า มีผู้ติดเชื้อ E. coli และ K. pneumoniae ที่
สร้างเอนไซม์ ESBL คิดเป็นร้อยละ 53.4 และ 53.6 ตามลาดับ [5] จะเห็นว่าในจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการติดเชื้อ ESBLPE ในโรงพยาบาลใกล้เคียงกับอัตราการเป็นพาหะของเชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL ในคนสุขภาพดี ซึ่งอาจเกิดจากหลาย
ปัจจัย ประการแรก การใช้ยาต้านจุลชีพในภาคเกษตร มีการศึกษาพบผู้เป็นพาหะของ ESBL-producing E. coli ในคนที่
ทางานในโรงงานผลิตอาหารและคนที่ทางานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์สูงกว่าร้อยละ 75 เมื่อทาการตรวจเชื้อดื้อยาในสัตว์พบเชื้อ
ESBL-producing E. coli ในหมูและไก่อยู่ในช่วงร้อยละ 40-76.7 [16] ซึ่งเชื้อดื้อยาเหล่านี้อาจมีการถ่ายทอดมาสู่ผู้บริโภค
ได้ ประการที่สอง การสั่งยาหรือใช้ยาเกินความจาเป็น เช่น ร้านยามีการจ่ายยาต้านจุลชีพโดยไม่มีการซักถามอาการ
เจ็บป่วยซึ่งชักนาให้เกิดการใช้ยาโดยที่ไม่มขี ้อบ่งชีท้ างการรักษา รวมทั้งการจ่ายยาโดยที่ไม่มกี ารอธิบายหรือให้คาแนะนาที่
มากพอ [22] และยาต้านจุลชีพยังหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก ประชาชนจึงนิยมซื้อยารับประทานเองเพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น [23] ประการที่สาม พฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ การไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง ความเชื่อ ทัศนคติต่อยา
ต้านจุลชีพ เช่นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาแก้อักเสบ โดยชาวบ้านมักเข้าใจผิดโดยใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาอาการอักเสบ
ของกล้ามเนื้อซึ่งผิดหลักทางการแพทย์ [24] ประการที่สี่ การเดินทาง ปัจจุบันการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆทาได้สะดวก
และรวดเร็ว ในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมักมีการเดินทางไปในหลายพื้นที่ในชีวติ ประจาวันเช่น การทางาน การไปพบปะญาติ
หรือการเดินทางท่องเที่ยว ทุกกิจกรรมล้วนมีสาเหตุนามาซึ่งการได้รับเชื้อจากสถานที่หรือบุคคลที่สัมผัสโดยไม่คาดคิด
งานวิจั ยนี้แ สดงให้ เห็น ว่าความชุกในการเป็ น พาหะของเชื้อกลุ่ม ESBL-PE จากคนสุข ภาพดีในอาเภอวังทอง
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ใกล้ เคี ย งกั บ การศึ ก ษาในประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า นรวมทั้ ง อั ต ราของผู้ ป่ ว ยที่ ติ ด เชื้อ ใน
โรงพยาบาล ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเนื่องจากคนสุขภาพดีเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมและบุคคลอื่น และมีการเข้าถึงยาต้านจุลชีพได้ง่าย ดังนัน้ หากมีการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อดื้อยา
จะทาให้ยารักษาโรคใช้ไม่ได้ผล ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเรือ้ รังซึ่งมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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ความชุ ก ในการเป็ น พาหะของแบคที เรี ย แกรมลบดื้ อ ยาในหออภิ บ าลผู้ ป่ ว ยหนั ก
อายุรกรรม
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บทคัดย่อ
แบคทีเรียแกรมลบดื้อยาเป็นปัญ หาที่สาคัญ ของโลก โดยเฉพาะในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มุ่งเน้นศึกษาความชุกในการเป็นพาหะของแบคที เรียแกรมลบดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บตัวอย่างอุจจาระจากผู้ป่วยแรกเข้าจานวน 60 คน และผู้ป่วยจาหน่ายออก
59 คน จากนั้นคัดแยกโดยใช้อาหารเลีย้ งเชื้อที่เติมยา cefotaxime พบว่า อัตราการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
ในผู้ป่วยแรกเข้าและจาหน่ายออกคิดเป็นร้อยละ 76.7 (46/60) และ 79.7 (47/59) ตามลาดับ และพบเชื้อทั้งหมด 191 ไอ
โซเลท ประกอบด้ว ย Enterobacteriaceae, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa และ Stenotrophomonas spp.
จานวน 133, 42, 10 และ 6 ไอโซเลท ตามลาดับ ซึ่งพบเชื้อ Escherichia coli มากที่สุดร้อยละ 32.5 จากการทดสอบความ
ไวต่อยาปฏิชีวนะพบว่า มากกว่าร้อยละ 60 เชื้อดื้อต่อยา cefotaxime, ceftazidime และ aztreonem และเป็นที่น่าสนใจว่า
เชื้อในผู้ป่วยจาหน่ายออกมีอัตราการดื้อยามากกว่าผู้ป่วยแรกเข้า ซึ่งเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนานร้อยละ 82.2 (157/191) การ
ทดสอบการสร้ า งเอนไซม์ extended spectrum beta-lactamase (ESBL) พบว่ า เชื้ อ Enterobacteriaceae มี ก ารสร้ า ง
เอนไซม์ ESBL ร้อยละ 72.9 (97/133) จากผลการวิจัยนี้แสดงถึงการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานใน
หออภิบาลผู้ป่วยหนักในอัตราที่สูง เช่น เชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL ดังนั้นมาตรการควบคุมการติดเชื้อ จึงมีความจาเป็น
สาหรับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเหล่านีภ้ ายในโรงพยาบาล
คาสาคัญ: แบคทีเรียแกรมลบดื้อยา หออภิบาลผู้ป่วยหนัก พาหะ ESBL
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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

บทนา
การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในผู้ป่วยเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญในลาดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศที่กาลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย โดยในแต่ละปีอัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชากรทีม่ ีสาเหตุมาจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ [1] ในปัจจุบันโรคติดเชื้อแบคทีเรียทั้งในชุมชนและโรงพยาบาลมักนิยม
รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะพื้นฐานประเภทออกฤทธิ์กว้างเป็นหลัก ซึ่ง อาจส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียประจาถิ่นในร่างกาย
สามารถปรับตัวให้ด้อื ต่อยาได้ จึงเป็นผลทาให้คนที่ได้รับยาปฏิชวี นะในระยะเวลานานเป็นพาหะของเชื้อดื้อยา (carrier)
คนที่เป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและไม่แสดงอาการสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่สิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบ
ข้างได้ โดยเฉพาะในกรณี ที่ผู้ป่วยเป็นพาหะของเชื้อดื้อยาแล้วเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (intensive care
unit: ICU) ซึ่งทาให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสติดเชื้อดื้อยาได้สูง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ต่ากว่าปกติ จึงทาให้ยากต่อการรักษา
ผู้ป่วย และทาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่ มขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นพาหะยังสามารถแพร่กระจายเชื้อดื้อยาไปสู่
ผู้ป่วยคนอื่นในระหว่างการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ [2]
ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในปัจจุบันมักพบในเชื้อที่มีการระบาดในโรงพยาบาล เช่น Acinetobacter spp. ที่พบอยู่
ตามพื้นผิวของอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งทาให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกายได้งา่ ย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาที่สาคัญในปัจจุบันคือ เชื้อแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ด้ือต่อยาในกลุ่ม 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 เป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติสามารถทาลายยากลุ่ม penicillin, cephalosporin รุ่นที่ 13 และ monobactam แต่ถูกยับยัง้ ได้โดย beta-lactamases inhibitor เช่น clavulanic acid [3]
จากการศึกษาถึงการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพบว่า การมีเชื้อ
ESBL-PE ในร่างกายและไม่แสดงอาการ (colonization) มีโอกาสทาให้ผู้ป่วยพัฒนาไปสู่การติดเชื้อแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์
ESBL ในกระแสเลือดได้ เช่น ในปี ค.ศ. 2008 พบผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีมีเชื้อ ESBL-PE ใน
ลาไส้ ร้อ ยละ 17.5 (90/513) และมีผู้ ป่วยติดเชื้อ ESBL-PE ในกระแสเลือดคิ ดเป็ นร้อยละ 6.6 (6/90) [4] และในปี ค.ศ.
2012 มีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ESBL-PE ในกระแสเลือดโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่
สาคัญที่สุดคือ การที่ผู้ป่วยมีเชื้อ ESBL-PE อยู่ในร่างกาย [5] ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการมีเชื้อดื้อยาภายในร่างกายนั้น เกิดมา
จากการติดเชื้อจากผู้ป่วยอื่นในโรงพยาบาล ตามรายงานในปี ค.ศ. 2004 โดยมีการศึกษาเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่
สร้างเอนไซม์ ESBL ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 27 ไอโซเลท พบว่า มีการติด
เชื้อระหว่างผู้ป่วย (patient-patient transmission) คิดเป็นร้อยละ 52 (14/27) โดยพิจารณาจากลักษณะทางพันธุกรรมและ
วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก [6]
สาหรับ อุบัติก ารณ์ การติด เชื้อ ESBL-PE ในประเทศไทย ได้ มีก ารศึกษาในโรงพยาบาลของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพบว่า ประเทศไทยติดหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศที่มีความชุกของเชื้อ ESBL มากที่สุด [7] และ
จากการศึกษาเชื้อ ESBL-PE ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี พบเป็นเชื้อ Escherichia coli คิดเป็นร้อยละ
38.21 และ K. pneumoniae คิดเป็นร้อยละ 50.9 ซึ่งอัตราการพบเชื้อ ESBL-PE เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อ
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 48 ชั่วโมง จากข้อมูลดังกล่าวจึงคาดว่าปัญหาเชื้อ ESBL-PE มีสาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล [8]
เพราะเหตุน้จี ึงจาเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกนโยบายควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น รายงานจากโรงพยาบาลในประเทศอิสราเอล ในปี ค.ศ. 2007 มีการ
ออกนโยบายควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ดื้อยาในโรงพยาบาล โดยมีการแยกผู้ป่วยที่เป็นพาหะออกจากผู้ป่วยอื่น
ควบคุมการใช้ชุดและถุงมือของบุคลากร และติดฉลากสาหรับข้อควรระวังในการติดต่อ ซึ่งต่อมาพบว่า การติดเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาลลดลงจาก 55.5 รายต่อ 100,000 วันนอน (patient-days) เหลือ 11.7 รายต่อ 100,000 วันนอน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ [9] จึงแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการควบคุมดูแลปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลอย่าง
เห็ น ได้ ชัด และเมื่อ อั ต ราการติด เชื้อ แบคที เรีย ดื้อ ยาในโรงพยาบาลลดต่ าลง ก็ จะส่ งผลให้ ผู้ ป่ว ยที่ เป็ น พาหะของเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยากลับไปแพร่เชื้อสู่ชุมชนลดน้อยลงเช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ ยังส่งผลเป็นวงกว้าง ไม่วา่ จะเป็นการลดต้นทุน
การใช้ยา การรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่ ง
สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่สามารถเกิดขึ้นได้
อย่างไรก็ตามการควบคุมยังเป็นไปได้อย่างจากัด เนื่องจากเชื้อดื้อยามีอุบัตกิ ารณ์ใหม่ๆเกิดขึน้ ตลอดเวลา อีกทั้ง
ยังมีความแตกต่างกัน ไปในแต่ละพื้นที่ที่มีก ารระบาด จึงทาให้ปัญ หาการติดเชื้อ แบคทีเรียดื้อ ยายังคงเป็ นปัญ หาทาง
สาธารณสุขที่ยังต้องมีการศึกษาวิจัยอยู่เสมอ ดังนัน้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความชุกในการเป็นพาหะของ
แบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก เพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์การระบาดของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาและ
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประชากรและการเก็บตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เลขที่รับรอง
13/2013) และผ่ า นการรั บ รองด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (เลขที่ รั บ รองโครงการ 59 -15) โดยงานวิ จั ย นี้ ไ ด้
ทาการศึกษาความชุกของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาที่แยกได้จากอุจจาระของผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการรักษาภายในหอ
อภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จานวน 60 คน โดยเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ (inclusion criteria) ได้แก่ ต้องเป็นผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือในกรณี ที่ผู้ ป่วยมีก ารย้ายมาจากหอผู้ป่วยแผนกอื่น ๆ ต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลรวมไม่เกิน 48 ชั่วโมง และไม่มกี ารติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
การเก็บตัวอย่างทาทั้งหมด 2 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง rectal swab จากผู้ป่วยในวันแรกของการเข้ารับการรักษาใน
หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (admission) และเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยคนเดิมซ้าอีก
ครั้งในวันจาหน่ายออกจากแผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุ รกรรม (discharge) โดยความช่วยเหลือจากพยาบาลวิชาชีพ
ซึ่งระยะเวลาเก็บตัวอย่างอยู่ในช่วงเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2559
การคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อ
นาตัวอย่าง rectal swab ทาการป้ายลงบนอาหารเลีย้ งเชื้อ Chromogenic UTI agar (Oxoid LTD, England) ทีม่ กี าร
เติมยา vancomycin ความเข้มข้น 25 mg/L เพื่อยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก ร่วมกับยา cefotaxime ความเข้มข้น 1 mg/L
และนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อแยกเชื้อให้เป็นโคโลนีเดี่ยว จากนั้นเลือกโคโลนีที่มีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างละ 1 โคโลนีมาทาการพิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้ชุดทดสอบทางชีวเคมี RapIDTM ONE System (Remel, USA)
และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ERICTM Electronic RapID compendium version 1.0.771 (Remel, USA) โดยผลที่ได้จะรายงาน
เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อแบคทีเรีย ในระดับสปีชีส์ ซึ่งเมื่อผลการทดสอบไม่สามารถแปลผลได้ (unidentified) จะนาไป
พิสูจน์เอกลักษณ์โดยการทา 16S rDNA sequencing
การหาลาดับเบสของยีน 16S rDNA ด้วยวิธี PCR โดยใช้สารในปฏิกิริยา 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
เดี่ยวที่ผ่านการ streak บนอาหาร EMB (Oxoid LTD, England) เขี่ยลงในหลอดน้ากลั่น ปราศจากเชื้อผสมให้เข้ากั นเพื่อ
เตรี ย มเป็ น DNA template และดู ด ลงในหลอดปฏิ กิ ริ ย า PCR 1 µl จากนั้ น ท า PCR ในสภาวะที่ เหมาะสมคื อ predenaturation 94 oC 5 นาที, 94 oC 45 วินาที, 50 oC 45 วินาที, 72 oC 2 นาที 30 รอบ, final extension 72 oC 10 นาที [10]
และยืนยันผลด้วย 1% (w/v) agarose gel electrophoresis จากนั้นทาให้ PCR product บริสุทธิ์โดยใช้ชุด HiYieldTM Gel/PCR
Fragments Extraction kit (Real genomics, Taiwan) เพื่อนาตั วอย่าง DNA ที่บริสทุ ธิ์ไปหาลาดับเบส และนาลาดับเบสที่
ได้มาทาการเปรียบเทียบกับเชื้อในฐานข้อมูล GenBank database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/)
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การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ
ทดสอบความไวต่ อ ยาปฏิ ชีวนะของเชื้อ แบคที เรี ย แกรมลบดื้อ ยาด้ ว ยวิธี disk diffusion test ตามวิธีก ารของ
Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2014) [11] ซึ่งทาได้โดยการนาโคโลนีของเชื้อ ที่ต้องการทดสอบลงใน
อาหาร Tryptic soy broth (TSB) (Oxoid, England) ปริม าตร 3 ml บ่มในเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณ หภูมิ ความเร็วรอบ
150 rpm อุณหภูมิ 37 oC 18-24 ชั่วโมง จากนั้นปรับความขุ่นและนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm ให้ค่า
อยู่ในช่วง 0.08-0.1 จากนั้นใช้ไม้พันสาลีปราศจากเชื้อ swab เชื้อลงบนอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) (Oxoid LTD,
England) 3 ระนาบ และนา antibiotic disk มาวางบนผิวหน้าอาหาร นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18–24 ชั่วโมง ซึ่ง
ในการศึกษานี้ใช้ antibiotic disk กลุ่มยา beta-lactam 6 ชนิด และ non beta-lactam 4 ชนิด จากนั้นทาการแปลผลความ
ไวต่อยาตามค่ามาตรฐานของ CLSI (2014) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไวต่อยา (susceptible: S), ไวต่อยาปาน
กลาง (intermediate: I) และดื้อยา (resistant: R)
การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL
แบคที เรีย ในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ มี คุ ณ สมบั ติส ามารถสร้ า งเอนไซม์ ESBL (ESBL-PE) ทดสอบด้ วยวิธี
combined disk test ตามวิธีการของ CLSI (2014) [11] โดยทาการเปรียบเทียบ 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) ซึ่งถ้าแผ่นยาที่มี clavulanic acid มี inhibition zone มากกว่าหรือเท่ากับ 5 mm แสดงว่าเชื้อ
แบคทีเรียมีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL (ESBL positive)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลความชุกของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา และความชุกของยีนดื้อยาจะรายงานในรูปแบบร้อยละต่อจานวนเชื้อ
ทั้งหมด และรายงานในรูปแบบของร้อยละต่อจานวนผู้ป่วยสาหรับข้อมูลความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ แบคทีเรียแกรม
ลบดื้อยา โดยมีการคิดแยกเป็นผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

ผลการศึกษา
การเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
จากการคั ด แยกเชื้ อ แบคที เรี ย แกรมลบดื้ อ ยา cefotaxime ที่ แ ยกจากผู้ ป่ ว ยแรกเข้ า (admission) จนถึ ง การ
จาหน่ายออก (discharge) จากหออภิบาลผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 60 คน
พบว่า ในผู้ป่วยแรกเข้าจานวน 60 คน พบผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยาจานวน 46 คน ได้เชื้อทั้งหมด 98 ไอโซเลท สาหรับผู้ป่วยที่
จาหน่ายออกจานวน 59 คน พบผู้ป่วยมีเชื้อดื้อยาจานวน 47 คน ได้เชื้อทั้งหมด 93 ไอโซเลท ดังนั้นการเป็นพาหะของเชื้อ
แบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในผู้ป่วยแรกเข้าและจาหน่ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรคิด
เป็นร้อยละ 76.7 (46/60) และ 79.7 (47/59) คน ตามลาดับ
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การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีบแกรมลบ
จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ ของเชื้อ แบคทีเรียแกรมลบดื้อยาทั้งหมด 175 ไอโซเลท (ตารางที่ 1) ซึ่งแยกได้จาก
ผู้ป่วยแรกเข้า 98 ไอโซเลท และผู้ป่วยที่จาหน่ายออก 93 ไอโซเลท โดยใช้การทดสอบทางชีวเคมีและการหาลาดับเบสของ
ยีน 16S rDNA พบเป็นแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae จานวน 133 ไอโซเลท Acinetobacter spp. จานวน 42 ไอโซ
เลท Pseudomonas aeruginosa จานวน 10 ไอโซเลท และ Stenotrophomonas spp. จานวน 6 ไอโซเลท โดยเชื้อแบคทีเรีย
แกรมลบในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่พบได้มากที่สุดคือ E. coli คิดเป็นร้อยละ 32.5, K. pneumoniae ร้อยละ 16.7 และ
เชื้อชนิดอื่นๆ เช่น Enterobacter spp., Citrobacter spp. และ Shigella spp. เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.4
ตารางที่ 1 แสดงเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบคทีเรียแกรมลบ

Admission
N (ร้อยละ)

Discharge
N (ร้อยละ)

Total
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 เช่น Enterobacter spp., Citrobacter spp. และ Shigella spp. เป็นต้น
การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ
จากการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิ ชีวนะโดยวิธี disk diffusion test ซึ่ งทดสอบกั บยาทั้ งหมด 10 ชนิ ดโดย
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 ในอัตราที่สูงและมีการดื้อยาร่วมกับยากลุ่มอื่นๆ เช่น แบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ด้ือต่อยา
cefotaxime, ceftazidime, aztreonem, imipenem แล ะ ciprofloxacin คิ ด เป็ นร้อยล ะประมาณ 97, 70, 82, 17 แล ะ 54
ตามลาดับ (ภาพที่ 1a) สาหรับเชื้อ Acinetobacter spp. มีการดื้อต่อยา cefotaxime, ceftazidime, imipenem และ ciprofloxacin
คิดเป็ นร้อยละประมาณ 67, 53, 48 และ 46 ตามล าดั บ (ภาพ 1b) ส าหรับเชื้อ P. aeruginosa มีการดื้อต่อยา ceftazidime,
imipenem และ ciprofloxacin คิดเป็นร้อยละประมาณ 7, 7 และ 14 ตามลาดับ และเชื้อ Stenotrophomonas spp. ในผู้ป่วยแรก
เข้ามีการดื้อต่อยา sulfamethoxazole/trimethoprim ร้อยละ 33 (2/6) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการดื้อยาชนิดต่างๆ ของเชื้อที่
แยกได้จากผู้ป่วยแรกเข้าและจาหน่ายออกพบว่า ส่วนใหญ่เชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยที่จาหน่ายออก มีอัตราการดื้อยาสูงกว่าเชื้อ
ที่แยกได้จากผู้ ป่วยแรกเข้าทั้ งในแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae (ภาพ 1a) และ Acinetobacter spp. (ภาพ 1b) และเมื่อ
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พิจารณาคุณสมบัติการดื้อยาหลายขนานในแบคทีเรียที่ลดความไวต่อยาปฏิชวี นะอย่างน้อย 1 ชนิดในกลุ่มยาปฏิชีวนะตั้งแต่ 3
กลุ่ ม ขึ้ นไป ตามวิ ธี การของ Magiorakos และคณะ [12] พบว่า แบคที เรี ยแกรมลบที่ ทดสอบมี ก ารดื้ อต่ อยาหลายขนาน
(Multidrug resistant; MDR) คิดเป็นร้อยละ 82.2 (157/191)
การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL
จากการทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL ของเชื้อแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae (ESBL-PE) ที่แยกได้จาก
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธี combination disk method ทั้งหมด 133 ไอโซเลท พบว่า มีเชื้อ ESBLPE 97 ไอโซเลท คิ ด เป็ น ร้อยละ 72.9 โดยแบ่ งเป็ น เชื้อ ESBL-PE ที่ แยกได้จ ากผู้ ป่วยแรกเข้า 48 ไอโซเลท และผู้ ป่ว ย
จาหน่ายออก 49 ไอโซเลท ซึ่งเชื้อที่ทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL แล้วให้ผลเป็นบวก คือเชื้อ E. coli คิดเป็นร้อยละ 37.6,
K. pneumoniae ร้อยละ 21.1 และเชื้อแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ชนิดอื่นๆ ร้อยละ 14.3 (ตารางที่ 2)
a)

b)

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละการดื้อยาของเชื้อ a) Enterobacteriaceae (n=133) และ b) Acinetobacter spp. (n=42) ที่แยกได้จาก
ผู้ป่วยแรกเข้า (admission) (สีดา) และผู้ป่วยจาหน่ายออก (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
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนเชื้อที่มีการสร้างเอนไซม์ ESBL ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae จานวน 133 ไอโซเลท
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
ESBL-PE

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โดยทาการเก็บตัวอย่าง rectal swab จากผู้ป่วยแรกเข้า (admission) จานวน 60 คน และผู้ป่วยที่
จาหน่ายออกจากห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก (discharge) จานวน 59 คน โดยความช่วยเหลือจากพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีผู้ป่วย 1
คนที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ในวันจาหน่ายออก จากผลการคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อ
ยาพบว่า มีผู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วยจาหน่ายออกที่เป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสูงถึงร้อยละ 76.7 (46/60) และ 79.7
(47/59) คน ตามลาดับ โดยจะเห็นได้วา่ จานวนผู้ป่วยที่เป็นพาหะไม่ได้มคี วามแตกต่างกันมากนัก ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยในปึ
ค.ศ. 2011 ที่ทาการศึกษาเปรียบเทียบการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาระหว่างผู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วย
จาหน่ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศฝรั่งเศสพบว่า ผู้ป่วยจาหน่ายออกเป็นพาหะร้อยละ 70 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยอย่างไม่มนี ัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยแรกเข้าที่เป็นพาหะร้อยละ 62 [13] แต่จะแตกต่างจากการศึกษาเชื้อ
ESBL-PE ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ทีพ่ บว่าอัตราการพบเชื้อ ESBL-PE ในผู้ป่วยจาหน่ายออกเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 48 ชั่วโมง [8] นอกจากปัญหาการเป็น
พาหะของเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเป็นพาหะของแบคทีเรียดื้อยาในคนสุขภาพดีก็เป็น
ปัญหาที่สาคัญเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2011 มีการศึกษาการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลาย
ขนานที่แยกได้จากคนสุขภาพดีในประเทศฝรั่งเศสพบว่า มีคนสุขภาพดีที่เป็นพาหะสูงถึงร้อยละ 90 [14] และในปี ค.ศ.
2013 มีการศึกษาการเป็นพาหะของเชื้อ E.coli ที่สร้างเอนไซม์ ESBL (Extended-spectrum beta-lactamase producing E.
coli, ESBL-EC) ที่แยกจากคนสุขภาพดีในประเทศจีนพบว่า มีคนสุขภาพดีที่เป็นพาหะของเชื้อดื้อยาร้อยละ 17.5 โดยที่เชื้อ
E. coli ที่แยกได้มีการดือ้ ยา cefotaxime ทุกไอโซเลท [15] ซึ่งจะเห็นได้วา่ ปัญหาการเป็นพาหะของแบคทีเรียดื้อยาสามารถ
พบได้ทั้งในคนสุขภาพดีและผู้ป่วย
แม้วา่ จานวนของผู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วยจาหน่ายออกที่เป็นพาหะจะมีความใกล้เคียงกัน แต่ในผู้ป่วย 1 คนอาจมี
เชื้อดื้อยามากกว่า 1 ชนิด (co-colonization) ซึ่งอาจทาให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อชนิดนั้นๆ ตามมา โดยจากผลการทดสอบความ
ไวต่อยาปฎิชีวนะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วยจาหน่ายออกพบว่า ส่วนใหญ่
เชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยจาหน่ายออกมีอัตราการดื้อยาสูงกว่าเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยแรกเข้า ยกเว้นเชื้อ Stenotrophomonas
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spp. ที่ ไม่พ บในผู้ ป่ว ยจ าหน่า ยออก ซึ่ ง ผลการศึก ษามีค วามสอดคล้ อ งกั บ หลายๆ งานวิจั ย เช่น ในปี ค.ศ. 2003 มี
การศึกษาการดื้อยาของเชื้อ E.coli ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า การดื้อยา
ของเชื้อ E.coli ในผู้ป่วยจาหน่ายออกมีอัตราสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยแรกเข้า [16] เนื่องมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรงพยาบาล ซึ่งตัวยาปฏิชีวนะจะไปทาลายเชื้อประจาถิ่นให้มีปริมาณน้อยลง ทาให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาสามารถเพิ่มจานวน
ได้มากขึ้น [17]
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้พ บว่า เชื้อส่วนใหญ่ มีการดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยา
cephalosporins รุ่น 3 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการได้รับยากลุ่มดังกล่าวและเป็นยาที่แพทย์นิยมใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ
เป็นอัน ดับแรก (first line drug) จึงทาให้เชื้อส่วนใหญ่ สามารถปรับตัวให้ ด้ือต่อยาได้ [18] โดยมีตัวอย่างการศึกษาของ
ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2005-2006 พบว่า ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น พาหะของเชื้อ ESBL-EC ในผู้ ป่ ว ยของ
โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด cephalosporin รุ่น 3 ก่อนเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล [19] เช่นเดียวกับงานวิจัยในปี ค.ศ. 2007 ของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ ทาให้
ผู้ป่วยเป็นพาหะของเชื้อ E. coli และ K. pneumoniae ที่มีการสร้างเอนไซม์ ESBL พบว่า ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเป็นพาหะของ
เชื้อดื้อยาคือ การให้ยากลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 ในระหว่างการรักษา [20] และจากการเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง
ผู้ป่วยที่เป็นพาหะไม่ได้เป็นพาหะในหอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลในประเทศฝรั่งเศสพบว่า ผู้ป่วยที่เป็นพาหะของเชื้อ
ESBL-PE มีการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม beta-lactam ระหว่างการรักษาในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพาหะอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งทาให้ผู้ป่วยเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระหว่างการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล [21]
นอกจากการดื้อยากลุ่ม beta-lactam ยังพบว่า แบคทีเรียแกรมลบที่ทาการทดสอบมีการดื้อต่อยาหลายขนานสูงถึงร้อยละ
82.2 ซึ่งอาจเกิดมาจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น การดื้อต่อยาโดยธรรมชาติ การได้รับการถ่ายทอดพลาสมิดจากเชื้อชนิดอื่น และ
การดื้อยาในภายหลังซึ่งเกิดขึน้ จากการที่แบคทีเรียมีการปรับตัวให้สามารถทนต่อยาปฏิชวี นะได้ โดยเชื้อ 1 ชนิดอาจมีการ
ดื้อยาได้มากกว่า 1 กลไก เช่น การสร้างเอนไซม์ทาลายฤทธิ์ของยา การเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างของเป้าหมายที่จาเพาะ
ต่อยา รวมถึงการควบคุมการนาเข้าและขับยาออกจากเซลล์ (efflux pump) [22]
จากการทดสอบคุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ ESBL ของแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae (ESBL-PE) พบเชื้อ
ESBL-PE คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 72.9 (97/133) โดยเป็ น เชื้อ E. coli ถึ งร้อ ยละ 51.5 (50/97) ซึ่ งมีค วามแตกต่า งจากในหลาย
งานวิจั ย อื่ น ๆ ที่ มี ก ารพบเชื้อ ESBL-EC ในปริม าณน้ อ ย เช่น ในปี ค.ศ. 2013-2014 ได้ มีก ารศึ ก ษาแบคที เรี ย ในวงศ์
Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยนอก (outpatient) ของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่งในแอฟริกา โดยพบเชื้อ Citrobacter
freundii ดื้ อ ยาหลายขนานมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.7 และสามารถสร้ า งเอนไซม์ ESBL ร้ อ ยละ 64.3 [23] และ
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2005-2006 ที่มีการพบเชื้อ K. pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ ESBL เป็น
ส่วนมาก เช่น ในจังหวัดชลบุรี และสงขลา เป็นต้น [9, 24]
จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เปรียบเทียบกับงานวิจั ยต่างๆ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาการเป็นพาหะของ
เชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเชื้อดื้อยามีอุบัติการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งยังมี
อุบัติการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แม้จะเป็นในประเทศเดียวกัน และที่สาคัญคือ เชื้อเหล่านี้ สามารถแพร่กระจาย
จากคนสู่คนหรือคนสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหออภิบาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล ซึ่งทาให้การระบาดของเชื้อ
ดื้อ ยาเกิ ด ขึ้น อย่า งรวดเร็ ว และยากต่อ การควบคุ ม จึ ง ท าให้ ปั ญ หาการติด เชื้อ แบคที เรี ย ดื้ อ ยายั งคงเป็ น ปั ญ หาทาง
สาธารณสุขที่ยังต้องมีการศึกษาวิจัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันและนาข้อมูลที่ทาการ
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วิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยทาให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในหอ
อภิบาลผู้ป่วยหนักได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ถอดบทเรียนการใช้ บ้ านแทนโรงพยาบาล ศู นย์ สุ ขภาพชุ มชนตาบลม่ วงคา อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
Lesson learn in homeward Moung Khom, Maung Phan, Chiangrai Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการใช้บ้านแทนโรงพยาบาล ข้อมูล
ที่ได้ใช้เป็น นโยบายต่อการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลพาน ผู้ให้
ข้ อ มู ล ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย ผู้ ป่ ว ย ญาติ อสม. เจ้ า หน้ า ที่ แ ละพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลพาน จ านวนทั้ ง สิ้ น
19 คน การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
จานวน ร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาและการทบทวนหลังกิจกรรม
ผลการวิจัยพบว่า เงื่อนไขความสาเร็จของการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านคือ นโยบาย ผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมและการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้มีส่วนร่วมกระบวนการวิจัย ทาให้เกิดผลลัพธ์คือ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ญาติ การอยูแ่ ละตายอย่างมีศักดิ์ศรี ความเอื้ออาทรในชุมชน ผลการถอดบทเรียนทาให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการ
ทางานของศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา และศูนย์สุขภาพชุมชนอื่นในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลพานต่อไป
คาสาคัญ: การใช้บ้านแทนโรงพยาบาล ถอดบทเรียน ศูนย์สุขภาพชุมชน
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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

บทนา
การกระจายอานาจ เป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพแก่ระบบบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่วนกลางจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขจากหลายหน่วยงาน เหลือเพียง 3 กลุ่มงานคือ กลุ่ม
พัฒนาการแพทย์ กลุ่มสนับสนุนบริการ และกลุ่มพัฒนาการสาธารณสุข ส่วนภูมิภาคก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบบริการทั้งระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ทั้งในแง่รูปแบบ วิธีการทางานและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ [1]
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยที่มีอยู่ ยังต้องการความต่อเนื่อง เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาล บ้านและ
ชุมชน [2] ระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่มุ่งเน้นการรักษาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ประกอบกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ก าหนดให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยโรคร่ ว มของโรงพยาบาล ต้ อ งจ ากั ด จ านวนวั น นอนในโรงพยาบาล โดยเฉลี่ ย ผู้ สู ง อายุ น อน
โรงพยาบาลเพียง 4.6 ถึง 5.8 วัน [3] ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีภาวะพึ่งพา และต้องการการดูแลต่อเนื่องไม่ได้รับการ
ตอบสนองดังกล่าว ขณะที่ญาติบางกลุ่มไม่พร้อมในการดูแล ทั้งไม่มีผู้ดูแล ผู้ดูแลไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อน ผู้ดูแลไม่มคี วามสามารถในการทากิจกรรมต่างๆทั้งกิจวัตรประจาวัน กายภาพบาบัด ความต้องการในการ
ช่วยเหลือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้ป่วย [4] แนวคิดการดูแลแบบเชื่อมต่อระหว่าง
โรงพยาบาลกับบ้านจึงเกิดขึ้น
ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นหนึ่งในหน่วยบริการสุขภาพที่ดาเนินการตามระบบหลักประกันสุขภาพที่เชื่อมต่อระหว่าง
โรงพยาบาลกับบ้าน [5] ถือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (primary care unit: PCU) ที่เน้นระบบบริการแบบมีส่วนร่วม ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ต้นทุนต่า มุ่งบริการเชิงรุก การจัดบริการตอบสนองต่อความจาเป็นทางด้านสุขภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชน มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องของกิจกรรมด้านสุข ภาพในลักษณะองค์รวมตั้งแต่การมีสุขภาพดี ภาวะ
เสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยและระยะสุดท้ายของชีวติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเสริมสร้างพลังอานาจให้กับคนใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านระบบบริการสุขภาพ การให้คาปรึกษาและส่งต่อ [6]
องค์ ประกอบของหน่วยบริก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิมี 2 ด้ าน [7] คื อ 1.ด้ านโครงสร้าง ได้ แก่ แต่ล ะหน่วยต้อ งมี
ประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน ใช้เวลาการเดินทางเพื่อมารับบริการโดยรถยนต์ไม่นานเกินกว่า 30 นาที
เปิดบริการได้ 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีฉุกเฉิน สามารถประสานงานกับเครือข่ายทั้งในและนอกเวลาราชการ อัตรากาลัง
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กาหนดให้มีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ใน 4 ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่สามารถให้บริการต่อเนื่องในอัตรา
เจ้าหน้าที่ตอ่ ประชากร 1: 1,250 คน มีแพทย์ในทีมบริการในอัตราแพทย์ต่อประชากร 1: 10,000 คน กรณีพ้ืนที่ทุรกันดาร
ขาดแคลนแพทย์ สามารถทดแทนด้วยพยาบาลวิชาชีพ 2 คน โดยต้องมีทันตแพทย์ต่อประชากร 1: 20,000 คน กรณีขาด
แคลนทันตแพทย์ สามารถทดแทนด้วยทันตาภิบาล 2 คน อัตรากาลังของเภสัชกรต่อประชากร 1: 15,000 คน กรณีขาด
แคลนเภสัช สามารถทดแทนด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านเภสัช กรรมเบื้องต้น 2 คน 2.ด้านหน้าที่ ได้แก่ การเปิด
ให้บริการทุกกลุ่มอาการ การส่งเสริม ป้องกันโรค อาทิ การให้ภูมิคุ้มกันโรค การดูแลหญิ งตั้งครรภ์ การฟื้นฟูสุขภาพ
เบื้องต้น การบริการเชิงรุก การเยี่ยมบ้าน การบริการยาและการชันสูตร โดยมีเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน 3 ด้าน
คือ ด้านบริการ ด้านบริหารจัดการ และด้านวิชาการ
ผลดีและปัญหาที่เกิดขึน้ ของศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนจัดบริการสุขภาพโดยมีลักษณะการบริการเชิง
รุก ด้วยใช้บ้านแทนโรงพยาบาล และการเยี่ยมบ้าน ภายใต้ทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งผลดี ทาให้ประชาชนเข้าถึงบริการระดั บ
ปฐมภูมิได้ง่ายขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานรัฐทาหน้าที่เพียงผู้อานวยความสะดวก
ภาพลักษณ์ของกระบวนการทางานและผลลัพธ์เปลี่ยนไป ในเชิงที่ดีขึ้นได้แก่ กระบวนการทางานมีการบูรณาการมากขึ้น
นาระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เกิดนวตกรรมในกลุ่มงานโรคเรือ้ รังมากขึ้น เกิดการพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนใน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น [8] หากแต่กลับพบปัญ หาที่
เกิดขึ้นคือ ศูนย์สุขภาพชุมชน หลายแห่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก จานวนเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ การ
ปฏิบัติงานให้บริการยังไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยคู่สัญญาอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยเฉพาะในประเด็น การเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน การได้รับ
การนิเทศงานไม่เพียงพอ [9] การศึกษาของเสงี่ยม ทวีศรี (2553) เกี่ยวกับคุณลักษณะของศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ผ่านการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน พบว่า ร้อยละ 53.5 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนที่ผ่านการรับรองมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนระดับปานกลาง มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางานใน
ศูนย์สุขภาพชุมชนระดับปานกลาง ร้อยละ45.3 ของเจ้าหน้าที่เห็นว่า การบริหารจัดการของเครือข่ายในการสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยบริการระดับปฐมภูมอิ ยู่ในระดับต่า [10]
ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนในความรับผิดชอบของหน่วยคู่สัญญา คือ โรงพยาบาลพาน โดย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพาน มีนโยบายเปิดศูนย์ดังกล่าวครัง้ แรก เดือนมกราคม 2557 หากแต่เพิ่งเริ่มกาหนดใช้แนวคิด
การใช้บ้านแทนโรงพยาบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพยาบาลเชิงรุก ในปีพ .ศ. 2558 ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา มี
ภารกิจดูแลให้บริการประชาชน 17 หมู่บ้าน จานวน 7,000 กว่าคน การให้บริการสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน
รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย แบบองค์รวม มีระบบส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล
คณะผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบหลักของการพัฒ นาศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา ภายใต้แนวคิดการใช้บ้านแทน
โรงพยาบาล จึงสนใจศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการใช้บ้านแทนโรงพยาบาลภายใต้แนวคิด
CIPP model [11] นาไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา ภายใต้ความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลพานต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการใช้บ้าน
เป็ นโรงพยาบาล ผลที่ได้ นาไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่อ การพั ฒ นาศู นย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา ภายใต้ค วาม
รับผิดชอบของโรงพยาบาลพาน
ประชากรเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง เรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ” การเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เป็นการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sample) ประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติ อสม.เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพาน จานวน
ทั้งสิ้น 19 คน ประกอบด้วยผู้ป่วย 6 คน ญาติ 6 คน อสม. 3 คน เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพ 4 คน การเก็บข้อมูลใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ การ
วิเคราะห์เนื้อหาและการทบทวนหลังกิจกรรม ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดซึ่ งมีความยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญสามารถพูดคุยเรื่องราวต่างๆได้อย่างเป็นอิสระ การพูดคุยอยู่บนพื้นฐานความเต็มใจที่จะตอบคาถาม ผู้วิจัย
อย่างน้อย 2 คนจดบันทึกประเด็นสาคัญและจดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นเพื่อนาข้อมูลมาทวนสอบความตรงเชิงสามเส้า แบบ
สัมภาษณ์ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ด้านการศึกษาการ
พยาบาล ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน และด้านการบริหารการพยาบาล ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังเก็บข้อมูลทันที

ผลการศึกษา
ผลการศึกษานาเสนอเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก และข้อมูลวิเคราะห์ ผลโครงการตาม CIPP
Model
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน และโรคหัวใจ ที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอายุเฉลี่ย 62.5 ปี ส่วนใหญ่ ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ า ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างทากิจวัตร
ประจาวันได้บางส่วน ร้อยละ 32 ของผู้ป่วยมีภาวะติดเตียง ร้อยละ 4.7 ของผู้ป่วยเดินได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วน
ใหญ่ใช้ราวพยุงเดิน (walker) ไม้ค้ายัน (Crutch) ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่อยูค่ นละบ้านกับผู้ป่วยแต่เดินถึงกันได้ ร้อยละ 75 และ
ผู้ดูแลหลักมีงานทาร้อยละ 80 ไม่มงี านทาร้อยละ 10
ส่วนที่ 2 ข้อมูลภายใต้การวิเคราะห์ผ่านแนวคิด CIPP model
2.1 บริบท (context) ของศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคาเกิดขึ้นตามนโยบายของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพาน ที่ตอบรับแนวคิดการกระจายความรับผิดชอบด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่
สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพระดับล่าง มีความใกล้ชิดกับประชาชน ในรูปแบบของศูนย์สุขภาพชุมชน ขณะเดียวกัน
ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบล
ม่วงคา ที่มีผู้นาเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะคนในชุมชน เห็นได้จาก กาหนดเป้าหมาย
พัฒ นาตาบลสู่ตาบลสุขภาวะ เริ่มจากการกาหนดธรรมนูญ สุขภาพ มีการจัดทาฐานข้อ มูลในรูปแบบแฟ้มครอบครัว
(family folders) มีการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านครอบครัว ก่อให้ เกิดโครงการ โรงเรียนครอบครัว เพื่อลดปัญ หาความ
เปราะบางของครอบครัว โดยมีกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส การตั้งครรภ์ การดาเนินชีวิตจนเข้าสู่วัย
สูงอายุ ประกวดครัวเรือนต้นแบบ จัดกิจกรรมธนาคารครอบครัวเพื่อส่งเสริมการทาความดีของสมาชิกในครอบครัว มี
การบูรณาการงบประมาณทั้งจาก ศปสช.,ท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ จากบริบทดังกล่าวจึง มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ
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ชุมชนม่วงคา ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการณ์ของพืน้ ที่ ที่ใช้ครอบครัวเป็นฐานในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน
ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคาจึงได้รับความสนใจ ใส่ใจจากชุมชน ดังจะเห็นได้จาก
นายกอปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า “จัดที่ไว้ให้แล้ว…ต้องการอะไรก็บอกนะ จัดให้เป็นศูนย์เลยนะหมอ”
ญาติ กล่าวว่า “ไม่เคยเห็นหมอ มาหาถึงบ้าน มาเป็นคันรถเลย…ดีใจมาก…” (ชาย, 56 ปี)
ญาติ กล่าวว่า “หมอรู้ได้ไง ว่ามีคนไข้ที่บ้านนี้…ทึ่ง” (หญิง, 62 ปี)
2.2 ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ในที่ น้ี ใช้ 4 M คื อ คน(man) งบ(money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (materials) และการ
บริหารจัดการ (management) คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พยาบาล และทีมสหสาขา จากโรงพยาบาล งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพานในฐานะ CUP งบประมาณสปศช. ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากคนใน
ชุมชน ส่วนการบริหารจัดการโดยพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นหลัก ปัญหาอุปสรรคของปัจจัยนาเข้า คือ ขาด
องค์ความรู้ในการดาเนินการช่วงระยะแรก เนื่องจาก บุคลากร ผู้รับผิดชอบเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติงานในแผนก
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ที่เน้นการรักษาพยาบาลมากกว่าการส่งเสริมป้องกันโรคที่ต้องใช้ทักษะการเยี่ยมบ้าน ผู้รับผิดชอบจึงใช้
การรักษาพยาบาล เป็นหลัก
2.3 กระบวนการดาเนินงาน (Process) การดาเนินการประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การรับผู้ป่วย 2)
การประเมินอาการและจาแนกประเภท 3) การวางแผนการดูแล การเยี่ยมบ้าน การเสริมสร้างพลังอานาจและ 4) การมี
ส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 การรับผู้ป่วย ผ่าน 3 ช่องทาง คือ รับผู้ป่วยหลังจาหน่ายจากโรงพยาบาลพาน, รับผู้ป่วย
จากการส่งต่อของอสม.,อบต., และหน่วยงานเอกชน ตลอดจน ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนด้วยทีมงานศูนย์สุขภาพชุมชน ทั้งนี้
ผู้ป่วยที่รับไว้ในการดูแลระยะเริ่มต้นของศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา จานวน 6 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจานวน
1 ราย ผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง จานวน 4 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อจานวน 1 ราย
2.3.2.การประเมินอาการและจาแนกประเภท ใช้แนวคิดการบริการสุขภาพเชิงรุก เป็นสาคัญ
การประเมินด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ใช้เครื่องมือ 7 ประการเป็นหลัก การประเมินอาการของผู้ป่วยใช้เครื่องมือ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินสัญญาณชีพทั้ง ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิ ฯ การ
ตรวจน้าตาลเบื้องต้น การประเมิน ADL การประเมินความความจา ความเจ็บปวด อาการและอาการแสดงต่างๆ ตาม
สภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจน ความรู้สกึ ความคาดหวังและความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติ ส่วน
การจัดจาแนกประเภทผู้รับบริการได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ผู้ป่วยที่มปี ัญหาไม่ซับซ้อน อาทิ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ เป็นต้น จานวน 3 คน และ 2) ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ผู้ป่วยที่ตอ้ งการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น จานวน 3 คน
2.3.3 การวางแผนการดูแลและการเยี่ยมบ้าน ระยะแรก เริ่มจาก 1) การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ป่วย ญาติ พยาบาลวิชาชีพจะอธิบายวัตถุประสงค์ ฟังและค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติ วาง
แผนการเยี่ยมร่วมกัน นัดหมายซ้าทางโทรศัพท์ทุกครั้งก่อนออกเดินทางไปบ้านผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสบายใจ
ไว้วางใจต่อทีมสุขภาพ 2) การเยี่ยมบ้านทีมสุขภาพทาการประเมินสภาพ ปัญหา ของผู้ป่วยเสมือนเยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย
(Ward round) ให้การพยาบาล ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ภายใต้ บริบทครอบครัว การสอน สาธิตและ
สาธิตกลับของญาติในการทากิจกรรมต่างๆ 3) การวางแผนการดูแล กาหนดแผนการดูแลทั้งระยะสั้น ในช่วง 1 เดือน และ
ระยะยาว มากกว่า 1 เดือนขึน้ ไป ร่วมกับผู้ป่วยและญาติเป็นรายกรณี ตลอดจนการพัฒนาความสามารถของญาติ ปัญหา
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ที่พบเกิดขึ้นคือ พยาบาลวิ ชาชีพเป็นพยาบาลที่ทางานในโรงพยาบาลเป็นหลัก งานที่เคยปฏิบัติเน้นการรักษาพยาบาล
มากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชนต้องคิดเอง หาแนวทางปฏิบัติผ่านการ
ปรึกษาหารือระหว่างทีม และทดลองทา ซึ่งต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับการทางาน ใช้ทักษะส่วนตัวในการประสานงานเป็น
ลาดับแรก จากนั้นจึงขอความช่วยเหลือ ประสานงาน อย่างเป็นระบบในลาดับต่อมา การทบทวนองค์ความรู้ต้องอาศัย
ความตัง้ ใจ ใส่ใจ การอ่าน การสอบถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสหสาขาวิชาชีพ
กรณี ผู้ป่วยที่มีปัญ หาซับซ้อน พยาบาลวิชาชีพจะประสานทีม สหสาขาวิชาชีพ รายงาน ขอ
ความช่วยเหลือ ผ่านโทรศัพท์ ในเบื้องต้น การวางแผนการเยี่ยมร่วมกับแพทย์ เภสั ช กายภาพบาบั ด นักโภชนบาบั ด
และอสม. ในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสภาพ เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ติดตามเยี่ยม และประเมินผล ตามสภาพ
ผู้ป่วยเป็นรายกรณี
2.3.4. การเสริมสร้างพลังอานาจและการสร้างการมีส่วนร่วมของญาติผู้ป่วยและคนในชุมชน
พยาบาลวิชาชีพจะทาหน้าที่เป็นพี่ที่เลี้ยงในการฝึกญาติทาหัตถการเบื้องต้น ได้แก่ ทาแผล ให้สารอาหารทางสายยาง ฯ ให้
ข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา ให้กาลังและเสริมพลังอานาจกับญาติเพื่อลดความเหนื่อยล้า ความเบื่อหน่ายในการดูแลผู้ป่วย
3. ผลที่เกิดขึ้น (Output, Outcome, and Product) ร้อยละ 83.3 ของผู้ป่วย (5 ใน 6 ราย) มีภาวะควบคุมโรคได้,
ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจในบริการและการเยี่ยมบ้าน, ร้อยละ 76 ของทีมเจ้าหน้าที่มีความพึง
พอใจในการทางาน ตลอดจนเกิ ดการเกื้อกูล กัน ของคนในชุมชน ได้แก่ การแบ่งปั นเตีย ง ถังแก๊ สออกซิ เจน วัส ดุทาง
การแพทย์อ่นื ๆ ของคนในชุมชน จึงเห็นมิตขิ องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน, เกิดความเชื่อ ความศรัทธา ของผู้ป่วยและ
ญาติตอ่ การทางานของวิชาชีพ, ทีมสหสาขาวิชาชีพเรียนรู้ เชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจการดูแลผู้ป่วยของญาติ ตลอดจน
ทีมสหสาขาวิชาชีพเกิดการทางานเป็นทีมร่วมกัน ตลอดจนได้แนวปฏิบัติในการทางานของศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา
ได้แก่ แนวทางการรับผู้ป่วย, แนวทางการปฏิบัติงาน อาทิ ความถี่ในการเยี่ยม แผนการเข้าเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยของสห
สาขาวิชาชีพ แผนการกากับติดตาม ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยของญาติ เป็นต้น
ตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากศูนย์สุขภาพชุมชน
ผู้ป่วยรายที่ 1 เพศชาย อายุ 90 ปี รับผู้ป่วยหลังการจาหน่ายจากโรงพยาบาล ภายใต้การวินิจฉัยโรคว่าเป็น
Atrial Fibrillation(AF) with Rapid Ventricular Response (RVR), เก๊าท์ และภาวะน้าตาลในเลือดต่า
แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ใส่สายให้อาหารและให้อาหารทางสายยาง 5 ครั้งต่อวัน ค่อนข้างอ่อนเพลีย ใส่สายสวน
ปัสสาวะ ปัสสาวะมีสีเหลือง ไม่ขุ่น ไม่มตี ะกอน มีลูกชายและลูกสะใภ้ ดูแลอย่างใกล้ชิดที่บ้าน
ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความสาเร็จ คือ ญาติและแพทย์ เข้าใจความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการกลับบ้านหลังให้
ข้อมูล โรงพยาบาลพานสนับสนุนการเยี่ยมบ้านของทีมด้านสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์
พยาบาลวิชาชีพใช้กระบวนการพยาบาลเป็นหลักการดาเนินงาน ทั้งการประเมินปัญหาและความต้องการของ
ผู้ป่วย ภายใต้ข้อมูล (Objective data) จากแฟ้มประวัติ จากแพทย์ พยาบาล และข้อมูลจากการสังเกต สอบถามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย (Subjective data) พบว่า ผู้ป่วยมีอาการเพลีย อาเจียน ไปและกลับเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง
ภายในระยะเวลา 3 เดือน ได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่องจากแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉิน จานวน 7 คน การ
ดาเนินของโรคเป็นไปในทางที่แย่ลง ผู้ป่วยมีอาการเพลีย อาเจียน การเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายพบว่า ญาติให้ยาผู้ป่วย
เกินขนาด ทาให้ผู้ป่วยมีอาเจียนเป็นเลือดสีดา แพทย์ระบุให้ไปส่งกล้อง (gastro scope) ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
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เคราะห์ ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลพานว่า “ไม่ต้องการไปรพ.เชียงรายฯ ต้องการกลับบ้าน” แต่ไม่ได้รับ
การตอบสนองจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ พ ยาบาลวิชาชีพ ศู น ย์ สุ ข ภาพชุม ชนม่ ว งค า ด าเนิ น การ (Implementation) คื อ ให้
คาแนะนาในการให้อาหารทางสายยาง การจัดทาอาหารสาหรับผู้ป่วย การจัดท่านอน การทาความสะอาดหลังขับถ่าย
อุจจาระและปัสสาวะ การสังเกตสี ตะกอน เป็นต้น สังเกตสีหน้า ท่าทาง และคาพูดของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยไม่ต้องการไป
โรงพยาบาลเชียงราย ต้องการกลับบ้าน พยาบาลวิชาชีพ ศู น ย์สุขภาพชุมชนม่วงคา ทาความเข้าใจกั บญาติถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย จากนัน้ จึงแจ้งความประสงค์ร่วมของผู้ป่วย ญาติกับแพทย์ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้และ
รักษาตามอาการ การใช้บ้านแทนโรงพยาบาลจึงเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การจัดการเตียงที่เหมาะสม การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ต่างๆ การติดตามดูแล การพยาบาลและปรึกษาแพทย์เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์
สุขภาพชุมชน สาหรับผู้ป่วยรายนี้ คนในชุมชน ได้สนับสนุนเตียงผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แล้วมาให้ใช้อกี ด้วย
ผลลั พ ธ์ แสดงให้ เห็ น ว่า การประเมิน ปั ญ หาของผู้ ป่วยจนพบความต้ อ งการที่ แท้ จ ริง ทาให้ ผู้ ป่วยเกิ ด ความ
ไว้วางใจต่อพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน ดังคาพูดที่ว่า “หมอ…ผมอยากตายที่บ้าน หมอบอกหมอใหญ่ให้ที…ผมขอ” พร้อม
กับยกมือไหว้ ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการดูแล รักษาและฟื้นฟูสภาพ ทาให้การปฏิบัตกิ ารพยาบาลเป็นได้ดว้ ยดี
และผู้ป่วยกล่าว “ขอบใจ ที่ช่วยให้ได้กลับบ้าน โล่งใจแล้ว” (ชาย, อายุ 90 ปี)
ผู้ป่วยรายที่ 2 ผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี รับข้อมูลผู้ป่วยจาก อสม. แจ้ง ได้รับการวินิจฉัยว่า แผลที่เท้าขวาเกิดการ
ติดเชื้อ
แรกรั บ ผู้ ป่ ว ยรู้ สึ ก ตั ว ดี มี แ ผลติ ด เชื้อ สี ด า มี เนื้ อ ตายบางส่ ว นที่ เท้ า ขวา ซึ่ ง เกิ ด จากการประสบอุ บั ติ เหตุ
โรงพยาบาลพานส่งต่อให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จากนั้นส่งกลับมารับยาฆ่าเชื้อต่อ
14 วันด้วยการ dripที่โรงพยาบาลพาน หากแต่ผู้ป่วยนายากลับบ้าน ไม่กลับมารักษาต่อ บรรเทาอาการด้วยการซื้อทิงเจอร์
มาใส่แผลเอง
พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนประเมินสภาพปัญหา ความต้องการผู้ป่วย ได้ 3 ปัญหา คือ ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดกับ
การทาแผลมาก ไม่อยากอยูโ่ รงพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย ดังคากล่าวนี้ “หมอ(พยาบาล) บ่
เข้าใจหรอก ทาแผลมันเจ็บขนาด…บอกฮื้อหมอใหญ่ที่เจียงฮายฮื้อเขาตัดทิ้งให้ เขาก็บ่ตัด ” (ชาย, 67 ปี) “ไม่ไปโฮงยา…
ทาแผลเอาเอง…ปล่อยมัน เน่าก็ตัดทิ้งเอา” (ชาย, 67 ปี) จากการเยี่ยมบ้านพบว่า ผู้ป่วยเจ็บปวดแผลมากและต้องการให้
ตัดขาเพื่อให้ปัญหาความเจ็บปวดสิ้นสุดลง ตลอดจนผู้ป่วยอยู่บ้านตามลาพังกับภรรยาที่ชราภาพ จึงเป็นห่วงภรรยามาก
ไม่ตอ้ งการไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน จึงประสานแพทย์ เพื่อร่วมกันประเมินสภาพแผลและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
วางแผนการเยี่ยมด้วยการทาแผลที่บ้าน ฝึกให้อสม.ช่วยทาแผลอย่างถูกวิธี โรงพยาบาลพานสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ ประยุกต์ใช้การนึ่งของให้สะอาดและอบผ้าพันแผลด้วยของใช้ภายในบ้าน ทาการเยี่ยมบ้านต่อเนื่องทุกวัน เป็น
เวลา 3 เดือนจนแผลหายดี
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคาอย่างมาก ดังคากล่าวที่วา่
“ขอบใจหลายเด้อ เหมือนเฮาได้ชีวติ ใหม่ บ่เจ็บ บ่ปวด” (ชาย, 67 ปี) ตลอดจน อสม.รู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณค่า
ในตนเอง ดังคากล่าว “จากแผลเน่าๆ ช่วยกัน ทาทุกวันจนหายได้ ภูมิใจ สุขใจ ที่ได้มาช่วยตาแก” (อสม.) ทีมสหสาขา
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วิชาชีพมาความสุขและเกิดการทางานเป็นทีม “ไม่เคยทางานหลายวิชาชีพมาก่อน ได้ออกมาเยี่ยมบ้ านรู้สึกดี ภูมใิ จในงาน
ตนเอง” (เจ้าหน้าที)่
ผู้ป่วยรายที่ 3 ผู้ป่วยหญิง อายุ 70 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น มะเร็งเต้านมระยะลุกลามไปสมอง การรับผู้ป่วยเข้า
ขอความช่วยเหลือและขอเป็นผู้ป่วยของศูนย์สุขภาพชุมชน ขณะที่พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนดูแลผู้ป่วยอีกราย แรกรับ
ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย อาเจียนเป็นบางครัง้ ขาขวาหัก และ on skin traction
ผลการตรวจร่างกายครั้งแรก พบ ตุ่มน้าใส ขยายเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างที่เต้านมซ้ายที่ถูกตัดออก มีอาการเหนื่อย
หอบ นอนราบไม่ได้ บวมตามแขน ขาและมีรอยจ้าเลือด พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนให้การพยาบาลเบื้องต้นโดยการทา
แผล จัดท่าให้ศรี ษะสูง จัดหาถังออกซิเจน ถังออกซิเจนได้รับการบริจาคของคนในชุมชนและจัดให้ญาติควบคุมปริมาณน้า
เข้า-ออก หลังจากนั้นพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน จึงประสานทีมสหสาขาวิชาชีพในการเข้าเยี่ยมและให้การดูแล การให้
การช่วยเหลือเป็นแบบประคับประคอง จนเสียชีวติ อย่างสงบ
ผลการประเมินพบว่า บุตรสาวซึ่งอยู่ตามลาพังและต้องประกอบอาชีพไปด้วย มีกาลังใจมากขึ้นในการดูแล
ผู้ป่วย รู้สึกขอบคุณและประทับใจในการดูแลช่วยเหลือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความรู้สึกภาคภูมใิ จ
มีการพูดคุย ทางานกันอย่างเป็นทีม

วิจารณ์และสรุปผล
การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา มีลักษณะเป็นการดาเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยโรงพยาบาลออกทุน
สนับสนุน เลือกสถานที่เอง มีเจ้าหน้าที่ออกจากโรงพยาบาลไปปฏิบัติงานโดยใช้หลักเวชศาสตร์ปฏิบัติเน้นการเยี่ยมบ้าน
สารวจชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบือ้ งต้นเท่าที่จาเป็น โรงพยาบาลสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
พร้อมกับการปรับทัศนคติ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านไปพร้อมกับการสร้างการยอมรับในชุมชน เช่นเดียวกับ
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางกรวย [6] ซึ่งโรงพยาบาลบางกรวย เป็นสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่ใช้บ้านเป็นฐาน
ทาให้เกิดการดูแลแบบองค์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ใช้กระบวนการเวชปฏิบัติครอบครัว และกลยุทธ์
การเยี่ยมบ้าน ที่สามารถส่งต่อ รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้ข้อมูล ให้คาปรึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนดูแล
ตนเอง ซึ่งศูนย์ สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา ให้บริการเฉพาะพื้นที่ของตาบลม่วงคาโดยตรง เป็นพื้นที่เขตเมือง เน้นการ
ให้บริการโรคเรื้อรัง เกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพมากกว่าการส่งเสริม ป้องกันโรค มีบริการเพิ่มทางด้านการแพทย์และสห
วิชาชีพ ที่มีความซับซ้อนจากโรคเรือ้ รังที่เพิ่มขึ้น เน้นการบริการผ่านพยาบาลวิชาชีพมากกว่าแพทย์ บทบาทของพยาบาล
ครอบคลุมการบริหารจัดการปัญหาสุขภาพ ร่วมกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [12,13] ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
สุขภาพชุมชนบางแห่งที่แพทย์เป็นผู้บริหารจัดการ [14] เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชนอุโมงค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนวังชมพู ศูนย์
สุขภาพชุมชนบ่อสุพรรณ เป็นเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลที่ขยายออกไปนอกโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดใหญ่ เน้น
การตรวจรักษาทางการแพทย์ โดยแพทย์ เน้นบริการเฉพาะโรคเรื้อรังและผู้พิการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเลิงแฝก เป็นศูนย์
สุขภาพชุมชนในกิ่งอาเภอที่ไม่มีโรงพยาบาล ทีม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้บริหาร มีแพทย์ พยาบาลประจาอยู่ที่
โรงพยาบาลในเครือข่าย CPU บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
คน ถือเป็นปัจจัยนาเข้าที่สาคัญ การศึกษาครั้งนี้พ บว่า ผู้อานวยการ โรงพยาบาลพาน มีส่วนสาคัญ ในการ
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา เนื่องจากให้อิสระในการบริหารจัดการกับพยาบาลวิชาชีพ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งหลายงานวิจัยพบว่า ผู้บริหารเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP) มีส่วนสาคัญ
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ต่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ [14] หากแพทย์ผู้บริหาร มีความเข้าใจลักษณะสาคัญของการบริการปฐมภูมิ ก็ จะจัด
สภาพแวดล้อม ให้บริการที่ดี มีบริการต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชุมชนได้ดี แพทย์ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมงานก็
เช่นเดียวกันหากมีแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ มีการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ ทัศนคติและทักษะ จะส่งเสริมให้การ
ทางานของศูนย์สุขภาพชุมชนประสบความสาเร็จ [15] ลักษณะของทีมงาน การศึกษาครั้งนี้พ บว่า เจ้าหน้าที่มีจานวน
เพียงพอในระยะเริ่มต้น 3 คนกับปริมาณผู้ป่วย 6 ราย และเมื่อพบผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนยังสามารถประสานของความ
ร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพได้อีกด้วย ซึ่งการที่จานวนบุคลากรมีความพอดีกับปริมาณงาน เจ้าหน้าที่มกี ารรับรู้ ทัศนคติที่
ดีกับการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะย่อมทาให้ผลการทางานออกมาดี แตกต่างจากการศึกษาบางฉบับที่
พบว่า การรับรู้ ทัศนคติ และทักษะของเจ้าหน้าที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กับผลการดาเนินกิจกรรมของศูนย์สุขภาพชุมชน [16]
ระบบสนับสนุน ที่เกิดจากผู้อานวยการโรงพยาบาลพานให้ความสาคัญ ทาให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่าง
คล่ อ งตั ว สนั บสนุ น ทั้งคน ยาและเวชภั ณ ฑ์ ทาให้ ก ารบริห ารจัด การได้ คล่ อ งตัว ทั น เวลา ระบบส่ งต่อ การสนับสนุ น
งบประมาณในการติดต่อสื่อสารและยานพาหนะ นาแพทย์ นักกายภาพบาบัด นักโภชนาการลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รังที่
มี ปั ญ หาซั บ ซ้ อ น เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนไม่ เกิ ด ความท้ อ ถอย ตลอดจนระบบช่อ งทางด่ ว นเพื่ อ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ตรวจพิเศษ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพทาให้เกิดการทางานนอกเวลา
ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น [14]. การวิจัยครั้งนี้พบว่า พยาบาลวิชาชีพใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพลังอานาจแก่
ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนทีมงาน กระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากการปรับความคิด สร้างความตระหนักรู้ พัฒนา
ระบบงาน และพั ฒ นาศั ก ยภาพคน ไม่ ว่ า จะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ อสม .และประชาชน ท าให้ เกิ ด ผล ลั พ ธ์ ที่ ดี [13]
กระบวนการพัฒนางานภายใต้ภูมิหลัง ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือ 7 ประการ ทาให้ผู้ป่วย ญาติ อส
ม.และเจ้าหน้าที่เข้าใจ มีสว่ นร่วม ได้งา่ ยขึน้
ผลลัพธ์จากการดาเนินการ ถือได้ว่า การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนระยะเริ่มต้นนี้เกิดประสิทธิ ผล จากระยะเวลา
ด าเนิน การในระยะเริ่ ม ต้ น เพี ย ง 6 เดือ นเกิ ด ความพึ ง พอใจทั้ ง ที ม เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ภายใต้ ก ารบู รณาการ
(integration) งบประมาณของโรงพยาบาลพานในฐานะผู้รับผิดชอบหลักของศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์จากญาติผู้ป่วย คนในชุมชน ตลอดจนเกิดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง(continuous care)จากโรงพยาบาลสู่
ชุมชน เป็นบริการสุขภาพที่ครอบคลุมการบริการ (comprehensive care)แก่ผู้ป่วยภายใต้บริบทของครอบครัว ทาให้ผู้ป่วย
อยู่และตายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน Primary Cluster ของคณะทางานด้าน
การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการ จึงถือได้ว่า การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงคา มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเกิด
ปรากฏการณ์ความเอื้ออาทรของคนในชุมชนตาบลม่วงคาอีกด้วย สอดคล้องกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาบลม่วงค า ที่ ใส่ ใจเรื่องสุ ขภาพ มีเป้ าหมายที่ จะพั ฒ นาชุม ชนสู่ ต าบลสุ ขภาวะ จึ งสนั บสนุ นการด าเนิน งาน และดึ ง
ศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่มาใช้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังอานาจ ร่วมกับผู้ป่วย ญาติ อสม.และเจ้าหน้าที่
ศูนย์สุขภาพชุมชน จึงส่งเสริมให้ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา ทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นาไปสู่การเกิดความเข้มแข็ง
ยั่งยืนของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
1. การทางานของศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคาจะเกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้ ป่ ว ยในชุม ชนมากขึ้ น หากมี ก ารท างานร่ ว มกั น ของเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นสุ ข ภาพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ แ ก่
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ควรศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการผู้ป่วยของศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลม่วงคา เพื่อใช้ในการวางแผนและ
บริหารงาน ต่อไป
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การดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ของสตรี วั ยแรงงานในภาคเหนื อตอนบน : การศึ กษาเชิ ง
คุณภาพ
Alcohol consumption among woman workers in upper north: A qualitative study
พยาม การดี1* และ วุฒิชัย ไชยรินคา1
Phayam Kandee1* and Wuttichai Chairinkam1
บทคัดย่อ
ปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่มีความชุกใน
ทิศทางเพิ่มขึ้น การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานใน
ภาคเหนือตอนบน ดาเนินการศึกษาใน 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลาปาง พะเยา และน่าน รวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน
เม ษ าย น 25 5 9 -เดื อ น ก รก ฎ าค ม 25 5 9 เลื อ ก ผู้ ให้ ข้ อ มู ล แ บ บ เฉ พ าะเจ าะจ ง เป็ น ส ต รี มี อ ายุ ระห ว่าง
25-59 ปี ข้อมูลอิ่มตัวที่ 54 ราย อายุเฉลี่ย 48.13 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
วิเคราะห์ เชิงเนื้อหา ได้ ผลการวิจัย ดังนี้ ความหมายของ “เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ” มี 3 ความหมาย คื อ 1. เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์คือ มิตรภาพ 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ความเชื่อ ด้านการตระหนัก รู้
ถึงผลกระทบของการดื่ม เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ พบ 3 ประเด็ น คื อ 1. ดื่มประจ าคื อติดเหล้ า ดื่มเป็น ครั้งคราวไม่เป็ น
อันตราย 2. นอนไม่หลับหรือหลับมาก ปวดศีรษะ ปวดท้อง คือผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. การมีหลาน
ให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยที่ทาให้คดิ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าสตรีที่มปี ระสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ยังคงการดื่ม โดย
รับรู้ความหมายของการดื่มในทางการให้คุณค่า บกพร่องในการประเมินระดับความเสี่ยงและปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แม้ว่าการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของสตรีอยู่ในระดับเสี่ยงไม่สูงมาก แต่หากดื่มเป็นเวลานานก็จะได้รับ
ผลกระทบและนาไปสู่การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นควรส่ง เสริมและสนับสนุนให้สตรีวัยแรงงานได้มีสุขภาพที่ดี มี
พัฒนาการตามบทบาทที่เหมาะสมและมีชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
คาสาคัญ: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สตรีวัยแรงงาน ภาคเหนือตอนบน

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

204

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

บทนา
ฐานข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์ การอนามั ยโลก พบว่าในปี 2553-2555 คนไทยบริโภค
เครื่องดื่มดังกล่าวเท่ากับ 7.1 ลิตร/คน/ปี ในเพศชาย 13.8 ลิตร/คน/ปี ในเพศหญิง 0.8 ลิตร/คน/ปี [1] สอดคล้องกับการ
สารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุราในปี 2554 พบว่าเพศชายมีการดื่ม
จากร้อยละ 55.9 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 53.4 ในปี 2554 เป็นการลดลงร้อยละ 4.5 ในขณะที่เพศหญิงพบ ร้อยละ 9.8
ในปี 2544 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2554 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 [2] และการสารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี
2557 พบว่าในจานวนประชากรอายุ 15 ปีพบผู้ที่ด่ืมสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 17.7 ล้านคน หรือร้อยละ
32.3 ในเพศชายพบร้อยละ 53.0 เพศหญิงพบร้อยละ 12.9 เพศชายมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงกว่าเพศหญิง
ประมาณ 4 เท่า กลุ่มวัยทางาน อายุ 25-59 ปี ยังคงมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงที่สุด คือร้อยละ 38.2 [3]
เห็นได้วา่ เพศชายมีความชุกที่คงที่และลดลง ในขณะที่เพศหญิงแม้วา่ ความชุกจะไม่สูงมาก แต่มที ิศทางเพิ่มขึน้ ในช่วงที่ผ่าน
มา นอกจากนี้การสารวจข้อมูลในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นพบว่าภาคเหนือมีสถิติการดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุด ร้อย
ละ 39.4 ซึ่งเป็นความชุกการดื่มที่มากกว่าความชุกในภาพรวมของประเทศ 31.5 รองลงมาคือภาคอีสานร้อยละ 37.2 ภาค

205

Proceedings

กลางร้อยละ 28.1 และภาคใต้มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์น้อยที่สุด คือร้อยละ 18.8 [2] จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ภาคเหนือมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดเป็นอันดับแรกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบน [4]
ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันดับแรก อุบัติเหตุจาก
จราจรทางบก ในเพศชายร้อยละ 70.3 เพศหญิงร้อยละ 18.5 อันดับที่สองโรคตับแข็ง ในเพศชายคิดเป็นร้อยละ 28.2 เพศ
หญิ ง ร้ อ ยละ 8.7 [1] ทางด้ า นจิ ต ใจ พบความชุ ก ของเกิ ด โรคที่ ใช้แ อลกอฮอล์ (Alcohol use disorder) ร้ อ ยละ 5.0 [1]
นอกจากนี้การดื่มสุรายังสร้างปัญหาทางสุขภาพจิตแก่ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง ได้แก่ สุขภาพจิตของลูก การทะเลาะ
วิวาทและความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ [2] ในการศึกษาแอลกอฮอล์กับความรุนแรง พบว่า ส่งผลกระทบทั้งต่อตัว
ผู้ด่ืมเอง คนใกล้ชิด และเป็นปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในด้านสังคมพบว่า การฆาตกรรมและ
การทาร้ายร่างกายที่เกิดขึ้น พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [5] โดยเฉพาะใน
สตรี ปัญหาที่เด่นชัดคือ การเสี่ยงต่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งนาไปสูก่ ารการถูกกระทาชาเรา มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
การตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์และอันตรายต่อทารกในครรภ์ตามมา [6]
ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพสตรีรุนแรงกว่าผู้ชาย แม้ว่าจะดื่มในปริมาณที่น้อยกว่าแต่ ก็ทาให้ระดับ
ความเข้มข้นในเลือดสูง เนื่องจากสรีระ รูปร่าง น้าหนัก ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สูงย่อมทาลายอวัยวะภายใน
โดยเฉพาะตับและสมองได้มาก ทาให้สตรีได้รับผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงกว่าผู้ชาย ผลกระทบทางสังคมปัญหาทางเพศ
การเรียนรู้ การทาร้ายร่างกายและอาชญากรรม การให้กาเนิดทารกพิการ [1] ดังนั้นการรับรู้และการตระหนักในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความจาเป็นและสาคัญมากและยังพบว่าสตรีที่ด่มื หนักมีอัตราการเสียชีวติ สูงกว่าเพศชาย 4 เท่า
โดยมีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง 2 เท่า เพราะสตรีมีความไวต่อโรคตับสูงกว่า เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลต่อ
สารชีวเคมีในตับ [2]
การศึกษาค่านิยมการดื่มของสตรี ปัจจุบันการดื่มของกลุ่มสตรีมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และพบว่าสาเหตุของการดื่ม
สุราของสตรีเป็นเพราะต้องการได้รับการยอมรับว่า เป็นคนมั่นใจ การดื่มสุราทาให้สนุกสนาน และทาให้มรี ่างกายสมส่วน
และมี “สุขภาพดี” หรือสตรีบางคนใช้การดื่มเป็นการหลีกเลี่ยงความทุกข์ และที่สาคัญสังคมยอมรับการดื่มของสตรีมีมาก
ขึน้ การดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีเป็นพฤติกรรมที่มีผลจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ
[7] การศึก ษาเกี่ ยวกับพฤติก รรมการดื่ม แอลกอฮอล์ ของสตรี ของ อนุส รณ์ บั วทอง [8] ศึก ษาการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ส่งผลให้
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มสตรีมากขึ้น ซึ่งจะดื่มหลังเลิกงาน ในกลุ่มเพื่อน เพื่อความสนุ กสนานรื่นเริงและ
เป็นการเข้าสังคม การศึกษาของ อรทัย เหมืองหม้อ [9] พบว่า การมีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลางและไม่ดี
และการมีบุคคลใกล้ชิดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการดื่ม ความสะดวกในการหาซื้อมีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบการศึกษาของ สุนทรี ศรีโกไสย [6] ที่ศึกษา
ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี มีข้อค้นพบที่สาคัญคือ การศึกษาในประเทศไทยในด้าน
แอลกอฮอล์ การศึกษาส่วนใหญ่เป็นทั้งสองเพศ การศึกษาในสตรียังคงมีจากัด และในด้านความชุกของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่าสตรีมกี ารดื่มสุรามากขึน้ สตรีที่อายุยังน้อยเริ่มมีการดื่มสุรามากขึน้ ความชุกของการดื่มแบบเสี่ยงและ
แบบอันตรายพบมากขึ้นในทุกช่วงวัย การศึกษาในกลุ่มสตรีวัยรุ่นและวัยแรงงานถูกศึกษามากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความชุกและผลกระทบของปัญหาในกลุ่มนี้
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวข้องของสตรีไทยมีปรากฏค่อนข้างน้อย การศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่ง
ศึก ษาเฉพาะเพศชายหรือทั้ งสองเพศ ทาให้ อ งค์ ค วามรู้ทางด้ านนี้ยังคงมีค่ อ นข้างจ ากั ด แต่จากสถานการณ์ การดื่ม
แอลกอฮอล์ในสตรีไทยที่มแี นวโน้มมากขึ้น ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญและมีผลกระทบรุนแรง ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วจิ ัยเลือก
ศึกษาจังหวัดที่อยูใ่ นภาคเหนือตอนบนคือ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลาปางและจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัด
ดังกล่าว มีสถิติการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง ในระดับประเทศ โดยพบความชุกของประชากร 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ
56.4, 49.3, 46.2 และ 42.7 ตามล าดั บ [4] นอกจากนี้ อั ต ราการเข้าถึ งบริก ารด้ า นสุ ขภาพจิ ต ของผู้ ป่ว ยยังคงมีน้อ ย
ในขณะที่มีสถิตกิ ารพยายามฆ่าตัวตายสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น [10]
ดังนั้นเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ในสตรีเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน คณะผู้วิจัย
จึงต้องทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแง่มุมของประสบการณ์ชีวิต การให้ความหมาย การรับรู้ ความคิด ความเชื่อ มุมมอง
และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมทางภาคเหนือตอนบน เพื่อนาองค์ ความรู้ที่
ได้สู่การพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการนาเสนอแนวทาง
ในการหามาตรการเพื่อลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี และเพื่อป้องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสตรีต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึก ษาครั้งนี้เป็ น ส่ วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสบการณ์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสตรีวัย
แรงงานในภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นการวิจัยบรรยายโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่มุ่งทาความเข้าใจความหมายตามการรับรู้
และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากประสบการณ์ชีวิตของสตรีวัยแรงงานภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมในภาคเหนือ
ตอนบน ผู้วิจัยเลือกศึกษาจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลาปางและจังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดดังกล่าว มีสถิติการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง ในระดับประเทศ โดยพบความชุกของ
ประชากร 20 ปี ขึ้นไป 56.4, 49.3, 46.2 และ 42.7 ตามลาดับ [4] นอกจากนี้ อัตราการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตของ
ผู้ป่วยยังคงมีน้อย ในขณะที่มีสถิติการพยายามฆ่าตัวตายสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น [10] ซึ่งพบหลายการศึกษาที่พบว่า
แอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย ผู้วจิ ัยเข้าถึงข้อมูลผ่านองค์การบริหารส่วนตาบล โดย
การเก็บข้อมูลดังกล่าวผู้วจิ ัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ คือผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สตรี
วัยแรงงานที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา น่าน ลาปางและเชียงใหม่ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีเลือกจากการ
ก าหนดคุ ณ สมบั ติ (Criterion sampling) เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษามาเป็ น อย่ า งดี ว่ า ผู้ ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล ที่ ดี ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 1. เป็นสตรีวัยแรงงาน อายุ 25-59 ปี 2. เป็นผู้ที่มปี ระสบการณ์ใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 2.1 เป็นผู้ที่มีข้อมูลเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นว่า มีคะแนนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้ ง นี้ ผ่ า นการคั ด กรองแบบประเมิ น แบบประเมิ น ภาวะติ ด แอลกอฮอล์ (The Alcohol Use Disorder Identification Test
[AUDIT]) ขององค์การอนามัยโลก [11, 12] โดยผู้วิจัยเป็นผู้คัดกรองด้วยตนเอง 2.2 เป็นผู้ที่บุคคลในชุมชนระบุว่ามีภาวะ
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ไม่ มี อ าการทางจิ ต 2.3 เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การบอกต่ อ จากสตรี ก ลุ่ ม ข้ า งต้ น ถึ ง ผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรม หรื อ มี
บุคลิกลักษณะเช่นเดียวกับตนเอง ( snowball technique) คือ การเลือกผู้ให้ข้อมูลจากการบอกต่อแบบลูกโซ่ เป็นวิธีการที่
ผู้วิจัยหาผู้ให้ข้อมูลจากผู้ที่ให้ข้อมูลคนแรกที่ผู้วิจัยเลือก แล้วให้ผู้ให้ข้อมูลแนะนาคนที่มีประสบการณ์เหมือนตน และยินดี
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เข้าร่วมในงานวิจัย ซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้ดีที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการเปิดเผยตนเอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทาให้ผู้วิจัยเข้าถึงผู้ให้
ข้อ มู ล ได้ [13,14,15] เนื่อ งจากพฤติก รรมการดื่ม แอลกอฮอล์ ในสตรีบ างกลุ่ ม และบางสั งคมยั งไม่ย อมรั บและถื อ เป็ น
พฤติกรรมทางลบ 3. สามารถพูดคุย สื่อสารด้วยภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาไทยกลางได้ 4. เป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย
สตรีวัยแรงงานที่มีคุณสมบัตดิ ังกล่าวจะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือให้เข้าร่วม
โครงการวิจัยพร้อมทั้งชีแ้ จงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมตามความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2. แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยเป็นลักษณะคาถามปลายเปิด
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบ ความชัดเจนและ
ความครอบคลุม ของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน และได้นาไปทดสอบสัมภาษณ์ สตรี จานวน 3 ราย เพื่อ
ทดสอบความชัดเจนและการสื่อความหมาย โดยจานวนของผู้ให้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่
ทาการศึกษาในครัง้ นี้ ผู้วิจัยไม่สามารถกาหนดจานวนที่แน่นอนไว้กอ่ นได้ เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพจะยุตกิ ารเลือกผู้ให้
ข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลมีความอิ่มตัว(saturated) ซึ่งจานวนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยูร่ ะหว่าง 40-200 คน [13,14] ข้อมูลอิ่มตัว
ทีผ่ ู้ให้ขอ้ มูลทั้งหมด 54 ราย
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองภายหลังผ่านการพิจารณาและการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่โครงการวิจัย 2/021/59 ทาการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม ตัวอย่างทุกราย โดยจานวนครั้งและ
การสังเกตอยู่ระหว่าง 2-3 ครัง้ แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 60 -90 นาที จนกระทั่งข้อมูลมีการอิ่มตัวและไม่ปรากฏข้อมูล
ใหม่ มีการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล โดยวิธีการบันทึกเทปการสัมภาษณ์และการถอดเทป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนีผ้ ู้ให้ขอ้ มูล คือ สตรีวัยแรงงาน จานวนทั้งหมด 54 คน เป็นสตรีที่มีอายุ 25-59 ปี อาศัยอยู่ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลาปาง พะเยา และน่าน มีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยอนุญาตให้
ทาการสัมภาษณ์และบันทึกเทป อายุเฉลี่ย 48.13 ปี ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่เรียนชั้นประถมศึกษา อาชีพของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่คือเกษตรกร อายุที่เริ่มดื่ม อายุเฉลี่ย 27.72 ปี
สาเหตุที่ด่ืมพบมากที่สุด คือ เพื่อนชักชวน ชนิดของเครื่องดื่มพบมากที่สุดคือ เบียร์ ส่วนความผิดปกติจากการดื่มสุรา
(คะแนน AUDIT) พบความเสี่ยงในทุกระดับ
1. ข้อค้นพบการให้ความหมายตามการรับรู้ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานในภาคเหนือ
ตอนบน ดังสาระสาคัญ 3 ประเด็น ต่อไปนี้
1.1 เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์คือ มิต รภาพ เป็นการรับรู้ที่ส่ือความหมายของผู้ให้ข้อมูลในการพู ดถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าเป็นการดื่มกับเพื่อนสนิท เพื่อนที่รู้ใจ กับญาติพ่ีน้อง คนคุ้นเคย ถือเป็นมิตรภาพที่ดี และเพื่อ
ความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ ทาให้ลดการระวังตัว กล้าพูด กล้าทา และแสดงนิสัยของแต่ละคนออกมาเพราะถือว่าทุกคน
ไม่ใช่คนแปลกหน้า ทุกคนสนิทกัน สะท้อนดังตัวอย่างคาพูดของผู้ให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
“เมื่อดีใจเราก็ดื่ม เมื่อเครียด หรือเสียใจเราก็ด่มื แต่เราดื่มกับเพื่อนสนิท เท่านั้น คนอื่นเราไม่กล้าดื่มกับ
เขาหรอก เดีย๋ วเขาจะมองว่าไม่ดี” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 27 ปี)
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“เราอยากสนุกสนาน เราอยากระบายอารมณ์ อยากร้องราทาเพลง หรือแม้กระทั่งเราเมา เราก็ทาได้
เต็มที่ เพราะเราดื่มกับเพื่อน กับญาติๆ คนรู้ใจ รูน้ สิ ัยเราเท่านัน้ ” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 36 ปี)
“มันทาให้แน่นแฟ้นกันมากขึ้น เพราะเราไม่มีความลับต่อกัน เมื่อไหร่ที่เราคิดจะดื่ม เราก็จะคิดถึงกลุ่ม
เพื่อนสนิท คนที่เคยกินด้วยกัน เราก็จะโทรนัด โทรตามกันมาให้ครบกลุ่มมากที่สุด มันคือความสุข ความสบายใจ” (ผู้ให้
ข้อมูลอายุ 34 ปี)
1.2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม เป็นความหมายที่ผู้ให้ข้อมูลบอกว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
สื่อหรือสัญลักษณ์ของการพบปะ การสังสรรค์ ความยินดี ความสนุกสนาน งานรื่นเริง งานเทศกาล และงานประเพณี
ต่างๆ มุมมองด้านสิทธิของสตรีและผู้ชายเท่าเทียมกัน สตรีจึงมีความนิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น เพื่อ
ความทันสมัย และความกลมกลืนกับสังคมปัจจุบัน ดังสะท้อนตัวอย่างคาพูดของผู้ให้ขอ้ มูลต่อไปนี้
“ภาพผู้หญิงผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบจะไม่ต่างกันในปัจจุบัน เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดา” (ผู้ให้
ข้อมูลอายุ 42 ปี)
“งานแต่ งงาน งานบวช งานขึ้ น บ้ านใหม่ เขาเลี้ย งทั้ งแม่บ้ านทั้ งแขกเหรื่อ เรากิ น เขากิ น คื อ สั งคม
ปัจจุบัน” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 43 ปี)
“คนดื่มคือคนธรรมดาที่สังสรรค์ คนไม่ด่มื คือคนดีที่ไม่มสี ังคม” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 48 ปี)
“ผู้หญิงเราก็ดื่มในกลุ่มของเรา วงของเรา สนุกสนาน ไม่มพี ษิ มีภัย” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 49 ปี)
“เราดื่มเข้าสังคม ดื่มเอาน้าใจ หากไม่ด่มื เหมือนเราอยู่คนเดียว”(ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 44 ปี)
“ดื่มเพื่อไม่ให้เขินอาย หากเราไม่ด่ืม ก็ไม่กล้าเข้ากลุ่ม ไม่กล้าเข้าสังคม ไม่กล้าราวง ไม่กล้าร้องเพลง”
(ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 43 ปี)
1.3 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ความเชื่อ เป็นความหมายที่ผู้ให้ข้อมูลบอกว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
มาแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย งานเทศกาล งานรื่นเริงต่างๆของสังคมชาวเหนือจะมีเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
เป็นเครื่องสักการะ เครื่องบูชา ซึ่งของที่เข้าพิธีกรรมหรือผ่านพิธีกรรมนามาซึ่งมุมมองของการดื่มเพื่อช่วยบารุงสุขภาพ ทา
ให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย แข็งแรง ทานอาหารได้มาก นอนหลับสบาย สะท้อนดังตัวอย่างคาพูดของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“เราเห็นมาตัง้ แต่เด็ก ปู่ทวดย่าทวดเราก็ดื่ม เขาบอกว่าดื่มน้อยๆเป็นยานะ” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 49 ปี)
“เหล้ามีอยู่เกือบทุกพิธีกรรม เอาใส่เป็นเครื่องบูชา เมื่อเสร็จพิธีกรรม หากใครได้ด่ืมต่อถือเป็นยา เป็น
สิ่งบารุงสุขภาพ” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 58 ปี)
“บางครัง้ เราทาเป็นเหล้าดองยา ดื่มเป็นยาบารุงไล่เลือด ไล่ลม” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 55 ปี)
“แม่ด่มื ก็ทาให้กนิ ข้าวได้เยอะมากขึน้ นอนหลับดีตลอดคืน” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 59 ปี)
“มันทาให้ความเหนื่อย ความเพลียหายไป ความกระปรี้กระเปร่า สดชื่นเข้ามาแทนที่ ” (ผู้ให้ข้อมูลอายุ
52 ปี)
“ทาให้ แข็งแรง หากมีโรคภัยไข้เจ็บ เล็กๆน้อยๆ บางครั้งเราดื่มน้อยๆ อาการพวกนี้ก็ห ายไป” (ผู้ให้
ข้อมูลอายุ 50 ปี)
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2. ข้อค้นพบการรับรู้ด้านการตระหนักรู้ถงึ ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบสาระสาคัญ 4
ประเด็น ต่อไปนี้
2.1 ดื่มประจาคือติดเหล้า ดื่มเป็นครั้งคราวไม่เป็นอันตราย ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล สามารถ
ประเมินระดับความเสี่ยงของความผิดปกติจากการดื่มสุราได้ถูกต้ อง เพียงระดับการเป็นผู้ด่ืมแบบติดเท่านั้น โดยสามารถ
บอกได้ถึงอาการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การดื่มตั้งแต่ต่ืนนอนจรดเย็น การดื่มทุกวันโดยไม่สามารถทางานได้ หาก
ไม่ด่ืมจะมีอาการมือสั่น เพ้อ หรือพูดเรื่อยเปื่อยคล้ายคนบ้า เป็นต้น แต่ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถแยกแยะและบอกได้ถูกต้อง
ชัดเจนในระดับความเสี่ยง ทั้งส่วนของผู้ด่ืมแบบเสี่ยงต่า ผู้ด่ืมแบบเสี่ยง และผู้ด่ืมแบบอันตราย สะท้อนดังตัวอย่างคาพูด
ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
“ดื่มแบบเสี่ยงต่า แบบเสี่ยง แบบอันตรายคงคล้ายกัน คือดื่มแล้วเกิดปัญหาเสี่ยงต่อโรค ต่ออุบัติเหตุ
แต่หากติดแอลกอฮอล์หรือสุรา อันนี้ ดื่มประจา หากไม่ได้ด่ืมคล้ายคนบ้า เขาจะมือสั่นต้องหาดื่มให้ได้ ” (ผู้ให้ข้อมูลอายุ
47 ปี)
“ดื่มแบบเสี่ยง กับดื่มแบบอันตราย ก็คือ ดื่มแล้วเป็นโรคต่างๆ ดื่มแล้วขับรถได้รับอุบัตเิ หตุ หรือทะเลาะ
วิวา ชกต่อย จนเลือดตกยางออก แต่ด่ืมแบบติดคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ต้องไปบาบัดรักษาในโรงพยาบาล” (ผู้ให้
ข้อมูลอายุ 37 ปี)
“คนติดแอลกอฮอล์คือคนที่ด่ืมประจา ทั้งวันทั้งคืน เสียการเสียงาน และสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่น
ต้องพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาล” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 52 ปี)
“ดื่มแบบเสี่ยงต่า แบบเสี่ยง แบบอันตราย อันนี้ไม่รู้ หากดื่มแอลกอฮอล์มากๆเกิดโรค เกิดอุบัตเิ หตุก็คือ
อันตราย แต่หากดื่มประจาอันนีล้ ่ะติดแอลกอฮอล์” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 27 ปี)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดมีการประเมินตนเองว่า ตนเองไม่เข้าข่ายระดับความเสี่ยงของความ
ผิดปกติจากการดื่มทั้ง 4 ระดับเนื่องจาก ดื่มเพียงบางโอกาสหรือเป็นครั้งคราวไม่เกิดผลกระทบต่อหน้าที่การงาน และ
ไม่ได้ เจ็ บป่ วยด้ ว ยโรคที่ รุน แรงเพราะดื่ม ในปริ ม าณน้อ ยเมื่อ เที ย บกั บ ผู้ ชาย สะท้ อ นดั งตั ว อย่างค าพู ด ของผู้ ให้ ข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
“เราเป็นผู้หญิ ง เราดื่ม เป็นบางช่วง งานเทศกาล ไม่ได้ด่ืมหนัก ไม่ได้ด่ืมทุกวัน ดื่มมาไม่เคยเสียงาน
สุขภาพก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร คงไม่เข้าความเสี่ยงในข้อใดๆหรอกนะ” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 45 ปี)
“หากอยูบ่ ้าน ไม่มีโอกาสพิเศษ หรืองานประเพณีเราก็ไม่ด่ืมเลย มันคงไม่สะสมในร่างกาย และไม่มีผล
ต่อสุขภาพของเรา ฉะนั้นคงไม่ใช่สักข้อในระดับความเสี่ยง” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 58 ปี)
2.2 นอนไม่ ห ลั บ หรื อ หลั บ มาก ปวดศี ร ษะ ปวดท้ อ ง คื อ ผลกระทบจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่ผู้ให้ขอ้ มูลส่วนใหญ่บอกเล่าถึงอาการที่เกิดขึ้นหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันดับแรก มีผลกับ
การเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการนอนหลับ ซึ่งจะเกิดขึน้ ในวันหรือคืนนัน้ ๆ เกือบทั้งหมดบอกว่าทาให้นอนหลับสบายหลับ
ได้ดีขึ้นนานและลึก แต่มีบางส่วนที่พบอาการนอนไม่หลับ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหลับไปซักระยะและสะดุ้งตื่นขึ้นมา จากนั้นจะ
นอนไม่หลับ อาการต่อมาคืออาการเบื่ออาหาร ซึ่งจะเป็น อาการของวันรุ่งขึ้นหลังจากดื่ม ซึ่งจะมีวิธีแก้ไขคือกินของร้อน
หรือของเปรี้ยว อาการจะค่อยๆหายไป อาการสุดท้าย คือ อาการปวดศีรษะ บางคนบอกว่าอาการ “เมาค้าง” หรือ “เมา
ขา” หากนอนพักมากๆอาการจะดีขึ้นส่วนอาการปวดท้องจะพบเมื่อดื่มขณะท้องว่างหรือคนที่ด่ืมเป็นประจา หรือดื่มหนัก
ในครั้งนั้นๆ ซึ่งอาการทั้งหมดจะเกิดขึ้นรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่สาคัญ
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ผู้ให้ขอ้ มูลเกือบทั้งหมดไม่สามารถบอกได้ถึงผลต่อสุขภาพระยะยาวได้ ส่วนใหญ่บอกว่าการดื่มเป็นครั้งคราวคงไม่สะสมใน
ร่างกายให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา สะท้อนดังตัวอย่างคาพูดของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
“หากเราดื่ม มาก ดื่ม หนั ก โดยเฉพาะดื่ม หลายชนิด ปนกั น วัน ต่อ มาเราจะปวดหั ว เบื่อ อาหาร เขา
เรียกว่า เมาขา หรือ เมาค้าง ต้องนอนอีกทั้งวัน... เราจะทานได้เฉพาะซุปร้อนๆ ข้าวต้ม จากนัน้ ก็ทานพวกผลไม้ที่เปรีย้ วๆ
เท่านัน้ ...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 46 ปี)
“ดื่มเบียร์ ดื่มไปซักแก้วที่3-4ก็จะมึน ง่วงนอน ตามันจะปิด พอไปนอนซักระยะสะดุ้งตื่น จะนอนไม่หลับ
อีกเลย...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 56 ปี)
“เราเป็นปวดหลัง ปวดท้อง ปวดเมื่อย... แต่ก็เป็นไม่บ่อย ดื่มทีเป็นที คงไม่เกิดผลกับร่างกาย” (ผู้ให้
ข้อมูลอายุ 49 ปี)
“มีอาการแสบท้อง ปวดหัว ครึ่งวันถึงหนึ่งวันก็หายไป ไม่นา่ จะสะสม หรือเป็นผลให้เกิดโรคต่างๆ” (ผู้ให้
ข้อมูลอายุ 38 ปี)
“เราดื่มมานาน ดื่มเบาๆเป็นครั้งคราว ก็มีอาการเล็กๆน้อยๆ ปวดหัว ปวดท้อง เพลียบ้าง แต่หากไม่ได้
ดื่มก็ไม่เป็นอะไร สุขภาพแข็งแรง ไม่นา่ จะส่งผลต่อสุขภาพ” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 44 ปี)
“มีอาการหลับนาน หลับลึก แต่หากวันไหนดื่มหนัก จะปวดหัว ปวดตึบๆ ไม่อยากกินอะไร ไม่ค่อยสุข
สบายเท่าไหร่..ก็นานๆเป็นที” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 52 ปี)
2.3 การมีหลานให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยที่ทาให้คิดเลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็ นสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ให้ค าตอบว่า “ไม่แน่ใจ” เมื่อถามถึงความคิดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่าครึ่งบอกว่า “ยังไม่คิดเลิกดื่ม” หรือ “คงไม่อาจปฏิเสธที่จะดื่มได้” โดยให้เหตุผลว่า ต้องดื่มเพราะมีเพื่อนฝูง มีงาน
สังสรรค์ ขัดเพื่อนไม่ได้ ยังต้องทางานต้องเข้าสังคม มากกว่านั้นผู้ให้ข้อมูลยังคงเชื่อว่า “การดื่มน้อยๆ ดื่มเป็นครั้งคราว ไม่
เป็นไร” สะท้อนดังตัวอย่างคาพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อไปนี้
“ดื่มเล็กๆน้อยๆ คงไม่เป็นไร...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 27 ปี)
“คงขัดเพื่อนฝูงไม่ได้...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 37 ปี)
“หากจะให้เลิก ไม่แน่ใจ เราก็ไม่รู้จะบอกเพื่อน บอกคนอื่นยังไง ยังเลิกไม่ได้หรอก...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 44 ปี)
“หากตอนนี้คงเลิกดื่มไม่ได้ เราต้องเข้าสังคม เข้ากลุ่ม เค้าคะยั้นคะยอเราก็ตอ้ งดื่มเพราะเราเคยดื่ม...”
(ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 31 ปี)
“เราดื่มน้อยๆ เบาๆ และตามงานประเพณี เทศกาล ไม่ได้ติดมัน สนุกสนาน สุขภาพก็ยังแข็งแรง ก็คงยัง
ไม่เลิกดื่มมัน” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 32 ปี)
“เคยคิดเหมือนกันว่าจะเลิกดื่ม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทาได้ เพราะเราต้องอยูใ่ นสังคม” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 52 ปี)
“เราเคยดื่ม เราต้องมีสังคม มีเพื่อน หากบางช่วงไม่ด่ืมก็ได้หรืออยากดื่มเราก็ด่ืม แต่หากจะให้เลิกดื่ม
เลย คงไม่ได้ ยังไม่คดิ เลิกดื่มมัน...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 48 ปี)
เมื่อถามถึงสิ่งที่ทาให้เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย หากมีภาระในการดูแลเลีย้ งหลาน การ
เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดโรคประจาตัว โดยแพทย์สั่งห้ามดื่ม และสุดท้ายคือ หากชราหรือสูงอายุ จะเป็นเหตุผลให้กับตนเอง
และสังคมได้ในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สะท้อนดังตัวอย่างคาพูดของผู้ให้ขอ้ มูลต่อไปนี้
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“ปัจจุบันเราต้องดูแลตนเองได้ ไม่มีภาระ...ลูกโตหมดแล้ว เราต้องเข้าสังคม แต่หากต้องดูแลหลานน้อย
เป็นย่าเป็นยายก็คงต้องอยู่บ้านดูแลหลาน คงต้องเลิกดื่มละ” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 45 ปี)
“หากมีการเจ็บป่วย เป็นโรคนั้นโรคนี่ หมอเขาห้ามมา เราก็ต้องเลิกดื่ม แต่ตอนนี้เราสุขภาพแข็งแรงดี
ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 40 ปี)
“หากเราแก่เฒ่า คงต้องเข้าวัดเข้าวา ละเลิก กิเลส ถึงตอนนั้นก็คงจะเลิกดื่มได้ ต้องจาเป็นเลิกดื่ม ”
(ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 55 ปี)
“เราจะปฏิเสธได้ บอกคนอื่นได้ว่าหมอห้าม เราเป็นโรคประจาตัว คนอื่นก็เชื่อ เราก็แข็งใจ ไม่ด่ืมมันได้
...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 47 ปี)
“แก่ตั วมาก็ คงต้อ งเลิก ดื่ม ตอนนี้เรายังเข้ากลุ่ ม...เข้าสั งคม สังคมเราเป็นแบบนี้ค งขัด ไม่ได้ มันเป็ น
สิ่งจาเป็นในสังคมปัจจุบันนะ...” (ผู้ให้ขอ้ มูลอายุ 58 ปี)

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานในภาคเหนือตอนบนที่พบในครั้งนีแ้ บ่งได้เป็น 2
ประเด็นหลักคือ
1. ความหมายการดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ตามการรับรู้ ของสตรีได้ ส ะท้ อ นใน 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์คือ มิตรภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ความเชื่อ แสดงให้เห็นถึง การ
ให้คุณค่าต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถอธิบายได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า ความชุกของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการให้ทัศนคติด้านบวกของสตรีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทัศนคติหรือค่านิยมของสังคมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจัยชักนาและส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
[16] สังคมไทยปัจจุบันมีค่านิยมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะการเข้าสังคมและการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นได้ [2] นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเสรีและความหนาแน่นของร้านค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การมีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ก็ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่สร้างวัฒนธรรมการดื่ม รวมถึงการโน้มน้าวจาก
โฆษณาและภาพยนตร์ [2,16] สอดคล้องกับการศึกษาของ วิเศษ สุจินพรัหม และ สหัทยา วิเศษ (2559) ที่ศกึ ษาเรื่องสุรา
นารี กับการจัดการตนเองของชุมชนในจั งหวัดพะเยา ที่พบว่า เมื่อมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หลากหลาย มีจาหน่ายทั่วไป
หาซื้อได้ง่าย สะดวก และการจัดงานเลี้ยงต่างๆมีมากขึ้น ส่งผลให้สตรีเข้าสู่วงจรของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [17]
และพบการศึกษาของ สุนทรี ศรีโกไสย (2556) ซึ่งศึกษา การทบทวนองค์ความรู้เรื่องการดื่มสุราและการเสพติดสุราของ
สตรี ที่พบว่า การมีทัศนติที่ดีต่อการดื่มสุรา การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแอลกอฮอล์ ความอยากลองและ
อยากเลี ย นแบบ ความเชื่อ เรื่อ งการเท่ า เที ยมกั น ทางเพศ การถู ก กดขี่ทางเพศของสตรี และการมีภ าวะอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ เป็นสาเหตุสาคัญของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีไทย [5]
2. การตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้สะท้อนใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การดื่มประจา
คือติดเหล้า ดื่มเป็นครั้งคราวไม่เป็นอันตราย 2. นอนไม่หลับหรือหลับมาก ปวดศีรษะ ปวดท้อง คือผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. การมีห ลานให้ ดู แล ปั ญ หาสุขภาพ และความสูงอายุ คือ ปั จจัย ที่ ทาให้ คิ ดเลิ กดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ใน 2 ประเด็นแรก แสดงให้เห็นว่า สตรีมีการตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ในระดับต่าและยังไม่ถูกต้อง ครอบคลุม อาจเนื่องมาจากการศึกษาครั้งนี้ อายุเฉลี่ยของผู้ให้ข้อมูล คือ 48.13 ปี ส่วนใหญ่
ดื่มในระดับเสี่ยง การศึกษาส่วนใหญ่ช่วงประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกร และบริบทการศึกษาคือสังคมชนบท ทาให้มี
ผลต่อการรับรู้ถึงผลกระทบยังไม่ถูกต้อง ครอบคลุมซึ่งส่วนใหญ่ มองผลกระทบเฉพาะด้านร่างกาย ไม่ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบด้านจิตใจและสังคม และการมองผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ เยาวลักษณ์ ยา
นุช และ ศิริพ ร ยอดกมลศาสตร์ (2559) ซึ่ งศึก ษาผู้ ห ญิ งกับ สุราพื้น บ้ า น พบว่า สตรี ในชุม ชนเห็ น ตรงกั น ว่าการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์หลังเลิกงานถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ถือว่าติดสุรา และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกระทบต่อสุขภาพและปัญหา
ในครอบครัว เพราะคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถรับผิดชอบหน้าที่และงานบ้านได้ [18] ซึ่งวิธีการลดอันตรายและ
การสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้การดื่มแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ไม่ให้คงการ
ดื่มต่อจนเกิดโรคติดสุราหรือปัญหาสุขภาพและสังคมอื่นๆ [16] ร่วมกับอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีมี
ความอ่อนไหวและเปราะบางมากกว่าเพศชาย ทั้งด้านสุขภาพ การมีทารก และบทบาททางสังคม [1] จึงควรต้องตระหนัก
ถึงผลกระทบเพิ่มมากขึน้ ประเด็นสุดท้าย การมีหลานให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยที่ทาให้คิดเลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจและไม่ตงั้ ใจในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการตั้งข้อเงื่อนไข
ในการเลิกดื่มเครื่องดื่ม สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และ ธนิษฐา สมัย (2557) ที่ศึกษา การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัวไทย ที่พบว่า ไม่สามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในอนาคต เนื่องจากต้องเข้า
สังคม [19] ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทาให้พฤติกรรมการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสตรียังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเกิด
ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพและปัญหาอื่นๆตามมา

สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงาน พบการรับรู้ความหมายของ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
มี 3 ความหมาย คือ 1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ มิตรภาพ 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คือ ความเชื่อ ด้านการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบ 3 ประเด็น คือ 1. ดื่มประจาคือติด
เหล้า ดื่มเป็ นครั้งคราวไม่เป็น อัน ตราย 2. นอนไม่ห ลั บหรือหลั บมาก ปวดศีรษะ ปวดท้ อ ง คือ ผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. การมีห ลานให้ ดู แล ปั ญ หาสุขภาพ และความสูงอายุ คือ ปั จจัย ที่ ทาให้ คิ ดเลิ กดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จากผลสรุปดังกล่าวนาไปสู่ขอ้ เสนอแนะและการนาผลวิจัยไปใช้ดังนี้
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ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
1. หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรเน้นการดูแลสตรีในชนบทที่ครอบคลุมทั้งในชุมชนและโรงพยาบาล ในชุมชนเน้น
เชิงรุกในการให้ค วามรู้เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนติ โดยการให้ ความรู้เน้น ด้านผลกระทบของการดื่ม เค รื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของสตรีที่ยังมีน้อยและไม่ถูกต้องและครอบคลุมเพื่อสอดรับกับผลวิจัยที่พบการให้ความหมายในเชิงการให้
คุ ณ ค่ าต่อ การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ส่ วนโรงพยาบาลเน้น การพยาบาลในการดู แลผู้ ที่มีปัญ หาการดื่ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในสตรี การคัดกรองความเสี่ยง การออกแบบโปรแกรมหรือโครงการที่ทาให้สตรีลดและเลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยใช้ข้อ มู ล เรื่อ งสุ ขภาพ บทบาทหน้าที่ ข องสตรีในครอบครัว ดั งข้อ มู ล ผลการวิจั ยเรื่อ งปั จ จัย ที่ ทาให้ มี
ความคิดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. หน่วยงานทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์ที่เกี่ยวข้องในด้านองค์กรสตรี
ควรวางนโยบายที่นามาซึ่งการสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี
บทบาทและภาพลักษณ์ที่ดงี ามของสตรีไทย เพื่อให้เกิดความมีคุณค่าในตนเองและการมีความสุขในสังคม
3. องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ส่งเสริม และป้องกันปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี โดยเพิ่มบทบาทในโครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบของการ
รณรงค์ อนุรักษ์ งานประเพณีตา่ งๆ ในท้องถิ่น และการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดขี องบทบาทของสตรี การสร้างสัมพันธภาพ
และมิตรภาพที่ดโี ดยไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตอนกลาง
ตอนปลาย รวมถึงผู้สูงอายุ เนื่องจากงานวิจัยนี้ ศึกษาในสตรีที่ อายุ 25 – 59 ปี ซึ่งเป็นภาพรวมและยังพบความแตกต่าง
เฉพาะในแต่ละกลุ่มวัยทั้งเรื่องทัศนติ ค่านิยม การรับรู้และความรู้ และอาจเพิ่มการศึกษาในบริบทและพื้นที่อ่ืนที่มีความ
แตกต่างของบริบท สังคมวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนขององค์ความรู้ในสตรี ทั้งนี้เพราะการศึกษานี้ศึกษาเพียง 4 จังหวัด
ของภาคเหนือตอนบน
2. ควรศึกษาสังคมโดยรวมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี โดยขยายศึกษาในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อ ง
สัมพันธ์กับสตรี เพื่อนาสังคมไทยไปสู่สังคมที่ ลดและเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพราะการศึกษานี้มุ่งศึกษา
เฉพาะกลุ่มสตรีวัยแรงงานเท่านัน้
3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบหรือโปรแกรมในการส่งเสริม และป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
สตรี โดยเน้นประเด็นการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการให้ความรู้ที่
ชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุม ในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสตรี เพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ต่อไป
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ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล และรู ป แบบการตั ด สิ น ใจรั บ บริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ของประชาชน
เขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทย
Factors affecting and decided to form the emergency medical services, on 10th
district health services in Thailand
ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์1* กฤษณา วุฒสิ ินธ์1 และ วรกร วิชัยโย1
Thongsakchai Saipraraj1*, Kridsana Wuttisin1 and Worakhon Wichaiyoo1
บทคัดย่อ
การเจ็บป่วยฉุกเฉินนับว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก ในประเทศไทยพบว่าในการใช้บริการห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลต่ างๆทั่ วประเทศ มี ผู้ เจ็ บป่ วยวิ กฤติ และเร่ งด่ วนประมาณร้ อยละ 30 และมี ผู้ เจ็ บป่ วยฉุ กเฉิ นเสี ยชี วิ ตนอก
โรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน เพื่ อแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าว รั ฐบาลได้ จั ดให้ มี สถาบั นการแพทย์ฉุ กเฉิ นแห่ งชาติ (สพฉ.)
ขึ้นในปี 2551 เป็ นหน่ วยงานรั บผิ ดชอบจั ดให้ มี และบริ การระบบการแพทย์ฉุ กเฉิ นของชาติ โดยบู รณาการกั บบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการแบ่งพื้นที่เป็น 13 เขตพื้นที่บริการสุขภาพ โดยประชาชนสามารถขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ผลการดาเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2551 ถึง 2554 และลดลงในปี 2555-2557 และผลการดาเนินงานในระดับเขตก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกัน
กับระดับประเทศ โดยเฉพาะเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การสนับสนุนเป็น
พิเศษเพื่อให้เป็นพื้นที่นาร่องดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จาก
แนวโน้มดังกล่าว จึงเป็นข้อสงสัยที่ตอ้ งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผล และรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน
เขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกวิธีการเข้ารับบริการแพทย์ฉุกเฉิน และสถานการณ์การใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 3 จาก 5 จังหวัดจานวน 120 ตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย
ฉุกเฉินระดับฉุกเฉินวิกฤต (Resuscitation) ที่มารับบริการด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 58 ราย และมาด้วยตนเอง 62 ราย
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน วัฒนธรรม, ญาติ/ครอบครัว,เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มผี ลต่อการเรียกใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่
10 อย่างมีนั ยส าคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คื อการรับรู้เกี่ ยวกับ 1669 ความรู้เกี่ ยวกับอาการเจ็บ-ป่ วย เขตพื้นที่ อาศั ย และ
ช่วงเวลาที่เจ็บ-ป่วย สามารถทานายการใช้บริการได้ร้อยละ 23.4 ( R 2= 0.234) รูปแบบการตัดสินใจเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง
(Group Decision) เป็นการตัดสินใจในลักษณะที่ไม่เคยดาเนินการไว้ก่อน สพฉ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรเร่งการส่งเสริมให้
เกิ ดการรั บรู้ ถึ งบริการ ระดั บความรุนแรงของการเจ็ บป่ วยที่ ต้องใช้บริ การการแพทย์ฉุ กเฉิ น เพื่อให้ มีความตระหนั กและให้
ความสาคัญเกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อตัดสินใจเลือกรับบริการได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องของประชาชน ต่อไป
คาสาคัญ: รูปแบบการตัดสินใจ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1
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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 16 69 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 16 6 9 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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บทนา
การเจ็บป่วยฉุกเฉินนับว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก โดยพบว่าหนึ่งในสี่ของการตายทั้งหมด ในโลก
เกิดจากภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน (องค์การอนามัยโลกใน, 2545) ในประเทศไทยพบว่าในการใช้บริการห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ มีผู้เจ็บป่วยวิกฤติและเร่ง ด่วนประมาณร้อยละ 30 และมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอก
โรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน (วรเวศน์ สุวรรณระดา และคณะ, 2548) นอกจากสาเหตุของการเสียชีวติ มากแล้วยัง
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพโดยมูลค่าความความสูญเสียทางการเงินในปี 2010 อยู่ที่ 1,952 ล้าน
บาท (มูลนิธิไทยโรดส์, 2555) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้จัดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) ขึน้ ในปี
2551 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดให้มี และบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของชาติ โดยบูรณาการกับบริการของกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการแบ่งพื้นที่เป็น 13 เขตพื้น ที่บริการสุขภาพ โดยประชาชนสามารถขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง จากการดาเนินการดังกล่าวพบว่ามีแนวโน้มของการขอรับบริการของ
ประชาชนสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 35,986 ครั้งในปี 2548 เป็น 1,261,179 ครั้งในปี 2557 (รายงานประจาปี และ
รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจาปี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด
พบว่าจ านวนการรับบริก ารเริ่ม มีอัต ราการเพิ่ม ที่ คงตั วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้นมา ทั้ งที่ส ถาบั น การแพทย์ฉุ กเฉิ น
แห่งชาติได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานจากรัฐบาลเป็นอย่างดีโดยได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 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) ซึ่งแนวโน้มบริการดัง กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนยังเป็นปัญหาที่ตอ้ งเร่งดาเนินการแก้ไข สอดรับกับการสารวจสภาพการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 75.7 มารับบริการด้วยต้นเองโดยไม่
ผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เอแบค-เคเอสซีอินเตอร์เน็ตโพล, 2553) เช่นเดียวกับการศึกษาสาเหตุการไม่เลือกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนไม่เลือกใช้บริการเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุถึง
ร้อยละ 62.74 (ณัชชา หาญสุทธิเวชกุลและคณะ, 2555)
เนื่องจากการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของไทย มีการบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการสุขภาพของประเทศ
ที่เน้นการดาเนินงานเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดการประสานงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นผล
การดาเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับเขตจึงมีปัญหาการเข้าถึงและใช้บริการเช่นเดียวกับระดับประเทศ (สัญชัย
ชาสมบั ติ , 2555) โดยเฉพาะเขตพื้ น ที่ บ ริก ารสุ ขภาพที่ 10 ซึ่ งเป็ น เขตพื้น ที่ ส ถาบั น การแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติให้ ก าร
สนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นพื้นที่นาร่องดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2557)
จากแนวโน้มดังกล่าว จึงเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีผล และรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
ประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาและรณรงให้ประชาชนสามรถเข้าถึงบริ การการแพทย์
ฉุกเฉินได้มากขึ้น
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วัตถุประสงค์หลัก
เพื่ อ ศึก ษารูป แบบการตั ด สิ น ใจเลือ กวิธีก ารเข้ ารับ บริก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น และปั จ จั ยที่ มีผ ลต่อ การใช้บ ริก าร
การแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10

รูปแบบการศึกษา
ศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เก็บข้อมูลโดใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไปที่ถูกสุ่ม การเก็บ
ข้อมูลจะเก็บจากผู้ป่วยเป็นอันดับแรก และหากผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลได้จึงเก็บจากญาติโดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 3
ระดั บแรก ตามเกณฑ์ คั ด แยกผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น และจั ด ล าดั บ การบริบ าล ณ ห้ อ งบริก ารฉุ ก เฉิ น ตามเกณฑ์ 5 ระดั บ ที่
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกาหนด ประกอบด้วย ฉุกเฉินวิกฤต, ฉุกเฉินเร่งด่วน, ฉุกเฉินไม่รุนแรง,ผู้ป่วยทั่วไป และ
ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่นๆ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้มารับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไปที่ถูกสุ่ม
ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 โดยใช้เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย 1)เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือญาติที่มา
รับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน 2) มีระดับความรุนแรงฉุกเฉินวิกฤต หรือฉุกเฉินเร่งด่วน หรือฉุกเฉินไม่รุนแรง 3) สามารถ
สื่อสารให้ข้อมูลได้ และเกณฑ์คัดออก(Exclusion criteria) ประกอบด้วย 1) ขาดสติไม่สามารถสื่อสาร และให้ข้อมูลได้ 2)
ผู้ป่วยจากการรับส่งต่อ 3) ผู้ป่วยทั่วไป หรือผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น
การคานวณตัวอย่าง
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง (Cohen, 1969 อ้างถึงในระพินทร์,
2549) ใช้โปรแกรม G*power กาหนดค่า effect size เท่ากับ 0.130 ค่าความคลาดเคลื่อน (alpha= เท่ากับ 0.05) และค่า
power เท่ากับ 0.9 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 115 คน (Faul et al., 2007 อ้างถึงใน กชกร เกียรติศรศรี , 2555) เนื่องจาก
งานวิจัยอาจมีกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ ผู้วจิ ัยจึงจานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อชดเชยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สมัครใจให้
ข้อ มู ล อีก 5 ตั วอย่าง จึ งมีก ลุ่ ม ตั ว อย่าทั้ งหมด 120 คน วิธีก ารสุ่ ม ตั วอย่างใช้ก ารสุ่ ม แบบขั้ น ตอน (Stratified random
sampling) 3 จาก 5 จังหวัดจานวน 120 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ่ืนที่เหมาะสม เพื่อหาปัจจัยที่มีผล และรูปแบบการตัดสินในในการเลือกใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนสาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการ รวมทั้งรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

220

Proceedings

ผลการศึกษา
จากการสารวจเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ป่วยหรือญาติที่มารับบริการ ผู้มารับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มารับ
บริการ ณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไปที่ถูกสุ่มประกอบด้วย โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 ได้กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ที่มาโรงพยาบาลด้วยตนเอง 62 ราย และกลุ่มที่มาโรงพยาบาลด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 58 ราย รวมทั้งสิน้ 120 ราย
กลุ่มที่มาโรงพยาบาลด้วยตนเอง
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 62 คน เป็นเพศชาย 25 คน หญิง 37 คน คน ช่วงอายุระหว่าง 19-78 ปี
อายุเฉลี่ย 41.31 (S.D = 9.018) ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองร้อยละ 45.3 สาเหตุการมาโรงพยาบาลแบ่งเป็น
อุบัตเิ หตุ(Trauma) ร้อยละ 25.9 เจ็บป่วยอื่น(Non trauma) ร้อยละ 74.1 แบ่งเป็นระดับฉุกเฉินวิกฤต (Resussitation) ร้อยละ
6.2 ระดับฉุกเฉินเร่งด่วน(Emergency) ร้อยละ 44 และระดับฉุ กเฉินไม่รุนแรง (Urgency) ร้อยละ 49.8 ส่วนใหญ่ ระดับ
การศึกษาอยู่ที่ระดับต่าปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบประกอบอาชีพรับราชการ
กลุ่มตัวอย่างที่มาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ลักษณะทั่วไปของจานวน 58 คน เป็นเพศชาย 26 คน หญิง 32 คน ช่วงอายุระหว่าง 21.77 ปี อายุเฉลี่ ย 46.33
ปี (SD 11.180) ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองร้อยละ 42.1 สาเหตุการมาโรงพยาบาลแบ่งเป็นอุบัติเหตุร้อยละ 70.7
เจ็บป่ วยอื่น (Non trauma) ร้อยละ 29.3 แบ่งเป็น ระดับฉุก เฉิ นวิก ฤต (Resussitation) ร้อยละ 1.7 ระดั บฉุ กเฉิน เร่งด่ วน
(Emergency) ร้อยละ 29.1 และระดับฉุกเฉินไม่รุนแรง(Urgency) ร้อยละ 69.2 ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับต่า
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบประกอบอาชีพเกษตร
ปัจจัยที่มผี ลต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน วัฒนธรรม, ญาติ/ครอบครัว,เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลต่อการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่บริการ
สุขภาพที่ 10 อย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือการรับรู้เกี่ยวกับ 1669 การรับรู้เกี่ยวกับอาการเจ็บ-ป่วย เขต
พื้นที่อาศัย และช่วงเวลาที่เจ็บ-ป่วย โดยมีสมการทานายปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ที่ใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนแบบขั้นตอน (Stepwise)ที่นาตัวแปร
อิสระเข้าครั้งละ 1 ตัวหากมี ตัวแปรอิ สระที่น าเข้ามีความสั มพันธ์กั บตัวแปรอิสระที่ มีอยู่แล้วในสมการจะตัดตัวแปรอิสระที่
สัมพันธ์กันตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการถดถอยเอง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542: 341) ซึ่งทาให้ได้สมการดังนี้
Y = 7.000 + 1.631 (X3) + 16.466 (X6) + 6.432 (X8) + 3.012 (X10)
หรือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในเขต
พื้น ที่ บริ ก ารสุ ข ภาพที่ 10 = 7.000 + 1.631 (การรับ รู้ 1669) + 16.466 (การรับ รู้ก ารเจ็ บ ป่ วย) + 6.432 (เขตพื้ น ที่ อ ยู่
อาศัย) +3.012 (ช่วงเวลาที่ป่วย)
โดยสมการนี้สามารถทานายผลได้ร้อยละ 21.8 (R2 = 0.218 p-value < 0.001) สามารถทานายการใช้
บริการได้ร้อยละ 23.4 ( R2 = 0.234)
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รูป แบบการตัด สินใจในการเลือกใช้บริการ เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง (Group Decision) เป็นการตัดสินใจใน
ลักษณะที่ ไม่เคยด าเนินการไม่มีการเตรียมพร้อม (ผู้มีค วามรู้ EMSประจาครอบครัว, การมีป้ายบอกขั้นตอนการขอใช้
บริการ)รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3
สาเหตุที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีรถส่วนตัวสามารถมาโรงพยาบาลเองได้ รองลงมาคือ รูส้ ึกว่าการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้น
เล็กน้อยไม่จาเป็นต้องเรียกรถพยาบาลมารับ และจุดจอดรถกู้ชีพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งอยู่ไกล ตามลาดับ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4, 5 และ 6
สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สื่อที่ทาให้เกิดการรับข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่ ได้แก่ ป้ายโฆษณา (ร้อยละ 38.33) รองลงมาได้แก่
การรณรงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอินเตอร์เน็ต (Utube) และดังตารางที่ 7

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และรูปแบบการตัดสินใจในการเรียกใช้บริการการแพทย์
ฉุกฉินของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ซึ่งพบว่าสาเหตุอันดับ 1 คือการรับรู้เกี่ยวกับ 1669 ความรู้เกี่ยวกับ
อาการเจ็บ-ป่วย เขตพื้นที่อาศัย และช่วงเวลาที่เจ็บ -ป่วย โดยการมีรถส่วนตัวเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้ไม่เลือกที่จะ
เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสถานการณ์ แบบนี้อาจแสดงถึงการไม่รับรู้และไม่ตระหนั กถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
นอกจากการรับส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยการประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะวิกฤตจากเจ้าหน้าที่
ประจารถที่ผ่านการฝึกอบรม การมีความพร้อมของอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการช่วยชีวิต หรืออาจยังขาดความตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรค ซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มที่ตอบว่ามีรถส่วนตัวจึงมาเอง มีการคัดแยกเป็นระดับฉุกเฉินวิกฤต และระดับ
ฉุกเฉินเร่งด่วน รวมกันถึง ร้อยละ 50.2 ซึ่งสูงมากหากการมาโรงพยาบาลด้วยตัวเองและไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างถูก
วิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือความพิการได้
การประเมินระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยต่าคือรู้สึกว่าบาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อยและเข้าใจว่าไม่จาเป็นต้อง
เรียกรถพยาบาลมารับเป็นสาเหตุสาคัญลาดับที่ 2 ซึ่งพบว่าในกลุ่มที่เห็นว่าอาการไม่มีความรุนแรง แต่ผู้ป่วยกลับมีความ
รุนแรงระดับฉุกเฉินวิกฤต ร้อยละ 50 และฉุกเฉินเร่งด่วนร้อยละ 22.2 ซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงชีวิต
หรือความพิการได้นอกจากนี้ยังพบว่าพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินร้อยละ 50 ไม่รู้จักการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน แต่เป็นการรับบริการจากมีผู้โทรแจ้งเหตุ เช่น ตารวจ ญาติ ประชาชนที่บังเอิญผ่านมา และยังพบว่าใน
กลุ่มที่มาเองรู้จัก บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ถึงร้อยละ 55.3 แต่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเนื่องจากเข้าใจว่าอาการ
ไม่รุนแรง สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัชชา หาญสิทธิเวชกุล และคณะ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรเร่ง การส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ถึงบริการ
ระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยที่ต้องใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ เพื่อให้มี
ความตระหนักและให้ความสาคัญเกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อตัดสินใจเลือกรับบริการได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
ของประชาชน ต่อไป
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 120)
ลักษณะ
กลุ่มมาเอง (n = 62)
จานวน
ร้อยละ
การตอบแบบสอบถาม
ตอบเอง
28
45.3
ญาติตอบแทน
34
54.7
เพศ
ชาย
25
39.1
หญิง
37
60.9

กลุ่มมาด้วยระบบ 1669 (n = 58)
จานวน
ร้อยละ
p-value
24
42.1
34
57.9
0.537 *
26
44.7
32
55.3

อายุ

0.553*

น้อยกว่า 30 ปี
4
6.3
2
3.2
30 - 39 ปี
26
41.3
22
34.9
40 - 49 ปี
22
34.9
23
36.5
50 - 59 ปี
8
12.7
7
11.1
60 ปีขนึ้ ไป
2
3.2
2
3.2
xˉ = 41.31, S.D = 9.018,
xˉ = 46.33, S.D = 11.180,
Min = 19, Max = 78
Min = 21, Max = 77
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
36
58.9
31
53.7
ปริญญาตรีข้นึ ไป
26
41.2
27
46.3
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
20
33.1
12
20.7
ลูกจ้างประจา/พนักงานบริษัท
12
21.3
7
11.5
รับจ้างทั่วไป
8
11.7
8
13.9
นักเรียน/นักศึกษา
7
10.2
7
12.3
เกษตรกร
6
9
18
30.6
ธุรกิจส่วน
5
8.8
2
4
ไม่ประกอบอาชีพ
4
5.9
4
7
*= Pearson Chi-Square, **= Likelihood Ratio, Ɨ= Independent sample T-test
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (n = 120)
ลักษณะ
กลุ่มมาเอง (n = 62)
กลุ่มมาด้วยระบบ 1669 (n = 58)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
p-value
วัฒนธรรม/ญาติ/ครอบครัว/ความเชื่อ
0.633 *
การใช้รถEMSจะทาให้โชคร้าย
30
48
32
55.2
การมีคนเสียชีวติ ในรถทาให้โชคร้าย
32
52
26
44.8
การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
ประเภทการเจ็บป่วย
Trauma
Nom- Trauma
ระดับความรุนแรง
ฉุกเฉินวิกฤต
ฉุกเฉินเร่งด่วน
ฉุกเฉินไม่รุนแรง

16
46

25.9
74.1

41
17

70.7
29.3

0.021 Ɨ
0.000*

4
27
31

6.2
44
49.8

1
15
36

1.7
29.1
69.2

0.012**

ช่วงเวลาการเจ็บป่วย
๐๘.๓๑-๑๖.๓๐
21
34
22
๑๖.๓๑-๒๔.๐๐
20
32
17
๐๑.๐๑-๐๘.๓๐
21
34
19
พื้นที่อาศัย
ในเขตเทศบาล
29
46.8
35
นอกเขต
33
53.2
23
การรับรู้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รู้จัก
34
55.3
29
ไม่รู้จัก
28
44.7
29
รูปแบบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
มี ก ารเตรี ย มพร้ อ ม(ผู้ มี ค วามรู้ ป ระจ า 28
44.7
23
ครอบครัว,มีป้ายบอกขั้นตอน)
ไม่มกี ารเตรียมพร้อม
28
55.3
35
*= Pearson Chi-Square, **= Likelihood Ratio, Ɨ= Independent sample T-test
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0.001**
37.9
29.3
32.8
0.001*
60.3
39.7
0.001*
50
50
0.001*
29.7
60.3
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสาธารณสุขที่ 10
ตัวแปร
r

ผลวิเคราะห์
R2
R2 adj

F

Sig

Constant 7.000
การรับรู้บริการ 1669
การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
เขตพื้นที่อาศัย
ช่วงเวลาป่วย

.366
.466
.312
.568

.134
.218
.167
.243

.121
.194
.171
.132

10.233 .001
9.040 .010
7.012 .002
8.040 .000

R2 = 0.218
ตารางที่ 4 สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน( n= 62 )
มีรถส่วนตัวสามารถมาได้เอง
รู้สกึ ว่าอาการไม่รุนแรงไม่จาเป็นต้องใช้รถฉุกเฉิน
จุดจอดรถอยู่ไกลอาจมาถึงช้า
คิดว่ายุ่งยาก
ตกใจ ทาอะไรไม่ถูก
เข้าใจว่าให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัตเิ หตุ
กังวลค่าใช้จ่าย
ไม่รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉินแต่จาเบอร์ไม่ได้
เคยใช้บริการแล้วไม่ประทับใจ
อื่นๆ

จานวน(คน)
23
14
6
5
3
3
2
3
1
1
1

ตารางที่ 5 สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจาแนกตามระดับความรุนแรงการเจ็บป่วย
ระดับการคัดแยกTriage (%)
สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ฉุกเฉินวิกฤต ฉุ ก เ ฉิ น ฉุ ก เฉิ น ไ ม่
(n=4)
เร่งด่วน
รุนแรง
(n=27)
(n=31)
รู้สกึ ว่าอาการไม่รุนแรงไม่จาเป็นต้องใช้รถฉุกเฉิน 50.0
22.2
32.2
จุดจอดรถอยู่ไกลอาจมาถึงช้า
25.0
20.4
15.4
มีรถส่วนตัวสามารถมาได้เอง
25.0
15.6
12.6
เคยใช้บริการแล้วไม่ประทับใจ
14.0
11.0
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ร้อยละ
37.4
22.9
9.5
6.4
5.0
5.0
4.0
5.0
1.6
1.6
1.6

xˉ

SD

34.80
20.27
17.73
12.50

11.49
3.92
5.28
1.5
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ตารางที่ 5 สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจาแนกตามระดับความรุนแรงการเจ็บป่วย (ต่อ)
ระดับการคัดแยกTriage (%)
สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฉุ ก เ ฉิ น ฉุ ก เ ฉิ น ฉุ ก เฉิ น ไม่ xˉ
วิกฤต(n=4) เร่งด่วน
รุ น แ ร ง
(n=27)
(n=31)
คิดว่ายุ่งยาก
6.0
7.0
6.50
เข้าใจว่าให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัตเิ หตุ
5.6
6.6
6.10
กังวลค่าใช้จ่าย
5.0
5.0
5.00
ไม่รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4.0
4.0
4.00
รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉินแต่จาเบอร์ไม่ได้
2
3.2
2.60
ตกใจ ทาอะไรไม่ถูก
0
1
0.50
อื่นๆ
5.2
2
3.60
ตารางที่ 6 สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจาแนกตามชนิดการเจ็บป่วย
ชนิดการเจ็บป่วย (%)
สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
Trauma
Nom- Trauma
( n=16 )
( n=46)
มีรถส่วนตัวสามารถมาได้เอง
39.20
28.20
รู้สกึ ว่าอาการไม่รุนแรงไม่จาเป็นต้องใช้รถฉุกเฉิน
18.40
21.4
จุดจอดรถอยู่ไกลอาจมาถึงช้า
11.60
10.60
ตกใจ ทาอะไรไม่ถูก
9.00
11.00
เคยใช้บริการแล้วไม่ประทับใจ
6.00
7.00
เข้าใจว่าให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัตเิ หตุ
3.60
6.60
กังวลค่าใช้จ่าย
2.00
5.00
ไม่รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.00
4.00
รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉินแต่จาเบอร์ไม่ได้
2
3.21
คิดว่ายุ่งยาก
2
1
อื่นๆ
3.20
2
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SD

0.5
0.5
0
0
0.6
0.5
1.6

xˉ

SD

33.70
19.90
11.10
10.00
6.50
5.10
3.50
3.50
2.60
1.50
2.60

5.5
1.5
0.5
1
0.5
1.5
1.5
0.5
0.6
0.5
0.6
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ตารางที่ 7 สื่อที่ทาให้รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (n=120)
ชนิดสื่อ
จานวน(คน)
ป้ายข้างทาง
กิจกรรมรณรงค์
อินเตอร์เน็ต
โทรทัศน์
เอกสาร
อื่นๆ

46
31
21
10
8
4

ร้อยละ
38.33
25.83
17.50
8.33
6.67
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
สุทธจิตต์1 จักรกฤษณ์ วังราษฎร์2 และ นริศรา พันธุรัตน์1*
Yupa Chanwikrai1, Chomnard Singhan1, Suwatsuk Dansukda1, Natthaphon Thatsanasuwan1, Puksiri
Sinchaiyakit1, Maitree Suttajit1, Jukkrit Wangrath2 and Naritsara Phanthurat1*
บทคัดย่อ
โรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทาให้ผู้ป่วยมีชวี ิต
ยืนยาวขึ้น จุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านและพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุ ด ท้ า ยที่ ได้ รับ การฟอกเลือ ดด้ วยเครื่ อ งไตเที ย ม ณ โรงพยาบาลพะเยา เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่า งเดื อ นมกราคมถึ ง
พฤษภาคม 2558 คัดเลือกรายการอาหารพื้นบ้านที่บริโภคทั่วไป วิเคราะห์ปริมาณความชื้น เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมันและพลังงาน ผลการศึกษาพบผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้นจานวน 60 คน รายการอาหารพื้นบ้านที่มีร้อยละความชืน้ สูงที่สุด
คือแกงหน่อไม้ 92.80 ± 0.93 แกงกล้วยดิบมีร้อยละคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุด 24.55 ± 0.14 น้าพริกถั่วเน่ามีร้อยละเยื่อใย
โปรตีน ไขมัน และพลังงานสู งที่ สุ ด 12.40 ± 3.40, 20.91 ± 0.03, 12.10 ± 0.42 และ 266.05 กิโลแคลอรี่/ 100 กรั ม
ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยพลังงานและโปรตีนที่บริโภคต่อน้าหนักตัวที่ควรจะเป็นต่อวัน 16.63 ± 12.95 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม/วัน
และ 0.82 ± 0.62 กรัม/กิโลกรัม/วัน ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสที่บริโภคต่อวัน 1,640.99 ±
1400.45 มิลลิกรัม 795.78 ± 635.35 มิลลิกรัม และ 404.84 ± 295.22 มิลลิกรัม ตามลาดับ สรุปผลการศึกษาอาหาร
พื้นบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมบริโภคอาหารได้น้อยกว่าข้อแนะนา ควรส่งเสริมให้
ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายรับประทานอาหารพื้นบ้านที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับพลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอ
คาสาคัญ: คุณค่าทางโภชนาการ อาหารพื้นบ้าน พฤติกรรม การบริโภคอาหาร ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย
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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

บทนา
โรคไตเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ย (end- stage renal disease, ESRD) เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทางสาธารณสุ ข รั ก ษาไม่
หายขาด มีอัตราการเสียชีวิตสูง และใช้ทรัพยากรในการดูแลสูง จากรายงานอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 -2550 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 128.60 154.50 และ 158.92 ต่อประชากรล้านคน
ต่อปี ตามลาดับ [1] จากรายงานของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2555 ระบุว่า มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายเข้ารับบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จานวน 20,777 ราย แบ่งเป็น ประเภทของ
การบริการทดแทนไต คือ การบาบัดทดแทนไตทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) 10,418
ราย (ร้อยละ 50.14), การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis, HD) 9,501 ราย (ร้อยละ 45.73) และการปลูกถ่าย
ไต (kidney transplantation, KT) 858 ราย (ร้อยละ 4.13) [2]
จังหวัดพะเยาจากข้อมูลคลังโรคเรื้อรัง [3] พบว่าผู้ป่วยไตเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปี 2557 จานวน 10,954
ราย ปี2558 จานวน 15,990 ราย ในขณะเดียวกันผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 4 และ 5 ขาดการเข้าถึงบริการและส่งต่อพบ
แพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสม
การฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่องไตเที ยมเป็ นการรัก ษาที่ ให้ ผ ลดี แก่ ผู้ ป่วยในการทาให้ ผู้ ป่วยมีชีวิตยืน ยาวขึ้น แต่ใน
กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น การอักเสบติดเชื้อ
ภาวะซีด หัวใจห้องล่างซ้ายโตและภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญที่แพทย์ พยาบาลและทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ปว่ ย
ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องเผชิญอยู่เสมอ [4]
ผลกระทบจากภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย ทาให้มีอาการอ่อนเพลีย ซีด และเกิดภาวะ
เจ็บป่วยเรื้อรังได้ ทาให้ ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติ อาจเกิดภาวะติดเชื้อในร่างกายจากการมีภู มิ
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ต้านทานลดลง [5] และเมื่อการดาเนินของโรคไตวายมาถึงระยะที่ต้องฟอกเลือด ผู้ป่วยจะต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 1 - 1.2 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงรับประทานอาหารตามข้อกาหนดเดิม แม้
จะได้รับคาแนะนาจากแพทย์และพยาบาลแล้วก็ตาม [6]
จากปัญ หาทุพโภชนาการ และความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่และน้าดังกล่าวข้างต้น ผู้ป่วยควรได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการรักษาพยาบาล และการจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง จากการศึกษาของศศิธร
ชานาญผล [7] ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย พบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารที่
ได้จากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ตามความคุ้นเคย มีรสจัดและเค็ม เป็นการรับประทานอาหารเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่
มากกว่าเพื่อควบคุมอาการของโรค ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาทางด้านโภชนาการตามมาได้ เช่น การเกิดความไม่สมดุลของ
สารน้าและเกลือแร่ในร่างกาย เมื่อสอบถามความต้องการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่าผู้ป่วยมีความต้องการการแนะนาเรื่อง
การควบคุมอาหารและน้าอยู่ในอันดับสูงที่สุด
การศึ ก ษาในต่ า งประเทศพบว่ า มี เพี ย งร้ อ ยละ 19 ของผู้ ป่ ว ยที่ ฟ อกเลื อ ด จากจ านวน 1,480 ราย ตอบ
แบบสอบถามว่าสามารถรับประทานอาหารได้ตามแผนการรักษา และพบว่าพลังงานที่ผู้ป่วยได้รับจากอาหารเพียง 24 –
27 กิโลแคลอรี่ต่อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน และโปรตีนที่ผู้ป่วยบริโภคน้อยกว่า 1 กรัมต่อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อ
วัน ซึ่งไม่เพียงพอสาหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่ควรได้รับพลังงาน 30 – 35 กิโลแคลอรี่ตอ่ น้าหนักตัวหนึ่ง
กิโลกรัมต่อวัน และโปรตีน 1.2 กรัมต่อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน [8]
อาหารพื้นบ้านหรืออาหารพื้นเมืองภาคเหนือ คือ อาหารของคนในพื้นที่ 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย พะเยา แพร่ น่ าน ล าปาง ล าพู น และแม่ ฮ่ อ งสอนศู น ย์ ส นเทศภาคเหนื อ ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการรวบรวมอาหารพื้นบ้านล้านนาจานวน 160 รายการ ครอบคลุมทุกประเภทอาหาร ตามวิธีทา
ได้แก่ แกง คั่ว จอ เจียว ตา ยา นึ่ง น้าพริก มอบ ลาบ ส้า อ็อก แอ็บ อุก๊ /ฮุ่ม หมักดอง เคี่ยว และขนม ของว่าง [9]
อาหารพื้นเมืองทางเหนือภาคเหนืออุดมด้วยพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ที่เป็นไปตามฤดูการหาง่ายในท้องถิ่น
ปลอดสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการนามารับประทาน พืชผักพื้นบ้านหลายชนิดที่นามาประกอบอาหารมีฤทธิ์ใน
การควบคุมน้าตาลในผู้ที่เป็นเบาหวานและช่วยทาให้แผลหายจาการอักเสบ ได้แก่ ตาลึง กะเพรา มะระขีน้ ก ใบหม่อน วุ่น
ว่านหางจระเข้ และบัวบก เป็นต้น
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีความจาเป็นที่
จะต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในชีวติ ประจาวัน และทราบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารพื้นบ้านแต่ละชนิดที่
ผู้ป่วยบริโภค เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัว และดูแลตนเองในด้านโภชนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทาให้ผู้ป่วยมี
สุขภาพดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม มีคุณภาพชีวติ ที่ดีใกล้เคียงกับ
คนปกติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพื้นบ้านในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจัง หวัดพะเยาเพื่อให้ได้
หลั ก ฐานเชิง ประจั ก ษ์ ใช้เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม การบริ โภคอาหารของผู้ ป่ ว ย ให้ ส ามารถดู แ ลตนเองได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร น้าดื่มและการปฏิบัตติ นให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาพยาบาลที่ได้รับ และช่วยให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวติ ที่ดใี กล้เคียงกับคนปกติ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive selection)
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา
จังหวัดพะเยาจานวน 62 คน โดยมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
คุณลักษณะผู้ร่วมโครงการวิจัย
เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้า
1. เป็นโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
2. มีอายุระหว่าง 18 - 65 ปี
3. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาไทยได้
4. ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัย
เกณฑ์ในการคัดออก
1. ผู้ป่วยขาดการติดต่อ หรือไม่มาร่วมกิจกรรมตามที่นัดหมายเกิน 2 ครัง้
2. ผู้ป่วยมีความประสงค์ขอออกจากการศึกษาไม่วา่ กรณีใดๆ
เครื่องมือและอุปกรณ์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมู ลเชิงคุ ณ ภาพ (quality data) และข้อมูลเชิง
ปริมาณ (quantitative data) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม
1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป โดยประยุกต์จากแบบสอบถามผู้ป่วยที่เคยใช้ในการศึกษาวิจัยอื่นร่วมกับ
การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารทางวิชาการ ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 แบบบันทึกการบริโภคอาหาร (food record) 3 วัน
2. เครื่องชั่งตวง
2.1 เครื่องชั่งดิจติ อล ยี่ห้อ Electronic Kitchen Scale รุ่น WH-B05
2.2 ถ้วยตวงและช้อนตวงปริมาตรอาหาร
3. โปรแกรมสาเร็จรูป INMUCAL version 3.0 จากสถาบั นโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร (proximate analysis)
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การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
การคัดเลือกและการเตรียมตัวอย่างอาหาร
คัดเลือกรายการอาหารพื้นบ้านจานวน 19 ชนิด จากการสอบถามอาหารที่นิยมบริโภคในชีวิตประจาวันมากที่สุด
จากนัน้ สุ่มตัวอย่างอาหารจากตลาดในพื้นที่ที่ทาการศึกษา ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอแม่กา จังหวัดพะเยา จานวน 5 ตลาด
การเตรียมตัวอย่างอาหาร
นาตัวอย่างอาการที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแต่หม้อมาผสมรวมกันและแยกสิ่งที่ไม่รับประทานออก เช่น ก้าง
กระดูก จากนัน้ นาตัวอย่างที่ได้มาปั่นในเครื่องปั่นอาหารให้ละเอียด ชั่งตัวอย่างอาหารใส่ในถุงปิดผนึก เตรียมวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร
วิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการตามวิธี AOAC (2000) โดยศึกษาปริมาณความชืน้ เถ้า โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร
คาร์โบไฮเดรต และคานวณพลังงานในอาหาร
การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น
การวิเคราะห์หารปริมาณความชื้นโดยใช้ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ Memmert รุ่น UN110 ใช้ลมร้อนเพื่อไล่ความชื้นออก
จากอาหารที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง ทาซ้า 3 ครั้ง
สูตรคานวณหาร้อยละความชืน้
ร้อยละความชืน้ = น้าหนักที่หายไป(กรัม) × 100
น้าหนักตัวอย่าง(กรัม)
การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า
ใช้เครื่องเผาเถ้า ยี่ห้อ Nabertherm/Germany รุ่นLE2/n/R6 อบตัวอย่างอาหารที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 60
นาที จนแห้ง จึงนาไปเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมงจนเกิดเป็นเถ้าสีขาว นาไปชั่งน้าหนัก
สูตรคานวณหาร้อยละเถ้า
ร้อยละเถ้า =
น้าหนักที่หายไป(กรัม) × 100
น้าหนักตัวอย่าง(กรัม)
การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน
สกัดตัวอย่างด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ ให้ความร้อน 250 - 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นระเหย
สารละลายออกที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ชั่งส่วนที่เหลือและคานวณ
สูตรคานวณร้อยละไขมัน
ร้อยละไขมัน = น้าหนักที่หายไป(กรัม) × 100
น้าหนักตัวอย่าง(กรัม)
การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน
การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Kjeldahl ชุดวิเคราะห์โปรตีนที่ประกอบด้วย ชุดย่อย ชุดกาจัดไอกรด และ
ชุดกลั่น Velp Scientifica รุ่น UDK ตัวอย่างอาหารถูกย่อยด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้น (H2SO4) เติม selenium/ copper sulfate
mixture 3 กรัม ใช้เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา การย่อยใช้เวลาต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง โดยสีของ mixture เปลี่ยนเป็น สีเขียวใส เติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 32% จานวน 100 มิลลิลิตร กลั่น 3 – 4 นาที เก็บส่วนที่กลั่นไว้ใน flask ที่มี 2%
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Boric acid solution ที่มี methyl red เป็นอินดิเคเตอร์ จานวน 60 มิลลิลิตร จากนั้นไตเตรทด้วยกรดไฮโดคลอริก (HCl) เมื่อ
ถึงจุดสิน้ สุดสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีมว่ ง
การคานวณหาร้อยละโปรตีนจากสูตร
ร้อยละโปรตีน = (VA-VB)×N×0.014×DF×100×CE
น้าหนักของตัวอย่าง (กรัม)
VA
= ปริมาณของ HCL ที่ใช้ในการไตเตรทตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
VB
= ปริมาณของ HCL ที่ใช้ในการไตเตรท Blank (มิลลิลิตร)
N
= นอร์มัลของ HCL
DF
= Dillution Factor
CF
= Conversion Factor
การวิเคราะห์หาปริมาณใยอาหาร
นาตั ว อย่างที่ ได้ จ ากการวิเคราะห์ ไขมั น ใส่ ในถุ ง เส้น ใย ย่อ ยด้ วยสารละลายกรดซั ล ฟู ลิ ก ความเข้ม ข้ น 125%
ปริมาตร 200 ml เวลา 30 นาที นามาล้างด้วยน้าร้อน แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 16 - 18 ชั่วโมง
จากนั้นนาไปเผาด้วยความร้อน 550 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง นาไปชั่งและคานวนน้าหนัก
การคานวณหาร้อยละใยอาหาร
ร้อยละใยอาหาร = (W2-W3)×100
W1
W1 = น้าหนักตัวอย่างอาหาร
W2 = น้าหนัก crucible + น้าหนักหลังอบ
W3 = น้าหนัก crucible + น้าหนักหลังการเผา

การคานวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ร้อยละคาร์โบไฮเดรต = 100 - (%ความชื้น + %โปรตีน + %ไขมัน +%เถ้า +%เส้นใย)
การคานวณพลังงาน
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต X 4 = M1
ปริมาณโปรตีน x 4 = M2
ปริมาณไขมัน x 9 = M3
พลังงาน = M1+ M2 +M3
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ด าเนิ น การผ่ า นเกณฑ์ พิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยพะเยาเลขที่โครงการวิจัย 2/039/59
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
- การเตรียมสถานที่ คณะผู้วิจัยเข้าไปติดต่อประสานงานและชี้แจงแก่ผู้อานวยการโรงพยาบาล และหัวหน้า
หน่วยไตเทียม เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยมีหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการออกจาก
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย และชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ทราบต่อไป
- การสารวจจากข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data)
เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่มีการรวบรวมโดยหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา
- การสารวจข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ผู้วจิ ัยได้จัดเตรียมไว้ ได้แก่ แบบสอบถามการรับประทานอาหารอย่าง
ง่าย (easy dietary assessment) และแบบบันทึกการบริโภคอาหาร (food record) 3 วัน และการประเมินภาวะโภชนาการ
ด้ วยตั วชี้วั ด ต่า งๆ ได้ แ ก่ ดั ชนีม วลกาย (body mass index) ระดั บ ความดั น โลหิ ต ระดั บ ซี รัม อั ล บู มิ น (serum albumin)
ซีรัมครีเอทินีน (serum creatinine) คอเลสเตอรอล (cholesterol) และระดับอิเล็กโตรไลท์ในเลือด เพื่อยืนยันสถานการณ์ที่
แท้จริงของข้อมูลปฐมภูมทิ ี่ได้มาในเบือ้ งต้น
- การวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร (proximate analysis)
หลังจากเก็บข้อมูลการรับประทานอาหารของผู้ร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว นาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการ ได้แก่ ปริม าณพลั งงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้ น ใยอาหาร และแร่ธาตุ ด้วยโปรแกรมส าเร็จ รูป
INMUCAL- N Version 3.0 และจั ด ล าดั บ รายการอาหารที่ รั บ ประทานบ่ อ ย หากรายการอาหารใดขาดข้ อ มู ล ด้ า น
โภชนาการ นารายการอาหารนัน้ ไปวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในห้องปฏิบัตกิ ารต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ทาการวิเคราะห์โดยการประมวลค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)

ผลการศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ หน่วยไต
เทียม โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จานวน 62 คน ระหว่างการศึกษาเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558มีผู้ป่วย
เสียชีวิต 2 คน จึงมีผู้เข้าร่วมโครงการจนจบจานวน 60 คน เป็นเพศชาย 29 คน และเพศหญิง 31 คน อายุเฉลี่ย 57 ปี
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ (จานวน 60 คน)
ข้อมูลพื้นฐาน
Age, year
Dry body weight, kg
Height, cm
Body mass index, kg/ m2
Systolic blood pressure, mmHg
Diastolic blood pressure, mmHg
BUN, mg/dL
Serum creatinine, mg/dL
BUN= Blood urea nitrogen, Cr = Creatinine

ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
56.62 ± 13.95
52.17 ± 9.76
157.92 ± 6.79
20.29 ± 3.85
134.17 ± 28.03
70.61 ± 12.97
65.76 ± 18.58
11.75 ± 7.31

ผู้ร่วมโครงการทุกคนถูกขอให้จดบันทึกอาหารที่บริโภคเป็นเวลา 3 วัน เป็นวันธรรมดา 2 วันและวันหยุด 1 วัน
โดยได้รับการแนะนาวิธีการบันทึกอาหารโดยนักกาหนดอาหารประจาโครงการจากการศึกษาพบค่าเฉลี่ยพลังงานที่บริโภค
16.63 ± 12.95 กิโลแคลอรี่ต่อน้าหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวั น โปรตีน 0.82 ± 0.62 กรัมต่อน้าหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน
คาร์โบไฮเดรต 102.41 ± 96.04 กรัมต่อวัน ไขมัน 26.14 ± 22.34 กรัมต่อวัน คอเลสเตอรอล 194.73 ± 186.96 มิลลิกรัม
ต่อวัน เส้นใยอาหาร 3.48 ± 2.57 กรัมต่อวัน แคลเซียม 197.97 ± 152.37 มิลลิกรัมต่อวัน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และ
โซเดียม 795.78 ± 635.35, 404.84 ± 295.22 และ 1,640.99 ± 1400.45 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลาดับ
ผู้ร่วมโครงการรับประทานอาหารโดยเฉลี่ย 3 มือ้ /วัน ส่วนใหญ่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก และรับประทานอาหาร
พื้นบ้านที่ปรุงประกอบเอง มีทั้งที่ญาติหรือผู้ดูแลเป็ นคนทาอาหารและผู้ร่วมโครงการทาเอง มักจะทา 1 ครั้ง/วัน เช่น มื้อ
เช้า และแบ่งรับประทานหลายมื้อ เช่น มื้อกลางวันและเย็น ส่วนประกอบในการทาอาหารเปลี่ยนไปตามฤดูกาล รายการ
อาหารพื้นบ้านที่นิยมรับประทานมากที่สุด ได้แก่ แกงผักหวาน แกงผักพื้นบ้าน แกงผักกวางตุ้ง น้าพริ กตาแดง น้าพริก
หนุ่ม แกงแค แกงไก่ใส่ฟักเขียว ตามะเขือยาว น้าพริกอ่อง แกงอ่อม/แกงฮังเล แกงขนุน แกงบวบ ตามะม่วงดิบ น้าพริก
กะปิ และยาหน่อไม้ ตามลาดับ
ทาการสุ่มรายการอาหารพื้นบ้านที่ผู้ร่วมโครงการนิยมรับประทานในชีวิตประจาจานวน 19 รายการ นาตัวอย่าง
อาหารวิเคราะห์ ห าสารประกอบหลั ก (proximate analysis) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 1 และร้ อยละการกระจาย
พลังงานจากโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต แสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของสารประกอบหลัก (Proximate analysis) ในอาหารพืน้ บ้าน

ภาพที่ 2 แสดงร้อยละการกระจายสัดส่วนพลังงานจากไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ในอาหารพืน้ บ้าน
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น ารายการอาหารพื้ น บ้ า นจ านวน 19 รายการ วิเคราะห์ ป ริ ม าณพลั ง งาน (กิ โลแคลอรี่ ) ต่ อ อาหารส่ ว นที่
รับประทานได้ 100 กรัม ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป INMUCAL-N V.3 ได้พลังงานในอาหารจากพลังงานสูงไปต่า ดังนี้ น้าพริก
ถั่วเน่า 266.05, แกงขอน 139.14, แกงกล้วยดิบ 129.19, จอผักกาด 100.99, ยาปลีใส่ไก่ 96.09, แกงผักเชียงดา 71.17,
แกงหยวกใส่ วุ้น เส้ น 70.97, ต ามะเขือ ยาว 60.10ม แกงผัก เฮือ ด 57.65, ต าขนุ น 55.61, ส้า มะเขือเปราะ 50.15, แกง
ผักหวานบ้าน 48.78, แกงผักปลัง 42.08, เจียวผักโขม 40.55, แกงตูน 39.74, แกงมะรุม 39.61, ตามะเขือพวง 39.20,
แกงน้าเต้าอ่อน 29.18 และแกงหน่อไม้ 20.70 กิโลแคลอรี่ ตามลาดับ

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึกษา พบว่าผู้ร่วมโครงการจานวนทั้งหมด 60 คน อายุเฉลี่ย 57 ปี ค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกาย 20.29 ±3.85
กิ โลกรั ม /ตารางเมตร อยู่ ในระดั บ ปกติ เป็ น ไปในทางเดี ย วกั น กั บการศึก ษาของจี รภา ฆะปั ญ ญา (10) ที่ ศึก ษาภาวะ
โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรือ้ รังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจานวน 90 ราย มีภาวะโภชนาการปกติร้อยละ 51.10
การศึกษาของคริสตินา ซีตาโน และคณะ [11} แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดด้านสัดส่วนร่างกาย โดยเฉพาะดัชนีมวลกาย
มีความสาคัญต่อการทานายอัตราการเสียชีวติ ในหนึ่งปีของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การศึกษาของป
วีณา สิงห์ทิศ และคณะ [12} เรื่องระยะเวลาการทางานของเส้นฟอกเลือดสาหรับการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม และปัจจัย
ทานายการสูญ เสียหน้าที่ของเส้นฟอกเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเรื้อรัง สนับสนุนว่าการควบคุม
น้าหนักตัวให้คงที่น่าจะมีผลดีกับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ค่าเฉลี่ยพลังงานและสารอาหารที่ผู้ร่วมโครงการบริโภค 16.63 ± 12.95 กิโลแคลอรี่/น้าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน โปรตีน 0.82
± 0.62 กรัม/น้าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณที่มีการรับรอง (13, 26) ให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ได้รับพลังงาน 30 - 35 กิโลแคลลอรี/น้าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน และโปรตีน 1.2 กรัม/น้าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน แต่มักพบว่า
ผู้ป่วยบริโภคได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น [8} การศึกษาของยุพา ชาญวิกรัย [14} เรื่องการให้คาปรึกษาด้านโภชนาการในการ
ลดโปรตีนและโซดียมที่บริโภคในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง จานวน 36 คน พบค่าเฉลี่ยโปรตีนที่บริโภค 0.79 ± 0.19 กรัม/น้าหนัก
1 กิโลกรัม/วัน
จากการศึกษาอาหารพื้นบ้านที่นิยมรับประทานแบ่งเป็นประเภทแกง น้าพริก ตา และยา วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารเป็นพืชผักที่หาได้ตามฤดูกาล เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ เนื้อหมู กระดูกซี่โครงหมู ปลาแห้ง
และไก่ เครื่อ งปรุงส่ วนใหญ่ ได้ แ ก่ เกลือ กะปิ และปลาร้า ซึ่ งให้ คุ ณ ค่ าทางโภชนาการครบทั้ งห้ าหมู่ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของราไพ [15} เรื่องการจัดทาตารับมาตรฐานและหาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านชาวยอง พบว่าผัก
ที่นิยมนามาประกอบอาหารได้แก่ ชะอม ผักตาลึง ผักชีฝรั่งและชะพลู เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ เนือ้ หมู ปลา
ช่อน และปลาแห้ง เครื่องปรุงรส ได้แก่ กะปิ ปลาร้า และเกลือ
พืชผักพืน้ บ้านไทยมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย การศึกษาของอัญชนา [16}พบว่า กระถิน ชะพลู ผักชีล้อม ผัก
เชียงดา ผักหนามปู่ย่า ผักฮ้วนหมู ฟ้าทะลายโจร สะเดา สะระแหน่ หญ้า หวาน ม่อนและโหระพาช้าง มีสารต้านอนุมูล
อิสระสูง การศึกษาของยุทธนา [17} แสดงให้เห็นว่าผักและสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ บวบเหลี่ยม กะเพรา ชะคราม มะนาวโห่
ใบยอ ลูกยอ ขลู่ เหงือกปลาหมอ รางจืดและพลู มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ผักบางชนิดยังสามารถนาไปแปรรูป
เป็นอาหรเพื่อสุขภาพได้
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การศึกษาผักพื้นบ้านพบว่า ใบตาลึง (CocciniaGrandis L. Leaf) มีฤทธิ์ในการลดระดับน้าตาลในเลือดได้ (18) และพบสาร
ต้านอนุมูลอิสระในส่วนใบตาลึงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นเบาหวานได้ ต่อมาได้มีการนาใบตาลึงมาใช้ในงานวิจัยด้านคลินิก
ก็พบว่า ผู้ที่เป็นเบาหวานที่บริโภคผักตาลึงสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดขณะก่อนและหลังอดอาหาร และลดระดับ
น้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้บริโภคใบตาลึง [19}
ผักเชียงดา (Gymnemainodorum) ซึ่งถือว่าเป็นผักพื้นเมืองเหนือก็ประกอบด้วยสารไฟโตนิวเทรียนสารซาโปนิน
(saponin)(20) และสารที่สาคัญเรียกว่า กรดกิมเนมิก (Gymnemic acid) ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนน้าตาลกลูโคสจึงเข้าไปจับ
กับตัวรับที่ลาไส้แทนโมเลกุลของกลูโคสได้ ดังนั้นจึงจะช่วยยับยั้งการดูดซึมในลาไส้และและช่วยควบคุมสมดุลของระดับ
น้าตาลในเลือ ดของผู้ ที่ เป็ น เบาหวานได้ ดี และผั ก เชีย งดายั ง มีฤ ทธิ์ในการต้ านอนุ มู ล อิส ระได้ ดี ที่สุ ด จึ งช่ว ยต้านสาร
Advanced glycation end products (AGEs) ซึ่งเป็นผลผลิตการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่นจึงสามารถป้องกันการเกิดโรคแทรก
ซ้อนในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้ [21} บทความทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (systematic reviews) เกี่ยวกับผักเชียงดา
และโรคเบาหวาน [22} พบว่า ผักเชียงดาเป็นประโยชน์ต่อการจัดการโรคเบาหวานและป้องกันการเปลี่ยนแปลงพยาธิ
สภาพของโรคเบาหวาน
สะค้าน (Piper ribesioides Wall.) หรือคนเหนือเรียก จะค้าน เป็นพืชสมุนไพรที่นยิ มนามาเป็นเครื่องเทศในแกงแค
แกงขนุน สะค้านยังช่วยปรับสมดุลของธาตุและช่วยสร้างภูมคิ ุ้มกันให้กับร่างกายได้ดี เนื่องจากมีpiperine และplumbaginที่
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ นอกจากนี้กระเทียม (Allium sativum
Linn.) ก็เป็นเครื่องเทศที่พบว่ามีสารประกอบซั ลเฟอร์ในกระเทียมโดยเฉพาะอัลลิซิน สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอล
รวม(total cholesterol) และ คอเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL-cholesterol) ได้ดี โดยอัลลิซินจะยับยั้งการทางานของ HMGCOA reductase ที่ทาหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล จึงช่วยป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ [23}
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา [24, 25] แสดงให้เห็นว่าอาหารที่มีพืชผักเป็นส่วนประกอบหลัก อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคไตเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โปรตีนรั่วในปัสสาวะและชะลอความเสื่อมของไตได้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมมักมีการสูญเสียวิตามินที่ละลายในน้าไปกับการฟอกเลือด การรับประทานอาหารพื้นบ้านจะช่วยให้
ได้รับวิตามินและใยอาหารเพิ่มขึ้น ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น นาไปสู่การลดภาวะของเสียคั่งในร่างกาย เป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ผู้ป่วยที่ดขี นึ้
รายงานนี้แสดงถึงอาหารพืน้ บ้านในพะเยามีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้งห้าหมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน วิตามิน เกลือแร่และใยอาหาร และยังมีสารสาคัญอื่น ๆ ที่ช่วยต่อต้านภาวะเบาหวาน นอกจากนี้ พบว่า ผู้ป่วยที่
ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจังหวัดพะเยาและบริโภคอาหารพื้นบ้านนั้น อาจจะไม่ได้รับปริมาณพลังงานและ
โปรตีนมากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยดังกล่าวรับประทานอาหารประจาวัน
ได้สัดส่วนสารอาหารที่เหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ภูมปิ ัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึ ก การวิเคราะห์เอกสารหลักฐานต่างๆ การสารวจชุมชน และการสนทนากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้รู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ผู้นาชุมชน ตัวแทนชุมชน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ และ
สมาชิก องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จานวน 60 คน และวิเคราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของอาหารพื้น บ้ านไทลื้อ ใน
ห้องปฏิบัตกิ าร การจัดการความรู้จะให้ความสาคัญกับกระบวนการหลัก 3 ประการคือ การได้มาซึ่งความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ผลการศึกษาพบว่า การได้มาซึ่งความรู้มี 2 ส่วน คือ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และความรู้
สมัยใหม่ซึ่งเป็นความรู้จากภายนอกชุมชนผสมผสานกับความรู้ดั่งเดิม ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้นั้นจะเกิดขึ้นอย่าง
ไม่เป็นทางการของคนในชุมชน การจัดเก็บความรู้อยู่ที่ตัวบุคคล ไม่พบการจัดเก็บแบบลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดความรู้
ระหว่างบุคคลใกล้ชิดเป็นส่วนใหญ่ ไม่พบการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ครั้งนี้มี 3 ประเด็น ได้แก่ การจาแนกกลุ่มอาหาร ชนิดและประเภทของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และ
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ ผู้นาชุมชน โครงสร้างและวัฒนธรรมชุมชน และ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการ
ความรู้ และเมื่อการจัดการความรู้เสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของตนเองและ
ตระหนักที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านสืบไป
คาสาคัญ: การจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น อาหารพืน้ บ้านไทลือ้
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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

บทนา
พื้น ที่ ภาคเหนือ มีชนเผ่าพื้ น เมือ งอาศั ยอยู่เป็ น จ านวนมาก ในจั งหวัด พะเยาพบว่ากลุ่ ม ชนชาวไทลื้อเป็ น กลุ่ ม
ประชากรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาติพันธุ์ทั้งหมด และมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชาว
ไทยพืน้ เมือง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพืน้ บ้านของชาวไทลื้อ ตารับอาหารพื้นบ้านไทลือ้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยลื้อตั้งแต่อดีตกาล สืบทอดเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน ชาวไทลื้อนิยมใช้ผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาปรุงประกอบอาหาร มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตประจาวันที่สืบทอด
มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรไทลื้อมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว[1,2] การบริโภคอาหารของชาวไทลื้อ
ดั้งเดิมนิยมรับประทานอาหารทีใ่ ช้พชื ผักสมุนไพรในท้องถิ่นมาประกอบอาหาร มักไม่ค่อยมีส่วนผสมของไขมัน ในแต่ละมื้อ
จะมีน้าพริกแบบแห้งที่ชาวไทลื้อเรียกว่า “น้าพิด” และน้าพริกแบบเหลวที่ชาวไทลื้อ “น้าหมี่” เป็นอาหารประจามื้อทาน
พร้อมกั บผั ก สดและผั กลวก {3} วิธีก ารปรุงอาหารของชาวไทลื้อ ดั้ งเดิ ม จะไม่นิยมใช้น้าปลา ปลาร้า และกะทิ ม าเป็ น
ส่วนประกอบหรือเครื่องปรุงของอาหาร แต่มีการปรุงอาหารโดยใช้ถั่วเน่าแทน และนิยมปรุงอาหารโดยใช้ สมุนไพรที่หาได้
ทั่วไปในท้อ งถิ่ น เช่น มะแขว่น เป็ นเครื่อ งเทศหลัก แทนพริก ไทยด าในการประกอบอาหาร [3] หากมีความเจ็บป่วยอั น
เนื่องจากความไม่สมดุลของอากาศ สิ่งแวดล้อม การทางานหนัก และอาหารแสลง หมอยาพื้นบ้านจะรักษาโดยปรับแก้
ความสมดุลด้วยพืชสมุ นไพร [4] อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การบริโภคอาหาร
แบบเดิมถูกแทนที่ด้วยอาหารสะดวกซื้อหรืออาหารสาเร็จรูป เพราะราคาไม่แพง สะดวกและรวดเร็ว หรือการได้รับข้อมูล
ชวนเชื่อ จากสื่อ ต่างๆ ซึ่ งส่ งผลให้ ชาวไทลื้อ รุ่นใหม่ได้ รับอาหารที่ มีพ ลังงานและสารอาหารไม่เหมาะสม ในระยะยาว
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ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังมากมาย ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง
เป็นต้น และยังมีแนวโน้มที่ภูมปิ ัญญาท้องด้านอาหารที่มีคุณค่าเหล่านี้จะถูกลืมและหายไปในที่สุด การดาเนินการเพื่อเป็น
การอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้จึงมีความจาเป็น ซึ่งจะทาให้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ มีคุณค่ายังคงอยู่และสืบทอด
ต่อไปยังคนรุ่นหลัง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม โดย
ความรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักการที่สาคัญคือการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่อยูในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์
การสังเกต การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดในรูปของลายลักษณ์อักษร หรือตัวเลข ได้ยาก แต่จะพัฒนาและ
สืบต่อกันโดยการสังเกตและเลียนแบบ[5] ให้กลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็น
เหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสารและรายงานต่าง ๆ ท
าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย[5] การจัดการความรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นนั้น เป็นการรวบรวมองค์ค วามรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล ตามเอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ ประกอบด้วย 1) ความรู้ที่อยูใ่ นตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การเรียนรู้ของบุคคลหรือจากประสบการณ์ที่ยาวนานผ่านการสั่งสม ทดลองใช้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีความ
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 2) ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดออกมา
จากบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ ให้แก่บุคคลอื่นๆได้สืบทอด ในหลายรูปแบบเช่นการบอกเล่า การเขียน การจารึก การสอน
เป็นต้น [6] การจัดการความรู้จึงเป็นการนาความรู้ทั้ง 2 ส่วนนี้มารวบรวม สังเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
สมาชิกในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงความรู้นั้นและนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ [7] ทาให้
ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีงามสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและบริบทท้องถิ่น การจัดการความรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้
สมาชิกในชุมชนได้ทางานร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันมากขึ้น เป็นประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาชุมชน [8] จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมปิ ัญญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ของชุ ม ชนของเอกชั ย พุ ม ดวง [9] พบว่ า องค์ ป ระกอบการจั ด การความรู้ ชุ ม ชน
ประกอบด้วยผู้นา ทุนทางสังคม และเครือข่าย กลยุทธ์การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ และ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ในอดีตที่ผ่านมาการสืบทอดองความรู้เกี่ยวกับอาหารของชาวไทลื้อนั้นได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อัน
ได้แก่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนโดยผ่านผู้เฒ่าผู้แก่ หรือผู้ อาวุโสที่ได้รับการยอมรับ ยัง
ขาดกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การรวบรวมองค์ความรู้ การอบรมเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ ตลอดจน
การนาองค์ความรู้มาจัดทาเป็นรูปแบบเอกสาร เช่น คู่มือ ตาราหรือสื่ออื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ
และปฏิบัติตาม การศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา โดยนาเอาภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อ ที่อาจจะแฝงอยู่ในรูปความรู้ ความคิด
ความเชื่อ ประสบการณ์ ของคนหรือเอกสาร หลักฐานต่างในท้องถิ่น ซึ่งมักจะกระจัดกระจายขาดการจัดเก็บและการ
ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ มาทาการรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสม พร้อมที่จะถ่ายทอดและนาไปใช้ได้
ต่อไป แม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีการศึกษาภูมิปัญญาด้านต่างๆของชาวไทลื้อไว้หลายประเด็นแล้ว แต่ภูมิปัญญาด้านอาหาร
ท้องถิ่นยังขาดการจัดการที่เป็นระบบ อีกทั้งภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นของชาวไทลื้อเริ่มถูกลืมเลือน สิ่งที่ถ่ายทอดและ
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รับทราบกันอยูใ่ นปัจจุบันไม่ใช่ข้อมูลดั้งเดิมที่ถูกต้อง แต่เกิดจากการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงและประยุกต์ไปตามยุคสมัยและ
กาลเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิ ปัญ ญาและวัฒ นธรรมอาหารไทลื้อดั้งเดิมไว้ และเผยแพร่ให้ชาวไทลื้อรุ่นใหม่
ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคอาหารพื้นบ้าน คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะดาเนินการจัดการ
ความรู้ดา้ นเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านไทลื้อใน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อ ในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
พื้นที่ศกึ ษา
ดาเนินการศึกษาในพื้นทีบ่ ้านน้าแวน ตาบลน้าแวน และบ้านธาตุสบแวน และบ้านหย่วน ตาบลหย่วน อาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยา
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผู้รู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ผู้นาชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน ได้แก่กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ประเด็นคาถามใน
การสนทนากลุ่ม และบันทึกภาคสนาม ที่ผู้วจิ ัยพัฒนาขึน้ เองตามความเหมาะสมของบริบทชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณ ค่าทางโภชนาการของตัวอย่างอาหาร ประกอบด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
สารเคมีสาหรับการวิเคราะห์ proximate analysis ตามวิธีการของ AOAC2000
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เอกสารและหลักฐานต่างๆในชุมชน การสารวจชุมชน การสัมภาษณ์ เชิงลึก
ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต ทั้งแบบมีและไม่มีส่วนร่วม การสารวจอาหารพื้นบ้านไทลื้อที่บ้าน
ของชาวบ้านและที่ตลาดในชุมชน และใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของข้อมูลระหว่างผู้วิจัย
และผู้ให้ ข้อมู ล [7] ใช้เทคนิคสามเส้า (triangulation technique) ในการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของข้อมู ล
เพื่อให้เกิดการอ้างอิงและการเชื่อมโยงความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้มาจากต่างแหล่งข้อมู และต่างวิธีการ [10,11]
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การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
การคัดเลือกและการเตรียมตัวอย่างอาหาร
คัดเลือกรายการอาหารพืน้ บ้านไทยลื้อจานวน 10 ชนิด จากการสนทนากลุ่มถึงชนิดของอาหารที่นิยมบริโภคมาก
ที่สุด จากนัน้ สุ่มตัวแทนแม่บ้านชาวไทลื้อดั้งเดิมเพื่อปรุงประกอบอาหาร จานวน 3 คนต่อรายการ โดยแม่บ้านบ้านน้าแวน
ตาบลน้าแวน และบ้านธาตุสบแวน และบ้านหย่วน ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร
วิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการตามวิธี AOAC (2000) โดยศึกษาปริมาณโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ด าเนิ น การผ่ า นเกณฑ์ พิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยพะเยาเลขที่โครงการวิจัย 2/039/59
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่มและการสังเกต โดยการจัดแบ่งข้อมูล
ออกเป็น หมวดหมู่ และทาการตีความข้อมู ลด้ วยกระบวนการวิเคราะห์ เนื้อหาของข้อ มูล (Content Analysis) เพื่อสรุป
ประเด็นตามกลุ่มข้อมูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล [10,11]

ผลการศึกษา
แหล่งของภูมิปัญญาและองค์ความรู้
แหล่งของภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อ มาจาก 2 แหล่งใหญ่ คือ 1) ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษที่สอดคล้องกับวิถีการดารงชี วิต และสะท้อนให้เห็นทุนทางสังคมที่สาคัญของชุมชน
คือ ทุนภูมิปัญ ญาและทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ 2) ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญ ญาดั้งเดิมกับวิทยาการ
สมัยใหม่
กระบวนการจัดการความรู้
เมื่อทราบถึงแหล่งที่มาของภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการ
จัดการความรู้ ซึ่งจากการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปกระบวนการจัดการความรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนได้
ดังนี้
1. การได้มาซึ่งความรู้ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งการหาความรู้ในชุมชน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของ
ชาวบ้าน การสอบถามจากผู้รู้ และการดูตัวอย่างจากคนในชุมชน แล้วนามาทดลองปฏิบัติจริงจนได้เป็นภูมิปัญญาของ
ตนเอง และส่วนที่สองเป็นการหาความรู้จากภายนอกชุมชน เป็นการอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา รวมถึงการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เนท หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เป็นต้น
2. การแลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ อย่างไม่เป็นทางการของคนในชุมชน โดยการพูดคุยตามโอกาสและ
สถานที่ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เช่น งานเทศกาลสาคัญของชุมชน งานประเพณี งานบุญ รวมกิจวัตที่สาคัญ เช่น การไป
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ตลาด เป็นต้น ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นทางการเช่นการประชุม การสัมนาในชุมชนนั้นพบได้ไม่มาก
เนื่องจากยังไม่มกี ารดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ดา้ นอาหารพื้ยบ้านของชาวไทลื้ออย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
3. การจัดเก็บความรู้ โดยส่วนใหญ่การจัดเก็บความรู้ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บที่ตัวบุคคล โดยจะเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เรื่องนั้นๆ ไม่พบการจัดเก็บในรูปแบบลายลักษณ์อักษร
4. การถ่ายทอดความรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ที่พบได้มากคือการถ่ายทอดให้กับ
บุคคลที่ใกล้ชิด เช่น ลูก หลาน ญาติพ่ีนอ้ งในบ้าน ซึ่งอาจจะเกิดจากการสอน การทาเป็นตัวอย่างหรือการซึมซับจากการ
สังเกต แต่ยังไม่พบว่ามีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ เช่นการเขียนเป็นหนังสือ การฝึกอบรม เนื่องจากคนใน
ชุมชนส่วนใหย่ยังมองเห็นว่า ภูมปิ ัญญาอาหรพื้นนบ้านของชาวไทลื้อเป็นเรื่ องใกล้ตัว กลมกลืนอยู่ประจาในชีวิตประจาวัน
มีความคุ้นเคย จึงไม่คิดว่าต้องทาการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
เมื่อดาเนินกระบวนการจัดการความรู้แล้ว สามารถสรุปประเด็นองค์ความความรู้เรื่องอาหารพื้นบ้านของ
ชาวไทลือ้ ได้ดงั นี้
องค์ความรู้ที่ 1 การจัดจาแนกกลุ่มของอาหารพื้นบ้านไทลื้อ
ในการดารงชีวิตทั่วไปของชาวไทลื้อในพืน้ ที่ที่ทาการศึกษา ไม่ได้มีการจัดจาแนกกลุ่มของอาหารพื้นบ้าน
ไทลืออย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยและชาวบ้านในพื้นที่จึงได้หารือร่วมกันเพื่อจัดจาแนกประเภทของอาหารโดยแยก ตาม
ลักษณะของการปรุงประกอบและรวบรวมรายชื่ออาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อดั้งเดิมในกลุ่มต่างๆ ได้ทั้งหมด
8 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. อาหารประเภทแกงและต้มประกอบด้วย แกงเห็ด แกงหน่อไม่ แกงแคหมู จอผักกาด แกงวุ้นเส้น
แกงผักกูด แกงผักหวาน แกงผักเชียงดา แกงฟักใส่ไก่ ต้มเห็ดเผาะ ต้มส้มปลากระบอก ต้มจืดผักกาดขาว
2. อาหารประเภทผัดประกอบด้วย ผัดเห็ดเผาะ ผัดหมูใบกระเพรา ผัดไท ผัดผักกูด ผัดแตงกวา ผัดผักบุ้ง
3. อาหารประเภททอดประกอบด้วย หมูทอด เนื้อวัวทอด ไก่ทอด ปลาทอด กบทอด เขียดทอด ไข่ทอด
4. อาหารประเภทปิ้งย่าง(ชาวไทลื้อเรียกว่าการจี่)ประเภทหมก(ชาวไทลื้อเรียกว่าแอ๊บ)ประกอบด้วย
หมูย่าง เนือ้ วัวย่าง ไก่ยา่ ง ปลาย่างกบย่าง เขียดย่าง ข้าวจี่ แอ๊บปลา แอ๊บหมู ไข่ป่าม
5. อาหารประเภทยาประกอบด้วย ยาหน่อไม้ ยามะม่วง ยามะเขือยาว ยาขนุน ยาหมูยอ แอ่งแถะ(ยาใบ
แอ่งแถะ) น้าผัก(ยาผักกาดจ้อน) หลามบอน(ยาต้นบอน) คั่วโฮ๊ะ(ยารวม) ส้ามะเขือเปาะ(ยามะเขือเปาะ) จิ้นซ้า พริก ยาหัวบุก
6. อาหารประเภทลาบประกอบด้วย ลาบหมู ลาบเนื้อวัว ลาบเนื้อควาย ลาบไก่ ลาบปลา ซึ่งมีทั้งแบบ
ดิบและแบบสุก หากเป็นแบบดิบอาจจะใส่เลือดสดของสัตว์ชนิดนั้นลงไปด้วย
7. อาหารประเภทน้าพริกประกอบด้วย น้าพริกหนุ่ม น้าพริกตาแดง น้าพริกปลา น้าพริกข่า น้าพริก
อ่อง น้าพริกน้าปู น้าพริกถั่วน้า(โอ่โถ่)
8. อาหารว่างหรืออาหารหวานประกอบด้วย ขนมปาด ขนมจ๊อก ข้าวแคบ ข้าวแรมฟืน
9. อาหารประเภทอื่น ขนมเส้นแห้ง(เส้นขนมจีน) ข้าวเหนียว ข้าวสวย
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องค์ความรู้ที่ 2 อาหารพื้นบ้านไทลื้อที่นิยมรับประทานในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ทาให้สามารถคัดเลือกอาหารพื้นบ้านไทลื้อที่ประชาชนในชุมชนนิยม
รับประทานในชีวิตประจาวันได้ 10 รายการ ดังต่อไปนี้ หลามบอน แกงแคไก่ จิ้นซ้าพริก แอ่งแถะ แกงฟักใส่ไก่ ยาหัวบุก
แกงผักกาดจอ แกงหน่อไม้ ยาหน่อไม้ ขนมเส้นแห้ง โดยอาหารแต่ละชนิดเป็นอาหารที่มีการทาเพื่อบริโภคหรือขายอยู่จริง
ในปัจจุบัน เป็นอาหารที่ประชาชนนิยมบริโภค เนื่องจากกระบวรการปรุงไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบหาได้ง่ายราคาไม่แพง และ
ประชาชนส่วนหนึ่งเชื่อว่าองค์ประกอบของอาหารเหล่านีม้ ีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคบางชนิดได้ เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคไต เป็นต้น
องค์ความรู้ที่ 3 คุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านไทลื้อที่นิยมรับประทานในปัจจุบัน
การวิจัยครั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านไทลื้อ ที่ได้ดาเนินการนั้นมีคุณค่าและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ทั้งในส่วนของประชาชนชาวไทลื้อในชุมชนที่ทาการศึกษาและชุมชนอื่นๆ รวมถึง
บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันและใช้ในเชิงวิชาการ จึงได้ทาการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
พื้นบ้านไทลื้อที่ประชาชนในพื้นที่ที่ทาการศึกษานิยมรับประทานจานวน 10 รายการได้แก่หลามบอน แก่งแคไก่ จิ้นซ้าพริก
แอ่งแถะ แกงฟักใส่ไก่ ยาหัวบุก แกงผักกาดจอ แกงหน่อไม้ ยาหน่อไม้ ขนมเส้นแห้ง โดยทาการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
สัดส่วนการกระจายพลังงานของไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยการกระจายพลังงานของไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ในอาหารพื้นบ้านไทลื้อจานวน 10 รายการ
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
รายการอาหาร

ค่าเฉลี่ย

ค่ า เบี่ ย งเบน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

พลังงานรวม
(กิ โ ลแคลอรี่ /100
คาร์โบไฮเดรต
ค่ า เบี่ ย งเบน ค่าเฉลี่ย
ค่ า เบี่ ย งเบน กรัม)
มาตรฐาน
มาตรฐาน

หลามบอน

1.33
(3.34%)
16.69
(31.9%)
98.77
(51.04%)
16.79
(44.53%)
16.63
(37.6%)
18.17
(26.17%)
60.63
(63.04%)

0.06

0.08

ไขมัน

แกงแคไก่
จิ้นซ้าพริก
แอ่งแถะ
แกงฟักใส่ไก่
ยาหัวบุก
แกงผักกาดจอ

โปรตีน

0.67
0.82
0.11
0.15
0.28
0.70

26.09
(65.46%)
22.29
(42.65%)
76.80
(39.69%)
15.10
(40.04%)
18.60
(42.07%)
9.96
(14.35%)
25.57
(26.59%)

0.04
1.16
1.33
0.14
0.09
0.25
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12.43
(31.20%)
13.29
(25.42%)
17.92
(9.26%)
5.82
(15.43%)
8.98
(20.32%)
41.30
(59.48%)
9.97
(10.36%)

0.11

39.86

1.03

52.26

0.10

193.50

0.71

37.71

2.28

44.21

0.05

69.44

0.48

96.16
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พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
ไขมัน
รายการอาหาร

ค่าเฉลี่ย

โปรตีน
ค่ า เบี่ ย งเบน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

พลังงานรวม
(กิ โ ลแคลอรี่ /100
คาร์โบไฮเดรต
ค่ า เบี่ ย งเบน ค่าเฉลี่ย
ค่ า เบี่ ย งเบน กรัม)
มาตรฐาน
มาตรฐาน

แกงหน่อไม้

1.87
0.08
8.77
0.05
(6.89%)
(32.33%)
ยาหน่อไม้
30.29
0.20
16.80
0.38
(46.72%)
(25.92%)
ขนมเส้นแห้ง
33.76
0.26
13.69
0.06
(40.29%)
(16.34%)
ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

16.49
1.59
(60.78%)
17.73
0.70
(27.36%)
36.35
2.01
(43.38%)

27.12
64.82
83.79

วิจารณ์และสรุปผล
ผลจากการดาเนินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ใน
ครั้ง แสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านไทลื้อนั้น มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ 1) องค์
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษที่สอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิต เป็นความรู้ที่มอี ยู่ในตัวบุคคล
(tacit knowledge) ซึ่งมีอยู่มาก กระจัดกระจายไปในแต่ละตัวบุคคล และมีความหลากหลายขึน้ อยู่กับประสบการณ์และวิถี
ชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นทุนทางสังคมที่สาคัญของชุมชน คือ ทุนภูมิปัญญาและทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และ 2) ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญ ญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ จากหลากหลายรูปแบบ เช่นจากการ
เรียนรู้ต่างวัฒ นธรรมรวมถึงจากสื่อต่างๆจากภานอกที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดาเนินชีวิต ทาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
สอดคล้องและสมดุลย์กับรูปแบบการดารงชีวิตของประชาชนตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงรูปแบบและลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์
ที่สาคัญของอาหารพื้นบ้านไทลื้อไว้ได้ จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นวิถีชุมชนที่
ปฏิบัตสิ บื ทอดต่อกันมา [7]
เมื่อสามารถค้นหาองค์ความรู้ทีเกี่ยวข้องกับภูมปิ ัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในพื้นที่ได้แล้ว มีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ประชาชนในพื้นที่ เห็นความสาคัญของการที่เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการความรู้ โดยต้อง
ชี้ให้เห็นว่าการจัดการความรู้นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรทั้งในด้านการดารงชิวิตและในด้านการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เห็นถึงความสาคัญ ของการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาที่มีค่าของชุมชน จึงจะทาให้การดาเนินการจัดการ
ความรู้นนั้ สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและเป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง [12] โดย
พบว่าการจัดการความรู้ครั้งนี้ จะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนดังต่อไปนี้ 1. ความรู้ และ
ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการจัดการความรู้ เพราะหากประชาชนไม่เข้าใจความหมาย ความสาคัญรวมทั้ง
วิธีการของการจัดการความรู้แล้วนัน้ ย่อมเป็นการยากที่จะให้ความร่วมมือ [13] 2. รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ โดย
กระบวนการที่จะดาเนินการกับประชาชนในชุมชนนั้น ต้ องเป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย ชัดเจนและมองเห็นเป็น
รูปธรรม แต่ยังคงหลักการทางวิชาการที่สามารถอธิบายได้และมีเหตุผล เนื่องจากหากเลือกใช้กระบวนการที่ซับซ้อนจะทา
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ให้ชาวบ้านเกิดความเบื่อหน่าย ปฏิเสธการให้ความร่วมมือในที่สุด 3. ผู้นาชุมชน ที่มีทัศนะคติที่ ดีต่อการจัดการความรู้
สามารถชี้นาหรือเป็นหลักในการดาเนินการได้ ก็จะทาให้สมาชิกในชุมชนคนอื่นๆใช้เป็นต้นแบบ ดาเนินตามและให้ความ
ร่วมมือ [14] 4. โครงสร้างและวัฒนธรรมชุมชน ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญมากต่อการจัดการความรู้ โดยพบว่า
หากชุมชนมีพ้ืนฐานโครงสร้างที่เข็มแข็ง ไม่มปี ัญหาภายในชุมชน มีวัฒนธรรมที่เอื้ออาทร ร่วมมือร่วมใจกันทางาน มองเห็น
คุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นและมีความตระหนักต่อการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ก็จะทาให้กระบวนการ
จัดการความรู้ประสบความสาเร็จได้ [15] 5. เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ
โดยที่ผู้ดาเนินการต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสม เข้ามาช่วยส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ [14]
โดยในการศึก ษาครั้ งนี้ เลือ กใช้เทคโนโลยีห ลายอย่า งผสมผสานกั น เช่น อี เมลส าหรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้แก่ Microsoft office สาหรับการบันทึก วิเครราะห์และนาเสนอข้อมูล ระบบอินเตอร์เนทสาหรับการสืบค้น
และเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่นามาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านไทยลื้อ
เพื่อเพิ่มคุณค่าของข้อมูลเดิมที่เก็บรวบรวมมาได้มีน่าเชื่อถือและนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายต่อไป โดยปัจจัยทั้ง 5
ปัจจัยที่ค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความสาคัญและสรุปได้ว่าเป็นกุญแจนาไปสู่ความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา เรืองอุดมโชคชัย [16] ที่ทาการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง พบว่าปัจจัยทาให้ผลต่อการจัดการ
ความรู้ประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านภาวะผู้นาและกลยุทธ์ และด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงการศึกษาของ อภิชาติ ใจอารีย์ [7] ที่ได้ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นการแปรรูป
หน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานว่า เงื่อนไขสู่ความสาเร็จของการจัดการความรู้ที่สาคัญ ได้แก่
ความรู้ดา้ นการจัดการความรู้ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน ผู้นาชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น และ โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
เมื่อ การด าเนิ น การจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาอาหารพื้ น บ้ านของชาวไทลื้อ ในอ าเภอเชีย งค า จั งหวัด พะเยา
ดาเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนเห็นผลที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ องค์ความรู้ด้านหมวดหมูข่ องอาหารไทลื้อ องค์ความรู้
ด้านชนิดและประเภทของอาหารไทยลื้อ และองค์ความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทลื้อ ทาให้ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจทั้งในประเด็นที่ตนเองได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินการ และในประเด็นการสืบสานวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
อันเป็นมรกดกของชุมน ทาให้เกิดความรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาเหล่านั้นมากขึ้น และนาไปสู่กระบวนการ
ที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบแล้ว ไปสู่บุคคลอื่นทั้งที่เป็นคนในชุมชนเองหรือคนภายนอก
ชุมชน โดยประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการดาเนินการ ได้ข้อสรุปคือ จะเผยแพร่ความรู้อาหารพื้นบ้าน
ไทลือในรูปแบบ เอกสาร หนังสือ สื่ออิเล็คโทรนิคได้แก่ แผ่นซีดี ข้อมูลบนอินเตอร์เนท จะจัดฝึกอบรมการปรุงประกอบ
อาหารพื้นบ้านไทลื้อให้แก่บุคคลที่สนใจ จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารไทลื้อในชุมชนให้เป็นสถานที่ศึกษาและ
เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ สอดคล้องกับที่ Marquardt, M. J. [17] ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้ที่ดีและถือว่า
ประสบความสาเร็จนั้น ผู้ดาเนินการจะต้องมีการเก็บรักษาองค์ความรู้ที่เสาะแสวงหามาได้ด้วยกระบวนการเก็บรักษาที่ดี
และมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปสู่การเรียนรู้ การเผยแพร่และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และนอกจากนั้นประชาชน
ในพื้นที่ยังมีแรงผลักดันที่จะดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อใน
ชุมชนเช่น ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านไทลื้อ ภูมิปัญญาการละเล่นการแสดงพื้นบ้านไทลื้อ ต่อไปใน
อนาคตอีกด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดาเนินการ จึงเกิดความรุ้สึกภาคภูมิและเป็น
เจ้าของมีความหวงแหนและต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้สบื ไป[18]
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เมื่อดาเนินการจัดการความรู้เป็นผลสาเร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้สรุปการดาเนินการทั้งหมด ในรูปแบบ
ของแผนภาพเพื่ออธิบายกระบวนการจัดการความรู้ ภูมิปัญ ญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยาให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
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ภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่และฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
Nutritional status of pre-school children living apart from parents in local child
development center, Pongyangkok sub district, Hangchat district, Lampang Province
จักรกฤษณ์ วังราษฎร์1 สุวินัย แสงโย1* ยุพา ชาญวิกรัย2 ชมนาด สิงห์หันต์2 ภัคสิริ สินไชยกิจ2
ณัฐติพร อ้นด้วง3 และ ศิริวรรณ ใบตระกูล4
Jukkrit Wungrath1, Suwinai Saengyo1* , Yupa Chanwikrai2 , Chomnad Sighan2 , Puksiri Sinchaigakit2,
Nattiporn Onduang3 and Siriwan Baitragul4
บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อาศัยอยูก่ ับพ่อแม่และฝากเลีย้ งในศูนย์
เด็กเล็กพื้นที่ ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 77 คน อายุระหว่าง
2-5 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย 2. แบบบันทึก
ข้อมูลน้าหนักและส่วนสูงของเด็กปฐมวัย คานวณค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 8.45 และหาค่าความเชื่อมั่ น โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 เปรียบเทียบค่า น้าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ น้าหนักต่อ
ส่วนสูง กับเกณฑ์อ้างอิงน้าหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุ 1 วัน - 19 ปี กรมอนามัย
ส่วนค่าดัชนีมวลกาย เปรีย บเทียบกับเกณฑ์ดัชนีมวลกายตามอายุของเด็กอายุ 2-20 ปี วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามเกณฑ์น้าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ และ น้าหนักต่อส่วนสูง พบว่ามีภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 54.55 , 67.53
และ 57.14 มีภาวะโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 35.06, 24.68 และ 33.77 มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ปกติ ร้อย
ละ 10.39, 7.79 และ 9.09 ตามลาดับ และดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ปกติ น้าหนักน้อย น้าหนัก
เกิน และอ้วนคิดเป็นร้อยละ 57.14, 33.77, 6.49 และ 2.60 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากทุกเกณฑ์ชวี้ ัดพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ จึงมีความจาเป็นที่ต้อง
เร่งแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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คาสาคัญ 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 .4 5 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 2-2 0 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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บทนา
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญ เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านทั้งร่างกาย อารมณ์
สติปัญ ญาและบุ ค ลิ กภาพ การส่งเสริมสุ ขภาพของเด็ก ปฐมวัยจึ งจาเป็ นต้อ งให้ ความส าคั ญ ทั้ งด้านสุ ข ภาพและด้า น
โภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลและได้รับอาหารไม่เหมาะสมเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและ
โภชนาการ ส่งผลให้เจ็บป่วยและแสดงความผิดปกติทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและพัฒนาการ [1] จากรายงาน
ขององค์ การสหประชาชาติพ บว่า เด็ กที่ อยู่ในประเทศกาลังพั ฒ นามากกว่าร้อยละ 40 มีปัญ หาโภชนาการและความ
บกพร่องทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และด้านสติปัญญา [2]
จากการสารวจสุขภาวะและภาวะโภชนาการของเด็กไทย โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ าปี งบประมาณ 2552 ซึ่ งใช้เกณฑ์ น้าหนั ก และส่ ว นสู ง ตามอายุ ข องเด็ ก ไทย 4,665,374 คน โดยอ้ า งอิ งเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กอายุ 1-5 ปี มีภาวะเตีย้ กว่าเกณฑ์ และน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 6.3 และ
4.89 ตามลาดั บ และเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีมีภาวะเตี้ยแคระรุนแรงร้อยละ 2.4 ซึ่งเด็กที่เตี้ยหรือน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานนี้จะมีความเสี่ยงต่อการมีเชาวน์ปัญญาต่า ในขณะเดียวกันในปี 2552 สานักงานสารวจสุขภาพประชาชนไทยได้
รายงานว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 8.5 มีนาหนั
้ กเกินและอ้วน [3] และจากรายงานของกรมอนามัย และนอกจากนัน้ กระทรวง
สาธารณสุขระบุว่าตั้งแต่ปี 2540 - 2552 เด็กไทยอายุ 0-5 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับเชาวน์ปัญญาลดต่าลง จาก 91 เหลือ 88
ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ที่ 90 - 110 และยังพบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยเฉลี่ยลดลงจากร้อย
ละ 72 เหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 67 (4) โดยเด็ ก อายุ 3, 4 และ 5 ปี มี พั ฒ นาการสมวั ย เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74, 66.5 และ 66.7
ตามลาดับ [4] รายงานดังกล่าวยังระบุว่าเด็กไทย ร้อยละ 45 ได้รับอาหารไม่เหมาะสมตามวัย รับประทานขนมกรุบกรอบ
และน้าอัดลมเพิ่มขึ้นถึง 1.8 และ 1.5 เท่าตามลาดับ ขณะที่ขนมกรุบกรอบร้อยละ 90 มีคุณค่าทางโภชนาการต่า มีปริมาณ
น้าตาล ไขมัน และโซเดียมอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน พฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวล้วนส่งผลให้เด็กไทยประสบปัญหา
โภชนาการทั้งขาดและเกิน และอาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี [5]
ปัญหาสุขภาพและโภชนาการของเด็กในชนบทจะพบมากกว่าในเขตเมือง คิดเป็นร้อยละ 25 และ 14.3 ตามลาดับ
แต่ลักษณะความรุนแรงของปัญหาจะแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งปัญหาความยากจน ความแห้งแล้ง ไม่สามารถทาเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักได้ ทาให้บทบาทของพ่อ
แม่เปลี่ยนแปลงไปจาเป็นต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จึงมีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหางานทาในเขตเมือง จาเป็นต้องทิ้ ง
ครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและคนชราให้อยู่ตามลาพัง [6] ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เด็กจึงขาด
ผู้ดูแลเอาใจและเลี้ยงดู ส่งผลให้แบบแผนการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการและพัฒนาการในทุกๆด้าน [7]
ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง อยู่ห่างจากอาเภอห้างฉัตร 15 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอ
เมืองลาปาง 25 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 10,500 คน จานวนครัวเรือน 3,872 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ ทา
อาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ทานา ปลูกพื ชไร่ตามฤดูกาลเช่น ถั่วลิสง หอมแดง กระเทียม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในโรงงานไม้
ยางพารา และโรงงานเซรามิค บางส่วนทาอาชีพรับจ้างและค้าขายทั่วไป โดยในพื้นที่มศี ูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดูแลรับผิดชอบ
โดยเทศบาลตาบลปงยางคกจานวน 1 แห่งและสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยของภาคเอกชนจานวน 2 แห่ง มีเด็กปฐมวัยที่อยู่
ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 300 คน โดยจุดที่น่าสนใจของตาบลปงยางคกคือ เป็นพื้นที่กึ่งเมืองและกึ่งชนบท ซึ่งอยู่ห่างจาก
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อาเภอห้างฉัตรและอาเภอเมืองไม่มากนัก การคมนาคมค่อนข้างสะดวก อีกทั้งในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาด
เล็กกาลังการผลิตไม่มากผลิตสินค้าเพื่อส่งขายภายในพื้นที่หรือภายในจังหวัด ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
กาลังผลิตสูงและมีวัตถุประสงค์ในการส่งออกรวมทั้งสิ้น 98 แห่ง [8] แต่อย่างไรก็ตามพบว่าวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก มีการดารงชีวิตเชิงทุนและวัตถุนยิ มมากขึ้น ประชากรวัยทางานนิยมออกไปหา
งานทานอกพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ พ่อแม่จานวนมากไม่ได้เลีย้ งลูกด้วยตนเอง แต่ฝากบุตรหลานไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย
หรือญาติพ่ีน้องให้ดูแลแทน และเมื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์ก็นาไปฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กของ
เอกชน จากการสารวจเบื้องต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 พบว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่มี
จานวนประมาณ 102 คน ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงดูโดย ปู่ ย่า ตา ยาย และมีบางส่วนที่ถูกเลี้ยงโดย ลุง ป้า น้า
อาหรือญาติคนอื่นๆ เมื่ออายุครบตามเกณฑ์ก็จะนาไปฝากเลีย้ งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลีย้ งเด็กของเอกชนใน
พื้นที่ ซึ่งจากบริบทข้างต้นนี้ ทาให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจว่าลักษณะการเลี้ยงดูดังกล่าวนี้อาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย จึงได้ดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กกลุ่มดังกล่าว
เพื่อที่จะสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนและจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพของเด็กกลุ่มดังกล่าว
ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรบุค คล
มีคุณค่าของประเทศและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อาศัยอยูก่ ับพ่อแม่และฝากเลีย้ งในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ ที่ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
นิยามศัพท์เฉพาะ
เด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ หมายถึง เด็กปฐมวัยทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่ไม่ได้ถูก
เลี้ยงดูที่บ้านโดยพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยได้รับการเลี้ยงดูจาก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพ่ีน้องคนอื่นๆ
และฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพืน้ ที่ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งประเมินโดย
ใช้เกณฑ์ น้าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ และส่วนสูงต่อน้าหนัก เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้าหนักส่วนสูงและเครื่องชี้วั ด
ภาวะโภชนาการของประชาชนไทยอายุ 1 วัน-19 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2542 และเกณฑ์ดัชนีมวล
กายเปรียบเทียบกับแนวเวชปฏิบัติ การป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก พ.ศ. 2557 ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยที่จัดตัง้ ขึน้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตาบล และสถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชนที่รับผิดชอบโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา(Descriptive Study) เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้
อาศัยอยูก่ ับพ่อแม่และฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ ที่ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย(อายุระหว่าง 2-5 ปี) ที่ไม่ได้อาศัยอยูก่ ับพ่อแม่แต่ได้รับการเลี้ยง
ดูจาก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพ่ีน้องคนอื่นๆและฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง จานวน 96 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครจซียแ์ ละมอร์แกน(9) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 77 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยสามารถสื่อสาร พูดโต้ตอบได้
และผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กที่ดาเนินการสุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลจะถูกคัดเลือกแบ บ
เจาะจง โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพืน้ ที่ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จานวน 1 แห่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย 2)แบบบันทึกข้อมูลการชั่งน้าหนักและ
วัดส่วนสูงของเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คานวณค่าดัชนีความตรงด้าน
เนื้อหา(Content Validity Index ) เท่ากับ 8.45 และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยทดสอบในเด็กปฐมวัยที่ มี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค(Cronbach ‘s coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยไปพบกลุ่มตัวอย่างจานวน 77 คน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาหนดจานวน 2 แห่ง ดาเนินการพิทักษ์สทิ ธิ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการแนะนาตัว ชีแ้ จงให้ทราบวัตถุประสงค์การวิจัยต่อผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก และให้ผุ้ปกครองเว็นต์ยินยอม
เข้าร่วมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการร่วมวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบใด ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจะ
ถูกเก็บเป็นความลับ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ ว ย การแจกแจงความถี่ ค่ า เฉลี่ ย และร้ อ ยละ น าข้ อ มู ล ที่ วิ เคราะห์ ไ ด้ ม า
เปรียบเทียบกับ เกณฑ์อ้างอิงน้าหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุ 1 วัน - 19 ปี และ
เกณฑ์ดัชนีมวลกายตามอายุของเด็กอายุ 2-20 ปี (10) โดยใช้ดัชนีในการประเมินคือ น้าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ และ
น้าหนักต่อส่วนสูง และดัชนีมวลกาย
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.04 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 4-5 ปี ร้อยละ 54.55 โดยมีอายุเฉลี่ย
อยู่ที่ 4-5 ปี ส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 75.32 ภาวะสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 59.19 กลุ่มตัวอย่างมีความพิการหรือความผิดปกติตั้งแต่กาเนิดร้อยละ
5.19 ความพิการหรือความผิดปกติที่พบได้แก่ สมาธิสั้น ออร์ทิสติก และลิ้นหัวใจรั่ว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทโดยคิดเป็นร้อยละ 53.25 กลุ่มตัวอย่างมีความพิการหรือความผิดปกติตั้งแต่
กาเนิด บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่คือ ปู่ ย่า ตา ยาย รองลงมาคือญาติ ได้แก่ ลุง ป้า น้า อา และบุคคล
อื่นๆเช่น พ่อแม่บุญธรรม คิดเป็นร้อยละ 80.52, 14.29, 5.19 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
2-3 ปี
4-5 ปี
จานวนสมาชิกในครอบครัว
ระหว่าง 1-3 คน
ระหว่าง 4-6 คน
มากกว่า 6 คนขึน้ ไป
ภาวะสุขภาพ
มีโรคประจาตัวเรือ้ รัง
มีความพิการหรือผิดปกติแต่กาเนิด
มีความพิการหรือผิดปกติภายหลังกาเนิด
สุขภาพปกติ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน(บาท)
น้อยกว่า 5,000
5,001-10,000
มากกว่า 10,000
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
ปู่ ย่า ตา ยาย

จานวน

ร้อยละ

30
47

38.96
61.04

35
42

45.45
54.55

6
58
13

7.79
75.32
16.88

27
4
46

35.06
5.19
0
59.19

8
41
28

10.39
53.25
36.36

62

80.52
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ข้อมูลทั่วไป
ญาติ(ลุง ป้า น้า อา)
อื่น(พ่อแม่บุญธรรมม,เพื่อนบ้านฯ)

จานวน
11
4

ร้อยละ
14.29
5.19

2. ภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างจานวน 77 คน พบว่าเกณฑ์น้าหนัก/อายุ ร้อยละ 54.55 อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 35.06 อยู่ในเกณฑ์ต่า มีจานวน 27 คน ผลการประเมินส่วนสูง/อายุ ร้อยละ 67.53 อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 24.68 อยู่ในเกณฑ์ต่า มีจานวน 19 คน และผลการประเมินน้าหนัก/ส่วนสูง ร้อยละ 57.14 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อย
ละ 33.77 อยู่ในเกณฑ์ต่า มีจานวน 26 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 และผลการประเมินดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีน้าหนักน้อย ปกติ น้าหนักเกินและอ้วน คิดเป็นร้อยละ 33.77, 57.14,6.49 และ 2.60 ตามลาดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ น้าหนัก/อายุ ส่วนสูง/อายุ และน้าหนัก/ส่วนสูง
(n=77)
ภาวะ
ผลการประเมิน
โภชนาการ น้าหนัก/อายุ
ส่วนสูง/อายุ
น้าหนัก/ส่วนสูง
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ปกติ
42
54.55
52
67.53
44
57.14
ต่า
27
35.06
19
24.68
26
33.77
เกิน
8
10.39
6
7.79
7
9.09
77
100
77
100
77
100
รวม
ตารางที่ 3 ผลการประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ดัชนีมวลกาย (n=77)
ภาวะโภชนาการ
ผลการประเมิน
จานวน
ร้อยละ
น้าหนักน้อย
26
33.77
ปกติ
44
57.14
น้าหนักเกิน
5
6.49
อ้วน
2
2.60
รวม
77
100
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วิจารณ์และสรุปผล
เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ กองโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กาหนดว่าเด็กปฐมวัยในแต่ละพื้นที่ จะมีนาหนั
้ กต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่เกินร้อยละ
10 และ มีสว่ นสูงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่เกินร้อยละ 15 [11] จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อาศัย
อยู่กับพ่อแม่และฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ ที่ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง มีภาวะน้าหนักและ
ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 35.06 และ 24.68 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าอัตราที่กองโภชนาการ กรมอนามัยได้
กาหนดไว้คือไม่เกินร้อยละ 10 ในส่วนของภาวะโภชนาการเกินนั้นพบว่าถึงแม้จะมีจานวนไม่มากแต่ก็ถือเป็นปัญ หาที่
สาคัญและไม่ควรละเลย เนื่องจากภาวะโภชนาการเกินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากการที่ร่างกายได้รับสารอาหารเกินความ
ต้องการ เกิดการสะสมของไขมันในร่างกายทาให้เกิดภาวะน้าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และสามารถนาไปสู่การเป็นโรค
ต่างๆในอนาคต ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น [12]
เมื่อพิจารณาเกณฑ์ช้ีวัดแยกแต่ละเกณฑ์สามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์น้าหนักต่ออายุใช้ในการบ่งชี้ถึงปัญหาของ
การเจริญ เติบโตในขณะปัจจุบัน เป็นตัวชี้ว่าน้าหนักเหมาะสมกับอายุหรือไม่ โดยปกติแล้วเมื่อเด็กได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอในช่วงเวลาสั้นๆจะมีผลกับน้าหนักก่อน โดยจะไม่กระทบกับส่วนสูง ทาให้น้าหนักเมื่ อเทียบกับน้าหนักมาตรฐาน
ตามอายุจะอยู่ในเกณฑ์ต่า [13] จากผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีน้าหนักต่ออายุ ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 35.0
และเกินเกณฑ์ ร้อยละ10.39 อธิบายได้วา่ เด็กกลุ่มนี้ได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมจากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน
กลุ่มที่ต่ากว่าเกณฑ์แสดงว่ารับสารอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ และกลุ่มที่สูงกว่าเกณฑ์นนั้ ได้รับสารอาหารมากกว่า
ที่ร่างกายต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคและการจัดการด้านอาหารบริโภคของผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ที่
ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ แต่ประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ควรต้องนามาพิจารณาร่วมด้วยคือเด็กอาจจะมีภาวะเจ็ยป่วย
บางประการที่อาจจะมีผลต่อภาวะโภชนาการ ซึ่งควรมีการศึกษาต่อไป
เกณฑ์ส่วนสูงต่ออายุใช้ในการบ่งชี้ถึงการขาดสารอาหารเป็นเวลายาวนาน จนกระทบการเจริญเติบโตของกระดูก
ทาให้ส่วนสูงไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นช้า เป็นดัชนีที่แสดงการขาดสารอาหารและการเจริญเติบโตที่บกพร่องแบบต่อเนื่องตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน บ่งบอกการขาดสารอาหารแบบเรื้อรังซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปี [14] จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ
24.68 มีส่วนสูงต่อน้าหนักที่ต่ากว่าเกณฑ์ แสดงว่าได้รับสารอาหารน้อยกว่าที่ ร่างกายต้องการมาเป็นเวลานานและกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีภาวะนี้ก็จะพบว่ามีลักษณะเตี้ยเกือบทั้งหมด ส่วนกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนสูงต่ออายุเกินเกณฑ์
ปกติซึ่งมีอยู่ร้อยละ7.79 นั้นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากหลายประการ เช่นสาเหตุจากพันธุกรรม ความผิดปกติของฮอร์โมนที่ทา
หน้าที่หน้าควบคุมการเจริญเติบโตหรือความสูงผิดปกติ ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ เป็นต้น [15]
เกณฑ์ น้ าหนั ก ต่ อ ส่ ว นสู ง บ่ ง ชี้ถึ ง ภาวะขาดโปรตี น และพลั ง งานแบบเฉี ย บพลั น เป็ น เกณฑ์ ที่ ใ ช้แ สดงภาวะ
โภชนาการในปัจจุบัน [16] นอกจากนั้นยังใช้บ่งชี้ภาวะผอม อ้วนหรือสมส่วน เนื่อ งจากเป็นการเปรียบเทียบว่าน้าหนักที่
เป็นอยู่ขณะนัน้ มีความเหมาะสมกับส่วนสูงที่เป็นอยู่หรือไม่ [13] ผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าน้าหนักต่อ
ส่วนสูง ต่ากว่าเกณฑ์และเกินกว่าเกณฑ์ร้อยละ33.77 และ 9.09 ตามลาดับ อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีน้าหนักตัว
และส่วนสูงที่ไม่สัมพันธ์กัน โดยส่วนใหญ่จะผอม ซึ่งสัมพันธ์กันกับเกณฑ์น้าหนักต่ออายุที่บ่งชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหา
น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
เกณฑ์ดัชนีมวลกาย เป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักกับส่วนสูง เป็นตัวชี้วัดความสมดุลของน้าหนัก
ตัวและส่วนสูงว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ สามารถใช้บ่งชี้ความผอม ความอ้วนได้ จากผลการศึกษาจะเห็นว่าค่าดัชนี
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มวลกายของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะน้าหนักน้อย น้าหนักเกินและอ้วน คิดเป็นร้อยละ 33.77, 6.49
และ 2.60 ตามลาดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินอื่นๆได้แก่เกณฑ์น้าหนักต่ออายุ เกณฑ์ส่วนสูงต่ออายุ
และเกณฑ์เกณฑ์น้าหนักต่อส่วนสูง
จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มปี ัญหาภาวะโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์
มากกว่าปัญหาภาวะโภชนาการเกิน เมื่อพิจารณาจากทุกเกณฑ์ช้ีวัดร่วมกัน สาเหตุของปัญหาโภชนาการที่พบเกิดจาก
ปัจจัยหลายประการเช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความรู้เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องด้านอาหารและโภชนาการ สภาพแวดล้อม
และการสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือถิ่นฐานที่อาศัยของประชากร [17] การศึกษาครั้งนี้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 53.25) ซึ่งจัดอยู่ใน
เกณฑ์ผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่า ตามเกณฑ์ของกระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [18] สอดคล้องกับ
การศึก ษาของนงลั ก ษณ์ เทพสวั ส ดิ์ [19] ซึ่ งรายงานว่า ครอบครั ว ในชนบทส่ ว นใหญ่ จ ะมี ฐ านะปานกลางถึ งยากจน
เนื่องจากมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นหลัก ทาให้เกิดปัญหาด้านการเงินขึ้นภายในครอบครัว แต่ละครอบครัว จะมี
กระบวนการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การย้ายถิ่นไปหางานในเมืองใหญ่ทาเพื่อให้มีรายได้ที่มากขึ้นก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่
เกิดขึน้ มาก ทาให้พอ่ แม่ตอ้ งละทิ้งเด็กและคนแก่อยู่ตามลาพังมากถึงร้อยละ 59.32 และนอกจากนั้นภาวะที่มีรายได้ต่ายัง
ส่งผลให้การเลือกซือ้ อาหารมาบริโภค ซึ่งจะมีความจากัดและได้วัตถุดิบหรืออาหารที่ไม่มคี ุณภาพในการบริโภค กัลยา ศรี
มหันต์ [20] รายงานว่าภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อภาวะโภชนาการของ
คนในครอบครัว ส่งผลต่อลักษณะโดยรวมของเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่กาลังเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ
ด้านต่างๆมากมาย การที่เด็กไม่ได้อาศัยอยูก่ ับพ่อแม่นั้นมีผลกระทบให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการ เนื่องจากขาดคนเอาใจ
ใส่ ดู แ ล จั ด หาอาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการเหมาะสมตามวั ย และเด็ ก ยั ง ขาดแบบอย่ า งในการ
รับประทานอาหารที่ถูกต้องอีกด้วย [21] สอดคล้องกับรายงานขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF) ระบุว่า
จากการส ารวจในปี 2557 ประเทศไทยมีเด็ ก ที่ ไม่ได้ อ าศั ยอยู่กั บพ่อ แม่ เนื่อ งจากพ่อ แม่ย้ายถิ่น ฐานเพื่ อไปหางานทา
ประมาณ 3 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งเด็กเหล่านี้ ร้อยละ 36 ถูกเลี้ยงดูโดยปู่ ย่า ตา ยายที่มีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่
ระดั บ ประถมศึ ก ษาประกอบกั บ มี ฐ านะยากจน[22] ท าให้ ไม่ ส ามารถเลี้ ย งดู เด็ ก ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม ไม่ ได้ ใ ห้
ความสาคั ญ ด้านอาหาร โภชนาการและการส่ งเสริมพั ฒ นาการด้ านต่างๆ จึงทาให้ร้อ ยละ 90 ของเด็ กกลุ่ม นี้ มีก าร
เจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านที่ล่าช้ากว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ตามปกติ [23] ด้วยความไม่พร้อมของเด็กทั้งด้าน
ภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ ก็จะส่งผลต่อระดับสติปัญญา เมื่อเด็กเหล่านี้เข้าสูร่ ะบบการศึกษาก็จะทาให้
กระบวนการพัฒนาด้านการเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ต่ากว่าเด็กปกติ [24]
จากปัญหาด้านภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ หากไม่มกี ระบวนการแก้ไขอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม อาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสุขภาพด้านต่างๆในอนาคตของเด็กตามมา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเร่งแก้ไข โดยการมีส่วนร่วมของ บุคคล ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมบุคลากรด้านสุขภาพในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ควรเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญ หาอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒ นาคุณ ภาพของเด็กปฐมวัย ให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณ ค่าของ
ประเทศชาติต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจั ยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ประเมิน ภาวะโภชนาการของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจ า
หมูบ่ ้านในชุมชนบ้านโทกหวาก จานวนทั้งสิ้น 118 คน โดยใช้กระบวนการวินจิ ฉัยชุมชนในการสารวจปัญหาด้านโภชนาการ
จากตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พร้อมกับสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน และวางแผนการให้ความรู้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24
ชั่วโมง การประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกายและเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในชุมชนบ้านโทกหวาก มีค่าดัช นีมวลกาย เส้นรอบพุง และไขมันในช่องท้องอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 74.57 60.17 28.81 ตามลาดับ เมื่อสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้รับพลังงานส่วนใหญ่จากแหล่งของคาร์โบไฮเดรตคือ ร้อยละ 65 ของพลังงานที่
ได้รับจากการบริโภคอาหาร รวมทั้งมีการบริโภคน้าตาลในปริมาณที่มากกว่าคาแนะนาปกติถึงสองเท่า จากการศึกษา
พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ยังมีพฤติกรรม และภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการให้
ความรู้และสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีพฤติก รรมด้านการบริโภคที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้
เป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ประชาชนในชุมชน
คาสาคัญ กระบวนการวินจิ ฉัยชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน 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

บทนา
กระบวนการวินิจฉัยชุมชน คือกระบวนการหนึ่งที่ใ ช้ในการศึกษาสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อนาไปสู่การดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง [1]
จากการสารวจข้อมูลสุขภาพพื้นฐานจากกลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบว่าในชุมชนบ้านแม่
กาโทกหวาก พบอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวานมีจานวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ในปี
2555 เป็น ร้อยละ 12 ในปี 2559 เป็นไปในทิศทางเดียวกับโรคความดันพบอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 ในปี
2555 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2559 [2] จากสถานการณ์ของการมีจานวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วทาง
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จึงมีความ
ประสงค์ที่จะหาแนวทางในการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคดังกล่าว โดยจะเริ่มต้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการเป็นผู้นาการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน
กระบวนการในการประเมินภาวะสุขภาพชุมชน ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมและนาเสนอข้อมูล, การวิเคราะห์
ข้อมูล, การระบุปัญหาสุขภาพชุมชน, การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา และการศึกษาสาเหตุของปัญหาสุขภาพชุมชน
โดยขั้นตอนดังกล่าวเป็นการสารวจปัญหา และนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในชุมชนด้วยเหตุดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงได้นากระบวนการวินิจฉัยชุมชน มาประยุกต์ใช้เพื่อสารวจปัญหาด้านโภชนาการที่เกิดขึ้นในชุมชนจากตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยจะเน้นปัญหาโภชนาการของกลุ่มโรคไม่ติดเรื้อรัง
พร้อมกับสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชุมชนได้รับทราบ และวางแผนการดาเนินงานในการให้ความรู้ และคาแนะนาแก่อสม.
ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) บ้านแม่กาโทก
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หวาก ด้วยการวัดสัดส่วนร่างกาย และการประเมินการบริโภคอาหาร อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และลดอุบัติการณ์
การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังอย่างยั่งยืน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ จากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้าหนักตัว
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2. เครื่องมือในการประเมินภาวะโภชนาการ
2.1 เครื่องชั่งน้าหนักแบบ Body Impedance Analysis (BIA)
2.2 แท่นพร้อมไม้วัดส่วนสูงแบบพกพา
2.3 สายวัดรอบเอว
3. อุปกรณ์อ่นื ๆ
3.1 INMUCAL program
3.2 ตัวอย่างอาหารจาลอง (Food model)
วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาระยะสั้นเก็บข้อมูลครั้งเดียว (cross-sectional
descriptive study) กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ใน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ทั้งหมด
9 หมูบ่ ้าน คือ หมู่ 4 บ้านโทกหวาก, หมู่ 5 บ้านแม่ตาบุ
๋ ญโยง, หมู่ 6 บ้านแม่กาไร่, หมู่ 8 บ้านแม่ต๋าบุญโยง 8, หมู่ 9 บ้าน
แม่ต๋าบุญโยง 9, หมู่ 11 บ้านแม่ต๋าบุญโยง 11, หมู่ 13 บ้านหนองแก้ว , หมู่ 15 บ้านเกษตรสุข และหมู่ 17 บ้านแม่กาโทก
หวาก จานวนทั้งสิ้น 118 คน
1. การสารวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ประกอบด้วย
การส ารวจจากข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary data) โดย เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของชุม ชนที่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน โดยในโครงการนี้จะใช้ข้อมูลปฐมภูมขิ อง กลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา, สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอกตาใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง การ
สารวจข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสารวจผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ประกอบด้วย
- การสอบถามข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ประกอบด้วย
o ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
o ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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- การประเมินภาวะโภชนาการของอสม.
o การวัดส่วนสูงด้วยเครื่องวัดส่วนสูง
o การชั่งน้าหนัก และวัดสัดส่วนร่างกายด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายโดยการวิเคราะห์ความ
ต้านทานไฟฟ้าชีวภาพ (Bioelectrical Impedance Analysis; BIA)
o การวัดเส้นรอบวงเอวด้วยสายวัด
2. การชี้แจงข้อมูล สะท้อนข้อมูลสุขภาพ และการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน
โดยการนาผลการสารวจจากข้อ 1 มาเรียบเรียงและสะท้อนคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
เช่น ผู้นาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลประจาอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลต่างๆ
ในอาเภอดอกคาใต้ เพื่อให้มองเห็นปัญหาร่วมกันและเป็นมิติเดียวกัน เพื่อนาไปสู่ความตระหนักในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนต่อไป
3. การจัดเตรียมกลุ่มเพื่อดาเนินการจัดทารูปแบบการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ
กลุ่มที่จะร่วมดาเนินการจัดการความรู้ฯ โดยกลุ่มจะต้องประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่
2) ประชาชนทั่วไปที่มคี วามสนใจ, ผู้นาชุมชน, อสม, นักวิชาการ (อาจารย์ประจาโครงการ), เจ้าหน้าที่ประจาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ, สื่อมวลชน, ผู้นาศาสนาใน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อวางแผนการดาเนินการ โดยสร้างกรอบ
ตารางเวลา (time frame) ที่ชัดเจนและสามารถดาเนินการได้จริง
โดยกรอบตารางเวลาจะเป็นเครื่องมือกาหนดวันเวลาดาเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
1. วัน เวลา ที่จะนัดเจอเพื่อประชุม หารือ และวางแผน
2. สร้างแนวทางเพื่อจะนาไปปฏิบัติจริงในกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยในขั้นตอนนี้จะมีความสาคัญเนื่องจาก สมาชิกในกลุ่ม
เองจะทราบกาหนดการทางาน และปฏิทินชุมชนของตนเอง ซึ่งจะทาให้ไม่เกิดการนัดหมายซ้าซ้อนกับช่วงเวลาที่มงี านหรือ
เทศกาลต่างๆ ของชุมชน
4. ดาเนินการสร้างรูปแบบการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ โดยกิจกรรมต่างๆที่ควรเกิดขึ้นในแผน
ประกอบด้วย
o การจัดฐานให้ความรู้ทางด้านโภชนาการตามวัย และโภชนาการเฉพาะโรค เช่น ฐาน โภชนาการในกลุ่ม
เด็กปฐมวัย (0-5ปี), กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี), กลุ่มเด็กวัยรุ่น และนักศึกษา (15-21 ปี), กลุ่มวัยทางาน (15-59 ปี),
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขนึ้ ไป) และผู้พิการ, โภชนาการโรคเบาหวาน, โภชนาการโรคไขมันในเลือดสูง, โภชนาการโรคความดัน
โลหิตสูง และโภชนาการโรคไต
o จัดทาแผ่นพับให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแจกผู้เข้าร่วมโครงการ และอสม.
แผนการทดลองทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาในการอธิบายข้อมูลทั่วไป พลังงาน และสารอาหารที่ได้รับ และค่าการวัด
สัดส่วนร่างกาย ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสุขภาพของ อสม. ในพื้นที่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษามีจานวน 118 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 107 คน (ร้อยละ
90.7) มีอายุเฉลี่ย 52 ปี (SD = 3.12) เพศชายมีอายุเฉลี่ย 53.9 ± 7.14 ปี และเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 52.8 ± 3.66 ปี อสม.
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป จานวน 31 คน (ร้อยละ 26.27) รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย จานวน 26 คน
(ร้อยละ 22.03) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า อสม.ส่วนใหญ่มรี ายได้อยูร่ ะหว่าง 5,000-10,000 บาท จานวน 58 คน (ร้อย
ละ 49.15) รองลงมาพบว่ามีรายได้นอ้ ยกว่า 5,000 บาท จานวน 26 คน (ร้อยละ 22.03) ด้านการบริโภคอาหารเสริม และ
สมุ นไพรพบว่า อสม. ส่วนใหญ่ พ บว่าไม่ได้ รับประทาน จานวน 85 คน (ร้อยละ 72.03) และ 68 คน (ร้อยละ 57.63)
ตามล าดั บ อาหารเสริ ม ที่ รับ ประทาน เช่น อาหารเสริ ม Gifferine, แคลเซี ย ม และอาหารเสริ ม ของ Amway เป็ น ต้ น
สมุนไพรที่รับประทาน เช่น รางจืด, น้าผลไม้หมัก(ทาเอง), เจียวกู่หลาน, น้าใบย่านาง, น้าดื่มปัญจะ 39 ชนิด, ยาหอม
เจดีย์ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.
เมือง จ.พะเยา (n=118)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
- ชาย
11
9.32
- หญิง
107
90.70
อาชีพ
- เกษตรกร
31
26.27
- รับจ้างทัว่ ไป
31
26.27
- ค้าขาย
26
22.03
- อื่นๆ (แม่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
21
17.80
- พนักงาน/ลูกจ้าง
6
5.08
- ราชการ
3
2.54
รายได้ต่อเดือน
- ไม่มรี ายได้
23
19.49
- < 5,000 บาท/เดือน
26
22.03
- 5,000-10,000 บาท/เดือน
58
49.15
- 10,000-15,000 บาท/เดือน
10
8.47
- 15,000 – 20,000 บาท/เดือน
1
0.85
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ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.
เมือง จ.พะเยา (n=118) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
การบริโภคอาหารเสริม
- รับประทาน
33
27.97
- ไม่ได้รับประทาน
85
72.03
การบริโภคสมุนไพร
- รับประทาน
50
42.37
- ไม่ได้รับประทาน
68
57.63
ส่วนที่ 2 ข้อมูลนิสัยการบริโภคอาหารของอสม.
จากการสอบถามข้อมูลนิสัยการบริโภคของอสม.พบว่า อสม.บริโภคอาหารครบทั้ง 3 มื้อ จานวน 91 คน (ร้อยละ
77.12) รองลงมารับประทาน 2 มื้อต่อวัน จานวน 25 คน (ร้อยละ 21.19) วิธีการปรุงอาหารของอสม.ที่นิยมมากที่สุด คือ
การแกง จานวน 104 คน (ร้อยละ 25.43) รองลงมาคือการต้ม จานวน 68 คน (ร้อยละ 16.63) และการนึ่ง จานวน 66 คน
(ร้อ ยละ 16.14) รสชาติอ าหารที่ ชอบมากที่สุ ด คื อ รสเปรี้ยว จ านวน 36 คน (ร้อ ยละ 56.25) รองลงมาคื อ รสหวาน
จานวน 15 คน (ร้อยละ 23.44) และรสเค็ม จานวน 13 คน (ร้อยละ 20.31) เครื่องปรุงรสที่นิยมใช้ในครัวเรือนมากที่สุด คือ
เกลือ จานวน 59 คน (ร้อยละ 29.06) รองลงมาคือ น้าปลา จานวน 51 คน (ร้อยละ 25.12) และน้าตาลทราย จานวน 45
คน (ร้อยละ 22.17) พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยส่วนใหญ่นิยมชิมอาหารก่อนปรุง จานวน 73 คน (ร้อยละ 64.04)
รองลงมา คือ ปรุงก่อนรับประทาน จานวน 33 คน (ร้อยละ 28.95) รายละเอียดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลนิสัยการบริโภคอาหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านแม่กาโทกหวาก
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลวิธกี ารปรุงประกอบอาหารที่นิยมบริโภคในแต่ละมื้อของอสม.
จากการสอบถามพบว่าวิธีการปรุงประกอบอาหารของอสม. ในมื้อเช้านิยมปรุงอาหารแบบแกง, นึ่ง, ทอด, ผัด,
ตุน๋ , ต้ม และปิ้ง/ย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.49, 21.05, 15.79, 11.44, 9.38, 8.92 และ 8.92 ตามลาดับ มื้อกลางวันนิยมปรุง
อาหารแบบ แกง, ปิ้ง/ย่าง, ทอด, ผัด, นึ่ง, ต้ม และตุ๋น คิดเป็นร้อยละ 20.58, 19.49, 17.69, 17.33, 13.00, 10.83 และ
1.08 ตามลาดับ ส่วนมื้อเย็นนิยมปรุงอาหารแบบต้ม, แกง, ปิ้ง/ย่าง, ผัด, ตุ๋น, นึ่ง และทอด คิดเป็นร้อยละ 19.56, 19.19,
14.94, 13.65, 13.47, 9.96 และ 9.23 ตามลาดับ รายละเอียดแสงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลวิธีการปรุงประกอบอาหารที่นิยมบริโภคในแต่ละมื้อของอสม.
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบ อาหารและเครื่องปรุงที่ใช้ในการบริโภคของอสม.
จากการสารวจพบว่า อสม.ส่ วนใหญ่ประกอบอาหารเอง จานวน 113 คน (ร้อยละ 88.98) โดยแหล่งที่ซื้อผัก
ผลไม้ และเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ซื้อมาจากตลาด คิดเป็นร้อยละ 65.08, 85.12 และ 87.70 ตามลาดับ รองลงมาคือการปลูก
ผักในครัวเรือน จานวน 39 คน (ร้อยละ 30.95) ปลูกผลไม้ในครัวเรือน จานวน 12 คน (ร้อยละ 9.92) รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบ อาหารและเครื่องปรุงที่ใช้ในการบริโภคของอสม.
ข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียด
จานวน (คน)
ประกอบอาหารเอง
113
การปรุงประกอบอาหาร
ซื้ออาหารมารับประทาน
14
ตลาด
82
แหล่งของผักทีใ่ ช้ประกอบอาหาร
ห้างสรรพสินค้า
5
ปลูกในครัวเรือน
39
ตลาด
103
แหล่งของผลไม้ทใี่ ช้ประกอบอาหาร
ห้างสรรพสินค้า
6
ปลูกในครัวเรือน
12
ตลาด
107
แหล่งของเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหาร
ห้างสรรพสินค้า
9
ไม่รับประทาน
6
ตลาด
78
แหล่งของเครื่องปรุงที่ใช้ในครัวเรือน
ห้างสรรพสินค้า
31
อื่นๆ
13
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ร้อยละ
88.98
11.02
65.08
3.97
30.95
85.12
4.96
9.92
87.70
7.38
4.92
63.93
25.41
10.66
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ส่ ว นที่ 5 ข้ อ มู ล เปรีย บเที ย บพลั งงานและสารอาหารที่ ได้ จากการสอบถามอาหารย้ อ นหลั ง 24 ชั่ ว โมงและ
คาแนะนาการบริโภคอาหารสาหรับคนไทย (RDA)
จากการสอบถามการบริ โ ภคอาหารย้ อ นหลั ง 24 ชั่ ว โมง ของอสม. เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล พลั ง งาน และ
สารอาหารจากคาแนะนาการบริโภคอาหารสาหรับคนไทย: RDA พบว่า พลังงานเฉลี่ยที่ อสม.ได้รับต่อวัน คือ 1,218.12 ±
304.93 กิ โลแคลอรี่ โดยมีการกระจายคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน : ไขมั น คิ ดเป็ น 65: 15: 20 บริโภคอาหารที่ มีโซเดี ย ม
2,065.90 ± 934.35 มิลลิกรัม ใยอาหาร 7.30 ± 2.52 กรัม น้าตาล 59.63 ± 34.26 กรัม และ โคเลสเตอรอล 124.75 ±
65.10 มิลลิกรัม รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมงและ
คาแนะนาการบริโภคอาหารสาหรับคนไทย (RDA)
รายการ
พลังงานและสารอาหารทีใ่ ห้พลังงาน
พลังงานที่ได้รับจากอาหาร (Kcal)
คาร์โบไฮเดรต (g)
โปรตีน (g)
ไขมัน (g)
% การกระจาย คาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน
วิตามินและเกลือแร่
โซเดียม (mg)

Mean ± SD

RDA

1,218.12 ± 304.93
191.81 ± 51.83
43.57 ± 9.65
27.37 ± 7.89
65:15:20

1,600-2,000
300
50
65
50-60:15-20:30-35

2,065.90 ± 934.35

 2,400

7.30 ± 2.52
59.63 ± 34.26
124.75 ± 65.10

 25
 24
< 300

สารอาหารอื่นๆ
เส้นใยอาหาร (g)
น้าตาล (g)
โคเลสเตอรอล (mg)

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการวัดสัดส่วนร่างกาย และวิเคราะห์หาองค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIAของ อสม
จากข้อมูลการวัดสัดส่วนและวิเคราะห์องค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIA พบว่า เส้นรอบพุงเฉลี่ยของ อสม.
คือ ทั้งเพศชาย 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
ดันโลหิ ตของ อสม. พบ Systolic Blood Pressure มีค่ าเฉลี่ ย 123.61 ± 3.30 mmHg และ Diastolic Blood Pressure มีค่ าเฉลี่ ย
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%, หญิ ง 33.99 ± 3.10%) ไขมันหน้าท้อง (Visceral fat) มีค่าเฉลี่ย 8.36 ± 1.35% (ชาย 11.85 ± 3.61%,
หญิ ง 8.05 ± 1.76%) และ มวลกล้ ามเนื้อในร่ างกาย (Skeletal muscle) มี ค่ าเฉลี่ ย 24.45 ± 2.15% (ชาย 30.72 ± 2.73%,
หญิง 27.12 ± 9.19%) รายละเอียดดังตารางที่ 4 และ 5
274

Proceedings

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการวัดสัดส่วน และวิเคราะห์หาองค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIA ใน อสม.จานวน 118 คน
(เพศหญิง 107 คน และเพศชาย 11 คน)
การวัดสัดส่วนร่างกาย
จานวน (N)
ร้อยละ (%)
เส้นรอบพุง (ค่าปกติ ชาย < 90 , หญิง < 80 เซนติเมตร)
 เส้นรอบพุง ชาย ≥ 90 เซนติเมตร เกินค่าปกติ

6

54.54

 เส้นรอบพุง หญิง ≥ 80 เซนติเมตร เกินค่าปกติ

65

60.75

6

5.08

 18.5 - 22.9 kg/m2 สมส่วน

24

20.34

  22.9 kg/m2 น้าหนักเกินและโรคอ้วน

88

74.57

9

81.81

79

73.83

 visceral fat ชาย  9.5%

8

72.72

 visceral fat หญิง  9.5%

26

24.30

 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

BMI (ค่าปกติ 18.5 - 22.9 kg/m2)
-

< 18.5 kg/m2

ผอม

%Body fat (ค่าปกติ ชาย 10-12%, หญิง 20-30%)
- ชาย  12% เกินค่าปกติ
- หญิง  30% เกินค่าปกติ
Visceral fat (ค่าปกติ 0.5 – 9.5%)

Skeletal muscle (ค่าปกติ ชาย 33.1–39.1, หญิง 24.1–30.1%)
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการวัดสัดส่วน และวิเคราะห์หาองค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIA ใน อสม.จานวน 118 คน
(เพศหญิง 107 คน และเพศชาย 11 คน) Mean ± SD
การวัดสัดส่วนร่างกาย
Mean
SD
เส้นรอบพุง (ค่าปกติ ชาย < 90 , หญิง < 80 เซนติเมตร)

83.01

4.12

92.00

6.32

81.80
0.87

6.94
0.05

 เส้นรอบพุง/เส้นรอบสะโพก ชาย ≤ 1.0

0.95

0.06

 เส้นรอบพุง/เส้นรอบสะโพก หญิง ≤ 0.8
Systolic Blood Pressure (ค่าปกติ <120 mmHg)

0.85
123.61

0.08
3.30

128.90

10.08

122.21
74.02

6.35
3.03

 Diastolic Blood Pressure ชาย

78.30

10.06

 Diastolic Blood Pressure หญิง
BMI (ค่าปกติ 18.5 - 22.9 kg/m2)

73.04
24.96

3.65
1.22

24.86

2.39

24.77
33.22

2.07
1.84

 %body fat ชาย 10-12%

23.18

5.09

 %body fat หญิง 20-30%
Visceral fat (ค่าปกติ 0.5 – 9.5%)

33.99
8.36

3.10
1.35

11.85

3.61

8.05
24.45

1.76
2.15

 skeletal muscle ชาย 33.1 – 39.1

30.72

2.73

 skeletal muscle หญิง 24.1 – 30.1

27.12

9.19

 เส้นรอบพุง ชาย <90 เซนติเมตร
 เส้นรอบพุง หญิง <80 เซนติเมตร
เส้นรอบพุง/เส้นรอบสะโพก (ค่าปกติ ชาย ≤ 1.0, หญิง ≤ 0.8)

 Systolic Blood Pressure ชาย
 Systolic Blood Pressure หญิง
Diastolic Blood Pressure (ค่าปกติ <80 mmHg)

 BMI ชาย
 BMI หญิง
%Body fat (ค่าปกติ ชาย 10-12%, หญิง 20-30%)

 visceral fat ชาย
 visceral fat หญิง
Skeletal muscle (ค่าปกติ ชาย 33.1 – 39.1, หญิง 24.1 – 30.1%)
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาภาวะโภชนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชนบ้านโทกหวาก อ.เมือง จ.
พะเยา ด้วยกระบวนการวินิจฉัยชุมชน เมื่อประเมินภาวะโภชนาการของ อสม.บ้านแม่กาโทกหวากด้วยการวัดสัดส่วน
ร่างกาย (Anthropometric measurement) พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน ร้อยละ 79.22 ของจานวนทั้งหมด
มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าระดับปกติ (ระดับปกติ 18.5 - 22.9 kg/m2) ร่วมกับการมีปริมาณไขมันในร่างกาย (%Body fat)
ซึ่งวัดด้วยเครื่อง Bioelectrical impedance analysis (BIA) เกินระดับปกติทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งแสดงถึงการมีปริมาณ
ไขมั น ในร่า งกายสู งสะสมจนท าให้ เกิ ด ภาวะน้ าหนั ก เกิ น และโรคอ้ ว นในอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่กา อีกทั้งยังพบค่าเส้นรอบพุงสูงทั้งกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีค่าเฉลี่ย 92.00 ± 6.32 และ 81.80 ± 6.94 เซนติเมตร ตามลาดับร่วมกับพบค่าไขมันในช่องท้อง (visceral fat) ที่ได้จาก
การวัดด้วยเครื่อง BIA ในระดับที่สูงกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ 0.5 – 9.5%) แสดงให้เห็นว่า ปริมาณไขมันที่มากในร่างกายมี
การสะสมบริ เวณหน้าท้ อ งเป็ น ส่ วนใหญ่ ทาให้ อ สม.มีค วามเสี่ ยงในการเป็ น โรคไม่ติด ต่อ เรื้อ รังเพิ่ ม ขึ้น เช่น โรคอ้ว น
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ (3) สอดคล้องกับอัตราส่วนเส้นรอบพุงต่อเส้นรอบสะโพกของเพศชายและเพศ
หญิงที่มาก ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีที่บ่งบอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือ้ รังในอนาคตสูง
เมื่อประเมินภาวะโภชนาการด้วยการสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านได้รับพลังงานน้อยกว่าปริมาณสารอาหารที่แนะนาให้แต่ละคนได้รับในแต่ละวัน (Recommended Dietary
Allowances; RDA) โดยสัดส่วนพลังงานที่ได้รับมาจากโปรตีนคือ ร้อยละ 15 ของพลังงานจากการบริโภคอาหารอยู่ใน
ปริมาณแนะนา (ร้อยละ 15-20) ขณะที่พลังงานที่ได้รับจากการบริโภคไขมันคือ ร้อยละ 20 ของพลังงานจากการบริโภค
อาหารซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่แนะนา (ร้อยละ 30-35) โดยพบว่าการบริโภคอาหารส่วนใหญ่ได้รับ พลังงานจากแหล่งของ
คาร์โบไฮเดรตมากกว่าปริมาณที่แนะนาต่อวัน (ร้อยละ 50-60) คือ ร้อยละ 65 ของพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร
รวมทั้งมีการบริโภคน้าตาลในปริมาณที่มากกว่าคาแนะนาปกติถึงสองเท่า ทาให้รูปแบบการบริโภคอาหารเช่นนี้อาจเป็น
สาเหตุทาให้ พ ลั งงานส่วนเกิน ที่ ม าจากแหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรตถู ก สะสมเป็ น ไขมั นอยู่ต ามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง สอดคล้องกับผลการประเมินภาวะโภชนาการที่ได้จากการวัดสัดส่วนร่างกายที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Ma J และคณะ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริโภคน้าตาล
และเครื่อ งดื่ม รสหวานต่อ การเปลี่ ย นแปลงระดั บไขมั น หน้า ท้ อ งระยะเวลา 6 ปี พบว่า กลุ่ ม คนที่ บริโภคน้าตาลและ
เครื่องดื่มรสหวานเป็นประจาส่งผลให้เกิดการสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องเพิ่มขึ้น (4) นอกจากนี้ยังพบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจาหมู่บ้านยั งมีการบริโภคเส้น ใยอาหารน้อ ยกว่าปริมาณที่ แนะนาให้ บริโภคต่อวัน ถึงแม้ว่าจากการ
สอบถามจะมีการบริโภคผักและผลไม้ทุกวันก็ตาม ทั้งนี้การประเมินอาหารบริโภคโดยใช้วิธีการประเมินอาหารบริโภค
ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง อาจมีข้อจากัดในเรื่องของความจาและการกะปริ มาณอาหารที่รับประทานก่อนหน้านี้ จึงอาจทาให้
ข้อมูลที่ได้มามีความคลาดเคลื่อนได้
งานวิจัยของอนงค์ หาญสกุล และ ศิริลักษณ์ ง้าวนาเสียว (2555) (5)ได้ศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูง (ร้อยละ 71.35) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดอง (ร้อยละ 71.35) และหลีกเลี่ยงการดื่มน้าชา หรือ
กาแฟหรือน้าอัดลม (ร้อยละ58.40) เป็นบางครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการบริโภคอาหารที่พบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้านมีการบริโภคไขมันในปริมาณน้อย แต่บริโภคอาหารจากแหล่งคาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะน้าตาล
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ในปริมาณที่มาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากแบบแผนการดาเนินชีวิตประจาวัน ทั้งนี้งานวิจัยของอนงค์และคณะ ยังพบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ยังมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการที่ไม่เหมาะสม อยู่ในระดับปาน
กลางและระดับต่า จึงต้องมีการให้ความรู้และสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านปฏิบัตพิ ฤติกรรมด้านการ
บริโภคที่ถูกต้องและเหมาะสมให้มีเพิ่มขึ้นในรูปแบบกิจกรรมที่สง่ เสริมด้านโภชนาการและการบริโภคอาหาร
ปัจจุบัน อสม. เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทางาน
ของ อสม.เป็นกลไกสาคัญ ที่เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน โรงพยาบาลทุกระดับทั้งในระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด
ดั ง นั้ น อสม.จึ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ น าทางด้ า นสุ ข ภาพในภาคประชาชน เช่ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค และ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมถึงการดูแลฟื้นฟูภายหลังการรักษาของคนในชุมชน ดังนัน้ อสม.จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ป่วย
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และ
สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อป่วยเป็นโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูง ดังนัน้ อสม.จึงต้องรู้สถานะสุขภาพของตนเอง และปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนใน
ชุมชน ส่งผลให้มีจานวนประชาชนที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น และสามารถลดอุบัตกิ ารณ์เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในชุมชนได้

ข้อเสนอแนะที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษาด้ านการประเมินภาวะโภชนาการด้ว ยการวัด สั ดส่ วนร่างกายและการสอบถามอาหารบริโภค
ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง สามารถนาไปใช้ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผู้เป็นแกนนาและเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพของ
หมู่บ้าน อีกทั้ งยังพบว่าอาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้านมีก ารบริ โภคคาร์โบไฮเดรตและน้าตาลในปริ ม าณสู ง
การศึ ก ษาต่ อ ไปอาจจะต้ อ งมี ก ารสอบถามรายการอาหารบริ โ ภคที่ เป็ น แหล่ ง ของคาร์ โบไฮเดรตและน้ าตาล ด้ ว ย
แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหาร เพื่อนารายการอาหารดังกล่าวมาศึกษาส่วนประกอบและดัดแปลงส่วนผสมให้
เป็นอาหารที่ดตี อ่ สุขภาพต่อไป
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อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Prevalence rates of Enterobius vermicularis among Pre-SchoolChildren in Lomkao
District Phetchabun Province
กัญญารัตน์ เดือนหงาย1*, อัญชลี เตชะเสน2, ธีรารัตน์ คงทน1, ลักษณ์คณา กิจจรัส1
Kunyarat Duenngai1*, Anchalee Techasen2, Teerarat Kongton1, Luckana Kitcharat1
บทคัดย่อ
พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) เป็ นปั ญ หาสาคัญ ทางด้านสาธารณสุ ข ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อเด็ ก
โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ การวิจัยครั้งนี้ได้ตรวจหาอัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กอายุ 26 ปี ในเขตพื้นที่อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วธิ ี scotch tape technique ผลการตรวจตัวอย่าง 309 ราย พบผู้
ติดพยาธิเข็มหมุดจานวน 47 ราย อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 15.2 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการ
ติดพยาธิเข็มหมุดโดยใช้สถิติ Chi-square พบว่าอายุ สัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Chisquare= 10.78, p = 0.03) แสดงให้เห็นว่าเมื่อเด็กนักเรียนมีอายุเพิ่มขึ้น การติดพยาธิเข็ มหมุดจะเพิ่มขึ้นและพบว่าที่อยู่
อาศัยในและนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Chisquare= 5.15, p= 0.01) การศึกษาด้านพฤติกรรมของเด็กนักเรียนปฐมวัยพบว่า พฤติกรรมดูดนิ้วมือ (p = 0.02) หรือกัด
เล็บและพฤติกรรมคันก้น เกาก้น (p = 0.01) สัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุด อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดมีการติดเชื้อ
ค่อนข้างสูง การให้ความรู้ในการป้องกันการติดพยาธิในเด็กและคุณครูในโรงเรียนก็เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้อัตราความ
ชุกการติดพยาธิชนิดนี้ลดต่าลง
คาสาคัญ: อัตราชุก พยาธิเข็มหมุด 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

บทนา
พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) พบได้ทั่วโลกรวมถึงทุกภาคของประเทศไทย (วิฑูรย์ ไวยนันท์, 2540)
โรคพยาธิเข็มหมุดมักพบในเด็ก ติดต่อโดยรับไข่จากการปนเปื้อนมากับมือ (hand – to - mouth) สูดหายใจ (inhalation)
เข้าไป หรือรับไข่ที่ปนเปื้อนมากับอาหารและเครื่องดื่ม ทาให้อุบัติการณ์สูงทั่วโลก โดยเฉพาะที่อยูร่ ่วมกันอย่า งแออัด เช่น
สถานเลี้ยงเด็กกาพร้า และสถานที่ซึ่งมีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี เช่น สถานบาบัดโรคจิต เรือนจา เป็นต้น เมื่อมีการติด
พยาธิเข็มหมุด พบว่าพยาธิตัวแก่ ทาให้เกิดระคายเคือง (irritation) ต่อเยื่อบุลาไส้ (intestinal mucosa) ทาให้เกิดการคลื่นไส้
อาเจียนและท้องเดินได้ อาการในผู้ป่วยที่พบบ่อยจะสัมพันธ์กับการที่พยาธิตัวเมียวางไข่บริเวณทวารหนักในเวลากลางคืน
ทาให้มอี าการคันบริเวณทวารหนัก จนทาให้กระสับกระส่ายกังวล และหงุดหงิด ซึ่งมีผลต่อการนอนไม่เต็มที่ เด็กไม่เจริญ
อาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ปัสสาวะรดที่นอนและชัก การเกาอย่างรุนแรง ทาให้เกิดแผลบริเวณทวารหนักและติดเชื้อ
ตามมา ในผู้หญิง พยาธิอาจคลานเข้าไปในอวัยวะเพศ ให้เกิดมีน้าคั่งเป็นมูก พยาธิอาจเคลื่อนที่ต่อไปยังช่องคลอด มดลูก
และปีกมดลูกทาให้เกิดปีกมดลูกอักเสบเรือ้ รัง (salpingitis) หรือพยาธิไชทะลุต่อเข้าไปถึงเยื่อบุช่องท้อง เคยมีรายงานผู้ป่วย
ไทย พบพยาธิใต้ผิวหนังหน้าท้อง และพยาธิเข็มหมุดในไส้ต่งิ (นิมติ มรกต. 2554)
จากการศึกษาอัตราชุกของการติดพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธี Scotch
tape และนามาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ กาลังขยาย 40 เท่า ผลการสารวจพบว่า ตัวอย่างจานวน 172 ราย พบนักเรียน
ที่ติดพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 36.4 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงอัตราชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดที่สูงและมีความ
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จาเป็นที่จะต้องมีการควบคุมและป้องกันการติดพยาธิเข็มหมุด เพื่อทาให้อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดลดลง (แสงชัย นทีวร
นารถ และคณะ, 2551) ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีก ารส ารวจอั ต ราชุกของโรคพยาธิเข็ม หมุ ด ในเด็ กอายุ 1-10 ปี ในชุมชน
คลองเตย กรุงเทพมหานคร พบอัต ราการติดพยาธิเข็มหมุดถึงร้อยละ 21.3 (บังอร ฉางทรัพ ย์ และคณะ, 2548) จาก
การศึกษาในเด็กอายุ 2-6 ปี โดยใช้วธิ ี Scotch tape ผลการตรวจตัวอย่างจานวน 270 ราย พบผู้ติดพยาธิเข็มหมุด จานวน
37 ราย และพบว่าการติดพยาธิเข็มหมุดสูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่มีอายุ 6 ปี แสดงให้เห็นว่า เมื่อเด็กนักเรียนมีอายุเพิ่มขึ้น
การติดพยาธิเข็มหมุดจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (กัญญารัตน์ เดือนหงาย และคณะ, 2557)
จากการศึกษาต่างๆ จะเห็นได้ว่า โรคพยาธิเข็มหมุด มีอัตราชุกที่ค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยเป็น
อย่างมาก เนื่องจากพยาธิเข็มหมุดมีผลต่อการเจริญเติบโตรวมถึ งภาวะอารมณ์ของเด็ก ดังนั้น หากมีการศึกษาอัตราชุก
โรคพยาธิเข็มหมุดในเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง รวมไปถึงการป้องและรักษา จะช่วยลดอัตราการติดพยาธิรวมถึง
พยาธิสภาพที่จะเกิดขึน้ ในเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ปกติและเติบโตเป็นกาลังสาคัญของชาติต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1.
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างเด็กนักเรียนปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี โดยทาสามารถคานวณตัวอย่างที่
ศึกษาได้ดังนี้
สูตรการคานวณตัวอย่างคือ
z 2 PQ
d2

n =
โดย n = จานวนตัวอย่าง
Z = ค่ามาตรฐานในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (Z = 1.96)
P = อัตราชุก ในที่นี้ = 0.2
Q = 1-P
d = ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (0.05)
เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ขนาดตัวอย่างได้ 246 คน จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)
เพื่อเลือกโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนปฐมวัย ได้ทั้งหมด 14 โรงเรียน จากนั้นทาการติดต่อประสานงานและแจ้งผู้อานวยการ
แต่ละโรงเรียนพร้อมทาหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่าง จากโรงเรียนดังกล่าว
2. การเก็บตัวอย่างโดยวิธี Scotch tape technique และตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุด
2.1 นา scotch tape ด้านที่ไม่เหนียวพาดก้นหลอดทดลองที่มน จับปลายสองด้านแนบกับหลอดทดลอง
2.2 นาอุปกรณ์ ข้อ 2.1 แปะตรงบริเวณรูและรอบทวารหนักย้าหลายๆครั้ง ไข่พยาธิจะติดมากับด้าน
เหนียวของ scotch tape
2.3 Scotch tape ที่มีไข่พยาธิวางแนบบนสไลด์แก้วสะอาด โดยให้ด้านเหนียวติดกับสไลด์แล้วตรวจดูใต้
กล้องจุลทรรศน์
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2.4 ตรวจหาไข่พยาธิ Enterobius vermicularis ด้วย กล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 10X และ 40X ซึ่งจะใช้
เวลาในการตรวจในแต่ละรายเป็นเวลา 15-20 นาทีให้ทั่วทั้งสไลด์ โดยลักษณะของไข่พยาธิเข็มหมุดจะมีลักษณะรูปร่าง
เป็นตัวดี (D) เมื่อพบไข่พยาธิจะเขียนรายงานผลว่าพบ จากนั้นรายงานผลไปที่ผู้อานวยการโรงเรียนพร้อมทั้งให้ยาถ่าย
พยาธิเพื่อให้การรักษาต่อไป
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษานี้ คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 แบบสอบถาม มี 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ
เพศ ระดั บการศึกษาของระดั บเด็ กนั ก เรียน การศึก ษาของผู้ ปกครอง อาชีพ ของผู้ ปกครอง และรายได้ ต่อ เดือ นของ
ครอบครัว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมของเด็กนักเรียน โดยแยกเป็นสุขอนามัยส่วนบุคคล
ของเด็กนักเรียนและการทาความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิเข็มหมุด
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานเก็บตัวอย่างประกอบด้วย
1. หลอดทดลอง ขนาด 2.5×15 เซนติเมตร
2. เทปกาวใส (Scotch tape) ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร
3. กระจกสไลด์ 2.5×7.6 เซนติเมตร
4. บีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร
5. 70% แอลกอฮอล์
6. Mask ปิดจมูก
7. ผ้าก๊อซ
8. ถุงมือ
4. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการประสานงานกับผู้อานวยการโรงเรียนและคุณครูประจาชั้นของเด็กปฐมวัยที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขต
พื้นที่อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของการทาวิจัยและแจกแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองเพื่อขอ
ข้อมูลบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง 2-6 ปี จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและผลการตรวจวินิจฉัยการติด
พยาธิเข็มหมุดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นกรอกข้อมูลและวิเคราะห์โดยโปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS Version
16.0 เพื่อคานวณหาอัตราความชุกของการติดพยาธิเข็มหมุดและใช้การทดสอบทางสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ
อายุ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ข้อมูลด้านพฤติกรรม การดูดนิ้วมือ กัด
เล็บ เกาก้น การทาความสะอาด ว่าสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดหรือไม่ โดยใช้สถิติ Chi-square รวมทั้งวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลของแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด และแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรค
พยาธิเข็มหมุดเพื่อศึกษาว่าผู้ปกครองมีความรู้ดา้ นพยาธิเข็มหมุดในระดับใด เพื่อใช้ประกอบการทาโครงการให้ความรู้ดา้ น
การป้องกันตนเองจากพยาธิเข็มหมุดและให้ความรู้ดา้ นสุขศึกษาต่อไปเพื่อช่วยลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาอั ต ราชุก การติด พยาธิเข็ม หมุ ด ในเด็ ก นั กเรีย นปฐมวัย โรงเรีย นในเขต อ าเภอหล่ ม เก่ า จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ จากการเก็บตัวอย่างทัง้ หมด 14 โรงเรียน ได้ตัวอย่างทัง้ หมดจานวน 309 ตัวอย่างและพบว่ามีนักเรียนปฐมวัยที่
ติดพยาธิเข็มหมุดจานวน 47 คน คิดเป็นอัตราความชุกการติดพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 15.2
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละระดับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน จาแนกเป็น ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง
จานวนที่ตดิ พยาธิเข็มหมุด/จานวนตัวอย่างที่ตรวจ (ร้อยละ)
อายุ
ชาย
หญิง
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 พบว่ากลุ่มที่มีอัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดสูงสุดคือกลุ่ม
ของนักเรียน อายุ 4 ปี (ร้อยละ 7.4) รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5 ปี และ 3 ปีตามลาดับ โดยเพศชาย อัตราการติดพยาธิ
เข็มหมุดสูงสุดที่อายุ 5 ปี 4ปีและ 3 ปี ตามลาดับส่วนเพศหญิง อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดสูงสุดที่อายุ 4 ปี 5 ปี และ3 ปี
ตามลาดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการติดพยาธิเข็มหมุดโดยใช้สถิติ Chi-square พบว่าอายุ สัมพันธ์กับ
การติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 10.78 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเด็กนักเรียนมีอายุ
เพิ่มขึ้น การติดพยาธิเข็มหมุดจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และค่า p-value เท่ากับ 0.03 แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มอายุของเด็ก
นักเรียนปฐมวัยที่ติดพยาธิเข็มหมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติตามตารางที่ 1
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ อาชีพ การศึกษา สถานะของผู้ปกครองของเด็กนักเรียนปฐมวัยและการ
ติดพยาธิเข็มหมุดโดยใช้สถิติ Chi-square พบว่าสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนที่ติดพยาธิเข็มหมุดตามเขตพื้นที่ในและนอกเขตเทศบาลของนักเรียนปฐมวัยพบว่านักเรียนที่
อยู่นอกเขตเทศบาล พบอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดมากที่สุด จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 รองลงมา คือ นักเรียนที่
อยู่ในเขตเทศบาล โดยบุตรหลานติดพยาธิเข็มหมุด จานวน 3 คนจาก 56 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 2 อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนปฐมวัยแบ่งกลุม่ ตามเขตพื้นที่ในและนอกเขตเทศบาลของ
นักเรียนปฐมวัยจากโรงเรียนจานวน 14 โรงเรียน ในเขตอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (n=309)
จานวนที่ตดิ พยาธิเข็มหมุด/จานวนตัวอย่างที่
เขตเทศบาล
ตรวจ (ร้อยละ)
ในเขตเทศบาล
3/56 (1.0)
นอกเขตเทศบาล
44/253 (14.2)
รวม
47/309 (15.2)
Chi-square= 5.15, p = 0.01
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยและการติดพยาธิเข็ม
หมุดโดยใช้สถิติ Chi-square พบว่าที่อยู่อาศัยของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ติด
พยาธิเข็มหมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดพยาธิเข็มหมุดของนักเรียนปฐมวัยพบว่าข้อที่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติได้แก่ บุตรหลานมีพฤติกรรมดูดนิ้วมือหรือกัดเล็บ มีอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดจานวน 29 (ร้อย
ละ 9.4) เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square พบว่ามีค่า p-value= 0.02 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุตรหลานมี
พฤติกรรมดูดนิว้ มือหรือกัดเล็บ มีอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดต่างจากกลุ่มไม่มพี ฤติกรรมนี้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ พฤติกรรมที่บุตรหลานมีอาการคันก้น เกาก้น สัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุด โดยกลุ่มที่มี พฤติกรรมนี้ มี
อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดต่างจากกลุ่มไม่มพี ฤติกรรมนี้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p-value = 0.01)

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดพยาธิเข็มหมุดของเด็กปฐมวัย ในเขตอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
(n=309)
ปัจจัยเสี่ยง
บุตรหลานมีพฤติกรรมดูดนิว้ มือหรือ
กัดเล็บ
เคย
ไม่เคย
บุตรหลานเล่นดินหรือทราย
เคย
ไม่เคย
บุตรหลานมีอาการคันก้น เกาก้น
เคย
ไม่เคย

จานวน (%)

ผลการตรวจพยาธิ (%)
Chi-square
ติดพยาธิ ไม่ตดิ พยาธิ

143(46.3)
166(53.7)

29(9.4)
18(5.8)

114(36.9)
148(47.9)

269(87.1)
40(12.9)

42(13.6)
5(1.6)

189(61.2)
120(38.8)

36(11.7)
11(3.6)
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P-value

5.30

0.02**

227(73.5)
35(11.3)

0.26

0.53

153(49.5)
109(35.3)

5.6

0.01***
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ส่วนกลุ่มที่มีพฤติกรรมอื่นๆ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการติดพยาธิเข็มหมุด เช่น บุตรหลานเล่นดินหรื อทราย
บุตรหลานมีอาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ ร้องไห้งอแงตอนกลางคืน บุตรหลานเคยสวมใส่เสื้อผ้า ร่วมกับผู้อ่ืน บุตรหลาน
ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครัง้ , ผู้ปกครองตัดเล็บให้บุตรหลาน, ผู้ปกครองทาความสะอาดที่นอนให้บุตรหลานและ
ผู้ปกครองทาความสะอาดที่นอนที่อยู่โรงเรี ยนของเด็กนักเรียนทุกวันศุกร์ โดยพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้พบว่าไม่สัมพันธ์ต่อ
การติดพยาธิเข็มหมุด

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษานีไ้ ด้ทาการเก็บตัวอย่างจากเด็กนักเรียนปฐมวัย ในเขตอาเภอหล่มเก่าจานวน 14 โรงเรียน เก็บตัวอย่าง
ทั้งหมด จานวน 309 ตั วอย่าง ซึ่งได้จานวนตัวอย่ างมากกว่าที่คานวณ จึงสามารถใช้ค่าสถิติอธิบายและเชื่อมโยงถึ ง
ประชากรในเขตอาเภอหล่มเก่าได้อย่างน่าเชื่อถือ อัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดแบ่งกลุ่มตามโรงเรียนพบว่ามีเด็กนักเรียน
ปฐมวัย ที่ติดพยาธิเข็มหมุดจานวน 47 คน คิดเป็นอัตราความชุกการติดพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 15.2 อัตราความชุกการติด
พยาธิเข็มหมุดนี้เมื่อเทียบจากการศึกษาที่ผ่านมา จากการใช้เทคนิค Scotch tape พบว่าอัตราความชุกการติดพยาธิชนิดนี้
สูงขึ้นร้อยละ 1.5 แต่เนื่องจาก ตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ เป็นตัวอย่างที่ต่างพื้นที่ ดังนั้นควรที่จะมีการเก็บตัวอย่างโดยวิธี
Scotch tape techniqueในพื้นที่เดิม เพื่อหาอุบัติการณ์ใหม่ของการติดพยาธิชนิดนี้ว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละเท่าใด
นอกจากนี้ Scotch tape technique เป็นเทคนิคที่มีความไวและความจาเพาะสูง จึงทาให้สามารถตรวจพบพยาธิชนิดนีไ้ ด้สูง
กว่าการตรวจด้วยเทคนิค simple smear
เนื่องจากการรายงานผลการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย พื้นที่อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มี
รายงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญที่จะได้รับจากงานวิจัย จึงได้ศึกษาอัตราการติดพยาธิเข็มหมุด ซึ่งผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า อัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุ ดเมื่อเทียบจากการศึกษาก่อนหน้านี้ ที่ใช้เทคนิคการตรวจวินิจฉัย Scotch tape
technique ในพื้นที่อ่ืน พบว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเทคนิคการตรวจวินิจฉัยนี้เป็นวิธีที่จาเพาะ มีความไวสูง
กว่าการตรวจอุจจาระโดยเทคนิค simple smear หรือ เทคนิค formalin-ethyl acetate concentration ทาให้ตรวจหาผู้ติด
พยาธิชนิดนี้ได้ดีกว่าและส่งผลให้อัตราความชุกการติดพยาธิเข็มหมุดใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้
เทคนิ ค นี้ในการตรวจวินิ จ ฉั ย นอกจากนี้ Scotch tape technique เป็ น วิ ธีที่ ใช้อุ ป กรณ์ ที่ ห าได้ ง่ า ย ไม่ ยุ่ งยาก ซั บ ซ้ อ น
นอกจากนี้ อุปกรณ์ ที่ใช้ยังมีราคาย่อมเยา สามารถซื้อ หาได้ ง่าย เหมาะกั บการเก็ บตัวอย่างในครอบครัว ผู้ปกครอง
สามารถเก็บตัวอย่างจากบุตรหลานได้ด้วยตนเอง ดังนัน้ วิธีนเี้ ป็นวิธีที่เหมาะสมทั้งในด้านความไวและความจาเพาะ รวมถึง
วิธีการเก็บตัวอย่างที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
อัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดแบ่งกลุ่มตามอายุของเด็กนักเรียนปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในปี ค.ศ.
2015 (Afrakhteh et al, 2015) พบว่าเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการติดพยาธิเข็มหมุดโดยใช้สถิติ Chisquare พบว่าอายุสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 10.78 แสดงให้
เห็นว่าเมื่อเด็กนักเรียนมีอายุเพิ่มขึ้น การติดพยาธิเข็มหมุดจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และค่า p-value เท่ากับ 0.03 แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มอายุของเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ตดิ พยาธิเข็มหมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การติดพยาธิเข็มหมุดจะ
เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาในปีที่ผ่านมา โดยได้ทาการศึกษาการติดพยาธิ
ชนิดนี้ในเด็กปฐมวัยเขตพื้นที่อาเภอเมือง โดยข้อมูลที่ได้สอดคล้องกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเด็กโต พฤติกรรมการ
หยิบจับหรือการรับประทานขนมจะมีมากกว่าเด็กที่อายุน้อย หรือการรักษาสุขอนามัยในเด็กโต ครูหรือผู้ปกครองอาจให้
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รับผิดชอบการรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองจะทาให้มีโอกาสเสี่ ยงต่อการติดพยาธิเข็มหมุดมากกว่าเด็กเล็ ก
เนื่องจากเด็กเล็กคุณครูหรือผู้ปกครองดูแลรักษาความสะอาดให้ อาจทาให้เป็นสาเหตุที่ทาให้เด็กโตได้รับไข่พยาธิเข้าไปใน
ร่างกายได้มากกว่าเด็กอายุน้อย นอกจากนี้ เด็กโตสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่นการเก็บที่นอน การถอดเสื้อผ้าด้วย
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้มีโอกาสสัมผัสกับไข่พยาธิเข็มหมุดได้มากกว่าเด็ก ที่มีอายุน้อย ทาให้อัตราการติดพยาธิ
เข็มหมุดในเด็กโตมีมากกว่าเด็กที่มอี ายุนอ้ ย
ข้ อ มู ล อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในปี ค.ศ. 2015 (Afrakhtehet al, 2015) คื อ เมื่ อ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างที่อยูอ่ าศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยและการติดพยาธิเข็มหมุดโดยใช้สถิติ Chisquare พบว่าที่อยูอ่ าศัยของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า Chisquare เท่ากับ 5.15 แสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์ต่อการติดพยาธิเข็ม
หมุด และค่า p-value เท่ากับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า ที่อยูอ่ าศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ติดพยาธิ
เข็มหมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการศึกษานี้พบว่าอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในเขตพื้นที่อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราการติด
พยาธิเข็มหมุดที่สูงขึ้นจากการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งการศึกษานี้ได้เก็บตัวอย่างในเด็กปฐมวัย ซึ่งหากเด็กในวัยนี้ติดพยาธิจะ
ทาให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆ อาการในผู้ป่วยที่พบบ่อย จะสัมพันธ์กับการที่พยาธิตัวเมียวางไข่ที่บริเวณปากทวารหนักใน
เวลากลางคื น ท าให้ ผู้ ป่ ว ยมีอ าการคั น บริ เวณทวารหนั ก (pruritus ani) จากภาวะ hypersensitivity reaction จนท าให้
กระสับกระส่าย กังวล และหงุดหงิด ซึ่งเป็นผลจากการนอนไม่เต็มที่โดยเฉพาะในเด็กๆ นอกจากนีม้ รี ายงานว่าผลที่เกิดขึ้น
อาจพบว่าผู้ป่วยโดยเฉพาะในเด็ก ไม่เจริญอาหาร น้าหนักลด มี hyperactivity นอนไม่หลับ ขบฟันเวลานอน และปัสสาวะ
รดที่นอนได้ การเกาอย่างรุนแรงอาจทาให้เกิดแผลถลอกและติดเชื้อตามมา ในเด็กผู้หญิงพยาธิเข็มหมุดอาจไปที่บริเวณ
ช่องคลอด จนก่อให้เกิดช่องคลอดอักเสบ (vaginitis) แต่มีนอ้ ยรายมากที่จะเกิดการอักเสบของปีกมดลูก (salpingitis) หรือ
พบเป็นก้อน granuloma ในช่องท้อง (peritoneal cavity) และในกระเพาะปัสสาวะ ตามมา (เทวราช หล้าหา, 2552) เห็นว่า
ความเป็นอยู่ที่แออัด สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคพยาธิ
เข็มหมุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสกลนคร
(นงเยาว์ พึ่งตาแสง และ นิมติ เล็งสมวงศ์, 2536) และจังหวัดขอนแก่น (ศศิธร เกษแก้ว และคณะ, 2526) ผลการตรวจหา
โรคพยาธิเข็มหมุดในพืน้ ที่สลัมดินแดงและสลัมคลองเตย (มยุรัตน์ เทพมงคล, 2523)
กล่าวโดยสรุป เนื่องจากการติดเชื้อโรคพยาธิเข็มหมุด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรักษาอนามัยส่วน
บุคคล การลดอัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง คุณครู ผู้ดูแล
เด็ก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญของเด็กปฐมวัย จึงควรให้ความสาคัญในการ
เผยแพร่ความรู้เรื่องสุขอนามัย การจัดสรรพื้นที่ในการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับจานวนเด็ก การจักสรรสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนรวมถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ดูแลเด็กต่อจานวนเด็กทั้งหมดเพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงรวมถึง
หน่วยงานสาธารณสุขจะต้องให้ความเอาใจใส่เด็กปฐมวัย ควรจะให้ได้รับการตรวจพยาธิเข็มหมุดอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
ควบคู่ไปกับการให้สุขศึกษาเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ และทาให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธิเข็มหมุดเป็นไป
อย่างได้ผล
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ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลพะเยา
Activity based costing and diagnosis related groups costing of ischemic stroke
patients in Phayao hospital
วาสนา ธรรมโชติ1*
Wasana thummachod1*
บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความพิการมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลจานวนมาก
การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการ
รั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยการรั ก ษาพยาบาลของ
กรมบัญชีกลางและของสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญ 3 หอผู้ป่วย โรงพยาบาลพะเยา จานวน 16 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
ทั่วไป แบบบันทึกค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าปันส่วน และพจนานุกรมกิจกรรม ปริมาณกิจกรรมและเวลาทากิจกรรม ตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้ อมูล
โดยแสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันจานวน 16 ราย ซึ่งเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2
เท่า ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี จานวนวันนอน 1-5 วัน ใช้สิทธิการรักษาเบิกได้จากกรมบัญชีกลางจานวน 8 ราย ใช้
สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าจานวน 8 ราย ผลการวิเคราะห์ พบว่า 1) ต้นทุนกิจกรรมของการรักษาพยาบาลต่อ
รายเท่ากับ 7,193.93 บาท 2) ต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเท่ากับ 11,711.26 บาท 3) ต้นทุนผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา
เบิกได้เท่ากับ 7,954.46 บาท ได้รับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง เท่ากับ 12,748.93 บาท 4) ต้นทุนผู้ป่วย
ใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่ากับ 6,433.39 บาท ได้รับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสานักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเท่ากับ 10,673.59 บาท สรุปได้ว่า ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพะเยาต่ากว่า
ต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสานัก
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผลการวิจั ยสามารถใช้ เป็ น ข้ อมู ลต้ นทุ นพื้ นฐานของการรั กษาพยาบาลผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อดสมองขาดเลื อด
เฉียบพลัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการในการบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงกิจกรรมการรักษาพยาบาลให้เกิดความ
ประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลต่อไป
1
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คาสาคัญ: ต้นทุนกิจกรรม กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

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

290

Proceedings

บทนา
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease or stroke) เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญของโลก จากการ
รายงานขององค์การอนามัยโลก (Thorvaldsen,et al,2008;361-369) พบว่าโรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุที่สาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวทั้ งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นสาเหตุการตายใน 10 อันดับแรกทั่วโลก ในปี
2008 ประเทศสหรัฐอเมริการมีรายงานโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่จานวนถึง 600,000 คน(Rosamomd W,al,2008) ใน
ปี 2552 ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ คาดว่ามีผู้ป่วยราย
ใหม่ปี 150,000 ราย ปี 2552 เสียชีวติ 21 ต่อแสนประชากร ค่ารักษาทั้งสิ้น 2,973 ล้านบาทต่อปี หากประมาณการผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ล้านคน จะต้องเสียค่ารักษาประมาณ 20,632 ล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดความพิการที่เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งต่อครอบครัวละประเทศ (Thai Stroke Society,2014)สาหรับโรงพยาบาลพะเยา พบว่าสถิตกิ ารรับผู้ป่วยหลอด
เลือดสมองในปี 2553 ถึง พศ. 2556มีจานวน 461, 499, 500 และ 504 ราย(หน่วยเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาล
พะเยา,2557) ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปีตามลาดับ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ประเทศไทยได้ดาเนินการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โดยอ้างอิงจากการจัดกลุ่มประเภท
DRGs ของต้นแบบที่สานักงานการคลัง สาธารณสุขในสหรัฐอเมริกา (HCFA- DRGs) มีการปรับจานวนกลุ่มโรค DRGs จาก
490 กลุ่มโรคเป็น 511 กลุ่มโรค ปรับค่าน้าหนักสัมพัทธ์ค่าเฉลี่ยวันนอนในโรงพยาบาล จุดตัด วันนอนนานเกินเกณฑ์เฉลี่ย
เพื่อให้กระบวนการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาระบบการคลังสาธารณสุขการพัฒนาฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล การสร้างมาตรฐานการ
คิดค่าบริการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับระบบของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาจึง
ตั้งศูนย์ข้อมูลกลุ่มโรคระดับชาติ (case mix center) และได้มีการกาหนดให้นาระบบของการจ่ายเงินค่าบริการ ในการ
รัก ษาพยาบาลตามหน่วยของ DRGs ในการจ่ ายชดเชยให้ แก่ ผู้ ให้ บริ ก ารและได้ มีก ารกาหนดให้ น าระบบการจ่ ายเงิน
ค่าบริการในการรักษาพยาบาลตามหน่วยของ DRGs (ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย, 2544) โดยสถานพยาบาลต้องมีการส่ง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมาที่ส่วนกลางเพื่อทาการขอรับเงินชดเชยในส่วนนี้ฐานข้อมูลดังกล่าว
ได้แก่ ลักษณะทางสังคมประชากรของผู้ป่วย เช่น อายุ เพศ อาชีพ สิทธิการรักษา รายได้ ข้อมูลทางคลินิก เช่นรหัสการ
วินจิ ฉัยโรค ข้อมูลด้านการเงินเช่น ค่ารักษาพยาบาลที่ตอ้ งเรียกเก็บของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
ในปัจจุบันสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ
ให้ กั บสถานพยาบาล ที่ ให้ บริก ารผู้ ป่วย สาหรั บผู้ป่วยในได้ มีก ารจ่ ายเงิน อุ ดหนุ น ตามภาระงานที่ ให้ บริก ารตามกลุ่ ม
วินจิ ฉัยโรคร่วม และใช้กลุ่มการวินจิ ฉัยโรคร่วม คิดต้นทุนเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน โดยไม่มกี ารกระจายต้นทุนที่ต้องใช้ร่วมกัน
จะใช้ข้อมูลของบางแผนกมากาหนดค่าน้าหนักสัมพัทธ์และสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการคิดต้นทุน ทาให้มี
โอกาสคาดเคลื่อนได้มากกว่าการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบใหม่
ที่ ล ะเอีย ดมีห ลั ก การคิ ด ว่าทุ ก กิ จ กรรมมีต้ น ทุ น และสะท้ อ นต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ งได้ ดี ก ว่า ทาให้ ผู้ บ ริห ารในโรงพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้และสามารถบริหารจัดการเรื่องงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น ตามหลักการบริหารที่ต้องให้บริการผู้ป่วยอย่าง
มีคุณภาพและต้นทุนต่าที่สุด ในโรงพยาบาลน่าน ได้มีการคิดต้นทุนการพยาบาลต่อหน่วย และจาแนกตามกิจกรรมการ
พยาบาล และตามกลุ่ มผู้ ป่วยโรคหลอดเลือ ดสมอง ตามหลัก การวิเคราะห์ ต้น ทุ นกิ จกรรม (ABC) พบว่าค่ าใช้จ่ายใน
ภาพรวมมากกว่าสถิตคิ ่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในสามปีที่ผ่านมา (ละเอียด ทาเพียรและสุวณ
ิ ี วิวัฒน์วานิช,
2554)
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ส่วนในบริบทของโรงพยาบาลพะเยาที่ผ่านมายังไม่มกี ารพิสูจน์วา่ เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรตามการคานวณ
โดยใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมต่อราย มีความเหมาะสมหรือไม่ และค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ควรเป็นเท่าใด จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากนาวิธีการคิดต้นทุนบนพื้นฐานความเป็นจริงคือ
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม ที่มีหลักการคิดคือทุกกิจกรรมมีต้นทุน ย่อมทาให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น ต้นทุนแต่ละ
กิจกรรมเป็นเท่าไรและทราบว่ากิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่ฟุ่มเฟือย เพื่อพิจารณาปรับลดในกิจกรรมที่ส้นิ เปลือง และปรับ
เพิ่มในกิจกรรมที่จาเป็น รวมทั้งในส่วนผู้บริหารสามารถนาไปประกอบพิจารณาปรับค่าน้าหนักสัมพัทธ์ ให้ใกล้เคียงกับ
ต้นทุนที่เป็นจริงมากที่สุด ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความ
แตกต่ า ง ระหว่ า งการคิ ด ต้ น ทุ น กิ จ กรรม (ABC) และการคิ ด ต้ น ทุ น ตามหลั ก กลุ่ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว ม (DRGs) ในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลพะเยา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบรวบรวมต้นทุน และกิจกรรม จานวน 7 ชุด ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความตรงของเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.90 ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ (patient)ได้แก่ เพศ อายุ สิทธิการรักษา การวิ
นัจฉัยโรค ระดับความรุนแรง จานวนวันนอน ลักษณะการจาหน่าย มูลค่ายาที่ได้รับ
ชุดที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลค่าแรงบุคลากร (Labour cost)ได้แก่ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าไม่ทาเวชปฏิบัติ ค่า
เบี้ ย เลี้ย งเหมาจ่ าย เงิน เพิ่ม พิ เศษส าหรั บต าแหน่งที่ มี เหตุ พิ เศษของผู้ ป ฏิบัติงานสาธารณสุ ข (พตส.) ค่ าล่ ว งเวลา ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเดินทาง ค่าอบรมและสวัสดิการต่างๆ
ชุดที่ 3 แบบบันทึกค่าวัสดุ ได้แก่วัสดุสานักงาน วัสดุการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา แยกตามศูนย์กิจกรรม
ชุดที่ 4 แบบรวบรวมข้อมูลต้นทุนเป็นส่วน (cost driver) ได้แก่รายการต้นทุนที่นามาเป็นส่วนค่าใช้จ่ายรวม ตัว
ผลักดันต้นทุน ขอบเขตบริการทั้งหมด ปริมาณปัจจัยตามด้วยตัวผลักดันต้นทุน แยกตามศูนย์กิจกรรม
ชุดที่ 5 พจนานุกรมกิจกรรม (dictionary) เพื่อกาหนดรายละเอียดของศูนย์กิจกรรมต้นทุนหลักทั้ง 9 กิจกรรม
หลักและกิจกรรมย่อย รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเวลาทากิจกรรม ปริมาณกิจกรรม และเวลาทากิจกรรมรวม
ชุดที่ 6 แบบบันทึกน้าหนักงาน ปริมาณกิจกรรมตามพจนานุกรมกิจกรรมหรือสัดส่วนเวลาที่ผู้ให้บริการแต่ละคน
ใช้ไปในการปฏิบัตกิ ิจกรรมการรักษาพยาบาล
ชุดที่ 7 แบบบันทึกข้อมูลปริมาณกิจกรรมการรับบริการ
1. ประชากร เป็นบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านอยู่จริงในช่วงเวลาที่ศึกษา ดังนี้
1.1 ห้องบัตรและเจ้าหน้าที่ห้องตรวจสอบสิทธิ์ จานวน 19 คน
1.2 แผนกอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน จานวน 33 คน
1.3 แพทย์ผู้ทาการตรวจรักษาผูป้ ่วย จานวน 6 คน
1.4 เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ จานวน 15 คน
1.5 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม จานวน 28 คน
1.6 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จานวน 28 คน
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1.7 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง จานวน 28 คน
1.8 เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตร จานวน 32 คน
1.9 เจ้าหน้าที่ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวน 5 คน
1.10 เจ้าหน้าที่ห้องกายภาพบาบัดจานวน 14 คน
1.11 เจ้าหน้าที่ห้องยาในจานวน 15 คน
2. กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันรายใหม่ ที่เข้ามารับการรักษา พยาบาล และ
นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และหอผูป้ ่วยอายุรกรรมหญิง ในช่วง
เวลาที่ศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
3. นาฬิกาจับเวลา
4. โปรแกรม Microsoft Excel
5. บันทึกการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน
6. โปรแกรมวิเคราะห์คา่ น้าหนักสัมพัทธ์ (RW)
กรอบแนวคิด
ใช้แนวคิดการคานวณต้นทุนกิจกรรมของบริมสัน (Brimson, 1991) มี 2 ขั้นตอน คือ การรวบรวมต้นทุนรายการ
บัญชีที่สะสมไว้ของแต่ละกิจกรรมในรูปต้นทุนกิจกรรม และจานวนครั้งของการทากิจกรรม และขั้นตอนรวบรวมต้นทุน
รายการบัญชีกิจกรรมที่สะสมไว้ของบริการนั้น จะได้เป็นต้นทุนของบริการทั้งหมด โดยต้นทุนบางส่วนระบุเข้ากิจกรรมได้
โดยตรง แต่ตน้ ทุนบางชนิดมีการใช้ร่วมกันหลายกิจกรรม จึงต้องใช้กิจกรรมปันส่วนต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับ
กิจกรรม แบ่งเป็น 9 กิจกรรม เมื่อนามาวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละกิจกรรมแล้ว ต้นทุนรวมของทุกกิจกรรมมาหารด้วยปริมาณ
กิจกรรม จะได้ต้นทุนต่อกิจกรรม

293

Proceedings

ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลพะเยา
ค่าแรง

ค่าวัสดุส้นิ เปลือง

ค่าลงทุน

ปันส่วนครั้งที่1

ตัวผลักดันทรัพยากร

A3 การพยาบาล
A.1 เวช

A2 การคัด

ก่อน-หลังตรวจที่

ระเบียน

กรองทีE่ R

ER

1.ลงทะเบียน
ผู้ปว่ ย

1.รับ
ประสานงาน
ผู้ปว่ ยส่งต่อจาก
รพช.

1. เตรียมผู้ปว่ ยให้
พร้อมตรวจ

2. ตรวจเช็ค
สิทธิบัตรที่ใช้
3. ทาเอกสาร
ผู้ปว่ ยนอน

2. ประเมินความ
รุนแรงของผู้ปว่ ย
3. วัดสัญญาน
ชีพและสัญญาน
ทางสมอง
4.บันทึกผลการ
ประเมิน

ปันส่วนครั้งที่2

2.ประสานและส่ง
ผู้ปว่ ยไปCT

A4 การตรวจ
รักษาโดย
แพทย์

A5.เอกซเรย์

A6 ผู้ป่วยใน

1. ลงทะเบียน

1. ซักประวัติ
และตรวจ
ร่างกาย

2.ทาการ
เอกซเรย์

1.การพยาบาล
ดูแลแรกรับ

4.2 ลงบันทึก
คาสั่งการรักษา

3. ตรวจคลืน่ หัวใจ

5.ดูแลการได้รบั ยา
ละลายลิ่มเลือด
6.การใส่สายNG
tube,Foley's cath

8.ประสานงาน

3.อ่านและ
บันทึกผล
เอกซเรย์

4.3 การตรวจ
เยี่ยมผู้ปว่ ยใน

4. เจาะเลือดส่ง
ตรวจชันสูตร

7.บันทึกการ
พยาบาล

A7 ชันสูตร

2.กิจกรรมการ
ดูแลต่อเนื่อง
3.การจาหน่าย
4. การบริหาร
จัดการ

4.4 การทา
หัตถการในการ
รักษา

1. ลงทะเบียน
2.ทาการตรวจ
ทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ
3.บันทึกผล
ตรวจ

A8 เวช
ศาสตร์ ฟื้นฟู
1. ลงทะเบียน
2.ตรวจ
ประเมินผู้ป่วย
3.ทากิจกรรม
บาบัด
4. ทากายภาพ
บาบัด

A9 จ่ ายยา
1.พิมพ์สติก
เกอร์ยา
2. ติดสติก
เกอร์และจัด
ยา
3. ตรวจสอบ
ยา
4. การจ่ายยา
(กลับบ้ าน)

ตัวผลักดันกิจกรรม

4.5การลง
บันทึกสรุปการ
รักษา

ต้นทุนต่อกิจกรรมการพยาบาลในระบบ ABC

9.ส่งผู้ปว่ ยเข้าหอ
ผู้ปว่ ย
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วิธีการศึกษา
คณะผู้วจิ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลันรายใหม่ แบบเจาะจง จากการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม และใช้เครื่องมือบันทึกแบบรวบรวมต้นทุนและ
กิจกรรม มีการจับเวลาแต่ละบริการนามาเฉลี่ยเพื่อกาหนดเป็นเวลามาตรฐาน บันทึกข้อมูลจานวนการให้บริการผู้ป่วย
ของแต่ละบริการ ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจาหน่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ กิจกรรม
หลัก กิจกรรมย่อยตามพจนานุกรมกิจกรรม (ครอบคลุมกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด) วัสดุที่ใช้
เวลาที่ทากิจกรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ห้องบัตร แผนกอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน แพทย์ แผนกเอกซเรย์ หอผู้ป่วย
ในทั้ ง 3 หอผู้ ป่ว ย แผนกชัน สู ต ร เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู กายภาพบาบั ด ห้ อ งยา และแหล่ งข้ อ มู ล ทุ ติย ภู มิ ได้ แ ก่ บั น ทึ ก
ค่าใช้จ่ายในระบบบั ญ ชีคื อต้น ทุน ค่ าแรงของบุ คลากร นามาคิ ด สัด ส่ วนเวลาที่ บุคลากรแต่ล ะรายใช้ในกิ จ กรรมนั้น ๆ
รวบรวมข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุ ค่ายาเวชภัณฑ์และต้นทุนปันส่วน ตามด้วยตัวผลักดันต้นทุน และบันทึกการรักษาพยาบาล
จากเวชระเบียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยประมวลผล โดยมีสถิตกิ ารวิเคราะห์ ดังนี้
1. แสดงจานวน ซึ่งสามารถคานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการบริการ ดังนี้
ต้นทุนบริการทั้งหมด = ต้นทุนกิจกรรมทั้งหมด
จานวนครัง้ ของการบริการ
2. ร้อยละ เพื่ออภิปรายผลของข้อมูลทั่วไป และต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาล
3. ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรมการรักษาพยาบาลในแต่ละกิจกรรมตามพจนานุกรมกิจกรรม 3 ครั้ง จะ
ได้เวลาเฉลี่ยของการปฏิบัตกิ ิจกรรมการรักษาพยาบาล จนครบทุกกิจกรรม
4. โปรแกรมวิเคราะห์คา่ น้าหนักสัมพัทธ์(RW) เพื่อใช้วเิ คราะห์คา่ น้าหนักสัมพัทธ์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(DRGs)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันจานวน 16 ราย เพศชาย 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.75 เพศหญิง
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.25 อายุมากที่สุด 84 ปี อายุนอ้ ยที่สุด 52 ปี ส่วนใหญ่อายุช่วง 61-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00
รองลงมาอายุช่วง 81-90 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 จานวนวันนอนในโรงพยาบาลมากที่สุด 1-3 วัน จานวน 12 ราย คิด
เป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาวันนอน 4-5 วัน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ใช้สิทธิการรักษาเบิกได้จากกรมบัญชีกลางจานวน
8 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าจานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนราย และร้อยละของข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
2. อายุ (ปี)
51-60
61-70
71-80
81-90
3. จานวนวันนอนในโรงพยาบาล
1-3 วัน
4-5 วัน
4. สิทธิ์การรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เบิกได้

จานวนราย(N=16)

คิดเป็นร้อยละ

11
5

68.75
31.25

2
8
2
4

12.50
50.00
12.50
25.00

12
4

75.00
25.00

8
8

50.00
50.00

2. ผลการวิเคราะห์ ต้น ทุ น กิ จ กรรมการรัก ษาพยาบาลผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น ใน
โรงพยาบาลพะเยา ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 มีผู้ป่วยจานวน 16 ราย จาแนกตามกิจกรรมหลักตัง้ แต่
รับใหม่จนถึงจาหน่าย พบว่า มีต้นทุนเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 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
จาแนกตามกิจกรรมหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมที่มีต้นทุนสูงสุดคือ การพยาบาลผู้ป่วยในเท่ากับ
2,372.61 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.98 รองลงมาคื อ การเอกซเรย์ เท่ า กั บ 2,259.12 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.40
กิจกรรมที่มีต้นทุนต่าสุดคือ กิจกรรมเวชระเบียนเท่ากับ 31.53บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 รองลงมาคือการคัดกรองของ
พยาบาลแผนกอุบัตเิ หตุและฉุกเฉินเท่ากับ 117.86บาท คิดเป็นร้อยละ 1.64
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ตารางที่ 2 ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันต่อราย จาแนกตามกิจกรรม
หลัก ตั้งแต่รับใหม่จนถึงจาหน่าย
กิจกรรมหลัก
ต้นทุนค่าแรง
ต้นทุนค่าวัสดุ
ต้นทุนค่าลงทุน ต้นทุนรวม
ร้อยละ
(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
เวชระเบียน
คัดกรอง(ER)
การพยาบาล
ก่อน-หลังตรวจ
(ER)
ตรวจรักษา
(แพทย์)
เอกซเรย์
ผู้ป่วยใน
ชันสูตร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จ่ายยา
รวม
ร้อยละ

12.04
110.31
277.37

19.06
2.12
76.58

0.43
5.43
6.24

31.53
117.86
360.19

0.44
1.64
5.01

477.32

0.67

0.18

478.17

6.65

49.70
1,984.6
263.87
225.86
107.99
3,509.06

2,189.86
309.80
172.85
0.45
781.3
3,552.69

19.56
78.21
4.51
15.41
2.21
132.18

2,259.12
2,372.61
441.23
241.72
891.5
7,193.93

31.40
32.98
6.13
3.36
12.39
100

48.78

49.38

1.84

100

3. ผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยวิธี
วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม กับวิธีตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ทั้ง 16 ราย พบว่า ต้นทุนรวมจากการคิดต้นทุนด้วยวิธีวิเคราะห์
ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 115,102.80 บาท ( 7,193.93 บาท ต่อครั้งที่รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ 2,502.23 บาทต่อ
วันนอน ) ส่วนต้นทุนรวมจากการคิดต้นทุนด้วยวิธีตามกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม เท่ากับ 187,380.16 บาท ( 11,711.26 บาท ต่อ
ครั้งที่รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ 4,073.48 บาทต่อวันนอน ) ดังนั้น ต้นทุนรวมจากการคิดต้นทุนด้วยวิธีตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม สูงกว่าต้นทุนรวมด้วยวิธีวเิ คราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 72,277.36 บาท เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อราย และ
ต่อ วัน นอน พบว่า ต้นทุ น ด้ ว ยวิธีต ามกลุ่ ม วินิจฉั ย โรคร่ วม สู งกว่าต้น ทุ น รวมด้ วยวิธีวิเคราะห์ ต้น ทุ น กิ จกรรม เท่ า กั บ
4,517.33 บาท และ 1,571.25 บาท ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยวิธีวิเคราะห์
ต้นทุนกิจกรรม กับวิธีตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
จานวน วัน จานวน โรค ระดับความ วิธีวิเคราะห์
วิธีตามกลุ่ม
ความแตกต่างของ
นอน (วัน) ร่วม (โรค)
รุนแรง
ต้นทุนกิจกรรม: วินจิ ฉัยโรคร่วม: ต้นทุนทั้ง2วิธี=
ลาดับ
ABC (บาท)
DRGs (บาท)
DRGs-ABC (บาท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม
ต่อราย
ต่อวันนอน

3
2
2
3
3
3
2
3
2
1
5
4
2
4
5
2
46

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

หนัก
ปานกลาง
ปานกลาง
หนักมาก
ปานกลาง
หนัก
ปานกลาง
หนัก
ปานกลาง
ปานกลาง
หนักมาก
หนักมาก
ปานกลาง
หนัก
หนักมาก
ปานกลาง

5,891.05
4,687.47
5,053.64
14,878.08
4,971.30
5,459.74
4,953.47
5,572.38
7,013.89
6,449.22
10,155.07
10,195.33
7,156.22
7,534.09
9,176.13
5,955.72
115,102.80
7,193.93
2,502.23
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10,104.14
10,104.14
10,104.14
17,317.27
7,446.54
10,104.14
10,104.14
10,104.14
13,228.14
10,441.19
15,363.53
14,963.53
10,841.19
11,641.19
14,671.50
10,841.19
187,380.16
11,711.26
4,073.48

4,213.09
5,416.67
5,050.5
2,439.19
2,475.29
4,644.40
5,150.67
4,531.76
6,214.25
3,991.97
5,208.46
4,768.20
3,684.97
4,107.10
5,495.37
4,885.47
72,277.36
4,517.33
1,571.25
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4. ผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วยวิธี
วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม กับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง พบว่า ต้นทุนรวมจากการคิดต้นทุนด้วยวิธี
วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 63,635.67 บาท ( 7,954.46 บาทต่อครั้งที่รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ 2,545.43
บาทต่อวันนอน ) ส่วนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เท่ากับ 101,991.46 บาท (
12,748.93 บาทต่อครั้งที่รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ 4,079.66 บาทต่อวันนอน ) ดังนั้น การจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ของกรมบัญชีกลางตามกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม สูงกว่าต้นทุนรวมด้วยวิธีวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรม เท่ากับ 38,355.79 บาท เมื่อ
พิจารณาต้นทุนต่อราย และต่อวันนอน พบว่า การจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางตามกลุ่ มวินิจฉัยโรคร่วม สูง
กว่าต้นทุนรวมด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 4,794.47บาท และ 1,534.23 บาท ตามลาดับ
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยวิธีวิเคราะห์
ต้นทุนกิจกรรม กับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางตามกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม
จานวน วัน จานวน โรค ระดับความ
วิธีวิเคราะห์
วิธีตามกลุ่ม
ความแตกต่างของ
นอน (วัน) ร่วม (โรค)
รุนแรง
ต้นทุนกิจกรรม: วินจิ ฉัยโรคร่วม:
ต้นทุนทั้ง2วิธี=
ลาดับ
ABC (บาท)
DRGs (บาท)
DRGs-ABC (บาท)
1 RW=9,506 บาท
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
ต่อราย
ต่อวันนอน

2
1
5
4
2
4
5
2
25

4
2
4
5
1
2
4
2

ปานกลาง
ปานกลาง
หนักมาก
หนักมาก
ปานกลาง
หนัก
หนักมาก
ปานกลาง

7,013.89
6,449.22
10,155.07
10,195.33
7,156.22
7,534.09
9,176.13
5,955.72
63,635.67
7,954.46
2,545.43

13,228.14
10,441.19
15,363.53
14,963.53
10,841.19
11,641.19
14,671.50
10,841.19
101,991.46
12,748.93
4,079.66

6,214.25
3,991.97
5,208.46
4,768.20
3,684.97
4,107.10
5,495.37
4,885.47
38,355.79
4,794.47
1,534.23

5. ผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วยวิธี
วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม กับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า พบว่า ต้นทุนรวม
จากการคิ ดต้น ทุน ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้น ทุนกิ จกรรม เท่ ากับ 51,467.13 บาท (6,433.33 บาทต่อครั้งที่รับการรักษาใน
โรงพยาบาล หรือ 2,450.82 บาทต่อวันนอน ) ส่วนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วน
หน้าตามกลุ่ มวินิจ ฉั ยโรคร่วม เท่ากั บ 85,388.70 บาท (10,673.55 บาทต่อ ครั้งที่ รับการรัก ษาในโรงพยาบาล 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 สูงกว่าต้นทุนรวมด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 4,240.22 บาท และ 1,615.31 บาท ตามลาดับ
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือ ดเฉียบพลัน ด้วยวิธีวิเคราะห์
ต้นทุนกิจกรรม กับวิธีตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ในผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จานวน วัน จานวน โรค ระดับความ
วิธีวิเคราะห์
วิธีตามกลุ่ม
ความแตกต่างของ
นอน (วัน) ร่วม (โรค)
รุนแรง
ต้นทุนกิจกรรม: วินจิ ฉัยโรคร่วม:
ต้นทุนทั้ง2วิธี=
ลาดับ
ABC (บาท)
DRGs (บาท)
DRGs-ABC (บาท)
1 RW=7,580 บาท
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
ต่อราย
ต่อวันนอน

3
2
2
3
3
3
2
3
21

4
3
3
5
1
3
3
2

หนัก
ปานกลาง
ปานกลาง
หนักมาก
ปานกลาง
หนัก
ปานกลาง
หนัก

5,891.05
4,687.47
5,053.64
14,878.08
4,971.30
5,459.74
4,953.47
5,572.38
51,467.13
6,433.33
2,450.82

10,104.14
10,104.14
10,104.14
17,317.27
7,446.54
10,104.14
10,104.14
10,104.14
85,388.70
10,673.55
4,066.13

4,213.09
5,416.67
5,050.5
2,439.19
2,475.29
4,644.40
5,150.67
4,531.76
33,921.57
4,240.22
1,615.31

วิจารณ์และสรุปผล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลพะเยาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง
2เท่า มีอายุในช่วง 52- 84 ปี ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป ซึ่งอายุที่มากขึ้นจะมีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมของหลอด
เลือดสมอง (สถาบันประสาทวิทยา, 2550) การเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันรายใหม่ จะมีอาการ
ที่วกิ ฤตและเฉียบพลัน ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความพิการและป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากผู้ป่วยผ่านพ้นระยะวิกฤติแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปดารงชีวิตประจาวันให้ใกล้เคียง
ปกติมากที่สุด ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องรับเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน จึงทาให้ต้นทุนในการพยาบาล
ผู้ป่วยในมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ (กฤษดา แสวงดี, 2545) กล่าวว่าถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยที่รุนแรงมาก ชั่วโมงความ
ต้องการการพยาบาลย่อมมากขึ้นด้วย นอกจากนีบ้ ุคลากรทางการพยาบาลที่ปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมส่วนใหญ่ป็
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นพยาบาลวิชาชีพ จานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 มีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆจานวนมาก ทาให้ต้นทุน
ค่าแรงของพยาบาลวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ(ละเอียด ทาเพียร, 2554) ที่ได้ศึกษาต้นทุนการ
พยาบาลตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลน่าน พบว่าต้นทุนค่าแรงบุคลากรทางการ
พยาบาลมีค่าต้นทุนมากที่สุด เช่นเดียวกับ (วาสนา สุกันต์, 2549) ได้ศึกษาต้นทุนกิจกรรมพยาบาล ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงโรงพยาบาลแพร่ พบว่าต้นทุนกิจกรรมทางการพยาบาลมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยัง พบว่าต้นทุนค่าวัสดุของแผนก
เอกซเรย์มากที่สุด เนื่องจากผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการตรวจเอกซเรย์ปอด และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซึ่งมีราคาแพง
ทาให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันสูงขึน้ ด้วย
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บต้ น ทุ น กิ จ กรรมในการรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด เฉี ย บพลั น ของ
โรงพยาบาลพะเยากับต้นทุนตามกลุ่มวินัจฉัยร่วมพบว่า ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพะเยาต่า
กว่าต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 4,517.33 บาท ต่อราย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งมีระดับ
ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเป็นส่วนใหญ่ และระยะเวลาวันนอนอยู่ในช่วง 1-3 วัน และเมื่อพิจารณา
จากวันนอนโดยเฉลี่ย แสดงถึงอาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาจจะไม่หนักมาก มีระบบการดูแลที่ดี ผู้ป่วยสามารถ
กลับไปฟื้นฟูสภาพที่บ้านได้รวดเร็ว ประกอบกับโรงพยาบาลพะเยามีการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันในโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งอาศัยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจากการวิจัย
พบว่า ระบบการดูแลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สามารถลดความพิการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (อนงค์ ถาวร, ศศิวมิ ล พงษ์นิลละอาภรณ์และกฤตพัทธ์ ฝึกฝน, 2558)
สาเหตุอีกประการที่ทาให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลพะเยาค่อนข้างน้อย อาจเนื่องจากผู้ป่วย
ทั้งหมดอยูใ่ นหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญทั่วไป โรงพยาบาลพะเยายังไม่มีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke
unit) ที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหรือพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ จึงทาให้ต้นทุนการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลพะเยาต่ากว่าต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันกับการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีวิธีการจ่าย
ตามกลุ่มวินัจฉัยร่วม จึงทาให้ได้รับเงินจัดสรรมากกว่าต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดเฉียบพลัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทางโรงพยาบาลที่จะได้รับเงินเพื่อนามาพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลันให้มีคุณภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ของโรงพยาบาล
พะเยา ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้ทรัพยากร
2. ควรทาการศึกษาต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ทั้งรายเก่าและ
รายใหม่ ทุ ก ระดั บ ความรุ น แรง ในหอผู้ ป่ ว ยหนั ก หอผู้ ป่ ว ยสามั ญ และหอผู้ ป่ ว ยพิ เศษที่ มี ก ารใช้ท รั พ ยากรในการ
รักษาพยาบาลราคาแพง
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ผลของนารินจินต่อการทางานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์ อัลฟากลูโคซิเดส และการต้าน
การอักเสบ
In vitro study of naringin effect on pancreatic lipase, α-glucosidase and antiinflammation
เบญจรัตน์ จันสน1 และ สะการะ ตันโสภณ1*
Benjarat Janson1 and Sakara Tunsophon1*
บทคัดย่อ
นารินจิน คือ สารสาคัญจาพวกฟลาโวนอยด์ ชนิดหนึ่ง พบในผลไม้ตระกูลส้ม (citrus fruit) เช่น ส้มโอ เกรปฟรุต
ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพในป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ป้องกันโรคอ้วน และต้านอนุมูลอิสระ จากรายงานการวิจัยพบว่า
สารฟลาโวนอยด์มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์ อัลฟากลูโคซิเดส และต้านการอัก เสบ ดังนั้น
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ จึงมุง่ เน้นในการศึกษาฤทธิ์ของนารินจินในการเป็นสารยับยัง้ การทางานของเอนไซม์
ไลเปส เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส และฤทธิ์ในการเป็นสารต้านการอักเสบ โดยเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลอง (In
vitro) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า นาริน จินสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลเปสได้ 32.06% ยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสได้ 45.19% และยับยัง้ การอักเสบได้ 71.27% ขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มฤี ทธิ์ในการยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ดังกล่าว และไม่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นารินจินมีคุณสมบัตใิ นการเป็น
ตัวยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส และมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ดังนั้น นารินจินจึงเป็น
สารที่มีศักยภาพในการนาไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคทางเมตาบอลิซึมได้
คาสาคัญ: 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, antiobesity, 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 antiinflammation, determined in an in vitro study.

Materials and methods
Materials
Diclofenac sodium salt, egg albumin, acarbose, orlistat standard, naringin (95% purity), p-nitrophenyl- αD-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 αglucosidase 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 αglucosidase 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 αglucosidase 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 αglucosidase 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 antiinflammatory 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 antiinflammatory property. Our results show conclusively the pharmacological properties of naringin for the prevention
and treatment of metabolic diseases.
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การแสดงออกของตัวรับเซโรโทนินบนเซลล์ของต่อมในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วน
ต้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ
Serotonin receptor expression on gastric and duodenal gland cells in patients with
functional dyspepsia
กาญมณี แก้วกลิ่น1,2 วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน1,3 สุทิสา ถาน้อย1,2 และ เสมอ ถาน้อย1,2*
Kanmanee Kaewklin1,2, Wiroj Chonsungnoen1,3, Sutisa Nudmamud-Thanoi1,2 and Samur Thanoi1,2*
บทคัดย่อ
โรคท้ อ งอืด โดยไม่ท ราบสาเหตุ (Functional dyspepsia) จั ด เป็ น โรคที่ พ บมากที่ สุ ด ในกลุ่ ม ของโรคที่ พ บความ
ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร อาการของโรคถูกจาแนกโดยใช้เกณฑ์ ROME III อันประกอบไปด้วยอาการจุกแน่นท้อง
ภายหลังรับประทานอาหาร อิ่มเร็ว ปวดบริเวณลิน้ ปี่ และอาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ แม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่แสดงให้เห็น
ถึงความเกี่ยวข้องกับโรคท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ แต่เซโรโทนินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทั้งระบบสมองและทางเดินอาหารก็
ได้ รั บ ความสนใจไม่ น้ อ ยเช่ น กั น ปั จ จุ บั น ยาในกลุ่ ม ยั บ ยั้ ง การเก็ บ กลั บ ของเซโรโทนิ น (selective serotonin reuptake
inhibitor) ถูกนามาใช้ในการรักษาโรคท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตามข้อมูลถึงบทบาทหน้าที่ของเซโรโทนินในผู้ป่วย
ยังไม่ชัดเจน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกของตัวรับเซโรโทนินชนิด 3A (5-Hydroxytriptamin 3A
[5HT3A] Receptor) ในต่อมของกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น โดยทาการตัดชิ้นเนื้อของผู้ป่วยทั้ง 12 คน บริเวณ
Fundus, Body, Antrum และ Duodenum และนามาศึกษาการแสดงออกของ 5HT3A Receptor ด้วยวิธีอิมมิวโนฮิสโตเคมี
(Immunohistochemistry) ผลการศึกษาพบการแสดงออกของ 5HT3A Receptor ที่ parietal cell และ chief cell ในต่อมของ
กระเพาะอาหารส่วน Fundus, Body และ Antrum ของผู้ ป่วย ส าหรับ ลาไส้ เล็ กส่ วนต้น พบการแสดงออกของ 5HT3A
Receptor ที่ Paneth cell และ goblet cell ของ duodenal gland การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เป็ น การรายงานครั้ ง แรกถึ ง การ
แสดงออกของ 5HT3A Receptor ที่พบในต่อมของกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นของผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องอืดไม่ทราบ
สาเหตุ และผลการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นถึงบทบาทความสาคัญของ 5HT3A Receptor ต่อโรคท้องอืดไม่ทราบสาเหตุดว้ ย
คาสาคัญ: โรคท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ เซโรโทนิน 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 823% 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.
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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
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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) มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคmyelodysplastic
syndrome (MDS) และในปัจจุบันถือเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ในการวินิจฉัยและการจัดหมวดหมู่ของโรค MDS
คณะผู้วจิ ัยมุ่งพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์เพื่อตรวจการกลายและศึกษาความชุกของการกลายของยีน SF3B1 ในสิ่ง
ส่งตรวจชนิดไขกระดูกของผู้ป่วย จากการศึกษาครั้งนี้สามารถตรวจพบการกลายของยีน SF3B1 ในผู้ป่วย MDS จานวน 4
ราย จากผู้ป่วย MDS ทั้งหมด 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1 รูปแบบการกลายของยีน SF3B1 ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่
E622D (1/44), H662Q (1/44), R625C (1/44) และ K700E (1/44) ซึ่ ง ลั ก ษณ ะการกลายทั้ ง หมดที่ ต รวจพบเป็ น แบบ
missense mutation ณ บริเวณ Exon 14 และ 15 ของยีน SF3B1 เมื่อศึกษาการกลายกับค่าทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วย MDS
พบว่า การกลายของยีน SF3B1 มีความสัมพันธ์กับระดับเกล็ดเลือดสูง (205×109/L ต่อ 141×109/L) และระดับฮีโมโกลบิน
ต่า (73.4 g/L ต่อ 92 g/L, P-value เท่ากับ 0.022) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่พบการกลายพันธุ์ของยีน SF3B1 โดย
สรุป การศึกษานีส้ ามารถพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์เพื่อตรวจหาการกลายของยีน SF3B1 เพื่อประกอบการวินจิ ฉัย
ผู้ป่วย MDS ได้ และผู้ป่วย MDS ที่ตรวจพบกลายของยีน SF3B1 มีพยากรณ์โรคอยู่ในเกณฑ์ดี
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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 ต่ อ 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)
222

SF3B1 Exon 13

GTACATGAGCATTTCATCAGTA CAACCATTTCTTTCCATAATCA

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
Frequency
change
(%)
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 patients
MDS patients
MDS (n=44)
without the SF3B1 with the SF3B1
mutation (n=40) mutation (n=4)
70 (24-93)
69 (24-93)
78.5 (70-89)
Median age, year (range)
Sex
21 (48)
20 (50)
1 (25)
Male, n (%)
23 (52)
20 (50)
3 (75)
Female, n (%)
Blood counts
Hemoglobin, g/L, median (range)
91.5 (40-144)
92 (40-144)
73.4 (62.5-85)
WBC ×109/L, median (range)
4.69 (1.04-14.38) 4.46 (1.04-14.38) 6.24 (1.99-9.07)
9
ANC ×10 /L, median (range)
2.17 (0.20-13.80) 2.17 (0.20-13.80) 2.64 (0.27-5.7)
Platelets ×109/L, median (range)
142 (11-805)
141 (11-805)
205 (109-311)
BM blasts %, median (range)
N/A
N/A
N/A
Hemoglobin, g/L, median (range)
91.5 (40-144)
92 (40-144)
73.4 (62.5-85)
WBC ×109/L, median (range)
4.69 (1.04-14.38) 4.46 (1.04-14.38) 6.24 (1.99-9.07)
ANC ×109/L, median (range)
2.17 (0.20-13.80) 2.17 (0.20-13.80) 2.64 (0.27-5.7)
Platelets ×109/L, median (range)
142 (11-805)
141 (11-805)
205 (109-311)
BM blasts %, median (range)
N/A
N/A
N/A
WHO classification, n (%)
9 (21)
6 (15)
3 (75)
Unclassified
5 (11)
5 (12)
0 (0)
RCUD
4 (9)
4 (10)
0 (0)
RARS
15 (34)
14 (35)
1 (25)
RCMD
3 (7)
3 (8)
0 (0)
RAEB-1
7 (16)
7 (18)
0 (0)
RAEB-2
1 (2)
1 (2)
0 (0)
MDS associated with isolated del(5q)
Karyotype risk categories, n (%)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Very good
25 (57)
24 (60)
1 (25)
Good
12 (27)
9 (23)
3 (75)
Intermediate
2 (5)
2 (5)
0 (0)
Poor
5 (11)
5 (12)
0 (0)
Very poor
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P-value

0.090
0.609

0.022
0.356
0.838
0.279
0.022
0.356
0.838
0.279
0.352
0.023

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 patients
MDS patients P-value
MDS (n=44)
without the SF3B1 with the SF3B1
mutation (n=40) mutation (n=4)
0.917
IPSS-R risk classification, n (%)
4 (9.1)
4 (10)
0 (0)
Very low
18 (41)
16 (40)
2 (50)
Low
7 (15.9)
6 (15)
1 (25)
Intermediate
13 (29.5)
12 (30)
1 (25)
High
2 (4.5)
2 (5)
0 (0)
Very high
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 โดยวิธี High sensitivity flow cytometry
Development of high sensitivity flow cytometric assay for PNH clone quantification
อภิญญา แสงนิล1* สุลดา ภูเ่ กียรติ2 และ การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา1
Apinya Sangnin1*, Sulada Pukiat2 and Karan Paisooksantivatana1
บทคัดย่อ
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) เป็นภาวะซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการผลิตโมเลกุลไกลโคฟอส
ฟาทิดิลอินอสสิทอล ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยแต่อาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหากไม่ได้รับการวินจิ ฉัยที่ถูกต้องและ
ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ปัจจุบันวิธี flow cytometric assay เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจหา PNH clone อย่างไรก็ดี
International Clinical Cytometry Society (ICCS) ได้แนะนาให้ห้องปฏิบัติการทาการตรวจวัดปริมาณ PNH clone ในระดับ
high sensitivity คือที่ระดับ 0.01% อย่างไรก็ตามชนิดของน้ายาและวิธีการที่ใช้ในการทดสอบมีค วามแตกต่างกันไปในแต่
ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อผลการตรวจวิเคราะห์ จึงนามาสู่การออกแบบและทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
diagnostic panel เพื่อใช้ในการตรวจหาปริมาณ PNH clone ในผู้ป่วยที่ระดับ high sensitivity ผลการทดสอบโดยใช้ antiCD157 ร่วมกับ anti-CD59 โดยใช้ FLAER เป็นวิธีเปรียบเทียบและทาการทดสอบในคนปกติ 5 ราย และผู้ป่วย 13 ราย
พบว่าสามารถตรวจหา PNH clone บนเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยได้ถึงระดับ high sensitivity ได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
และไม่ มี ผ ลบวกลวงในคนปกติ เลย เช่น เดี ย วกั บ การตรวจหา PNH clone บนเซลล์ เม็ ด เลื อ ดแดง โดยใช้ anti-CD59
นอกจากนี้ยังได้ทาการทดสอบในสิ่งส่งตรวจ EQA จาก UKNEQAS และเปรียบเทียบผลกับ peer group พบว่าให้ผลที่ดมี าก
คาสาคัญ: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria High sensitivity โฟลไซโตเมทรี โมโนโคลนอลแอนตีบ้ อดี

1 สาขาพยาธิวท
ิ ยาคลินกิ

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400
2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400
1 Department of
2 Department

Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok 10400

of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok 10400

* Corresponding author e-mail: karan.pai@mahidol.ac.th

330

Proceedings

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 GPI331
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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 GPIdependent 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
t-test
One-way ANOVA

P = 0.0614
P = 0.0004*
P = 0.015*

P = 0.0004*
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
Sensitivity (%)
Dilution
Sample No.
Neutrophils
Red blood cells
(Expected %)
Sensitivity
% CV
Sensitivity
% CV
1
0.13
7.69
0.12
8.33
2
0.07
7.14
0.08
6.25
1:1,000
3
0.12
4.17
0.12
0.00
(0.1%)
4
0.11
0.00
0.10
10.00
5
0.10
10.00
0.10
10.00
1
0.01
6.67
0.02
9.09
2
0.01
0.00
0.02
12.50
1:10,000
3
0.02
0.00
0.02
7.14
(0.01%)
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
1
Undiluted
99.47
1:1000
0.07
1:10000
0.01
2
Undiluted
72.27
1:1000
0.10
1:10000
0.02
3
Undiluted
43.76
1:1000
0.10
1:10000
0.01
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%PNH RBC
18.91
0.20
0.04
10.78
0.37
0.07
3.29
0.14
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
Median
Lower
Target Cells
Result
result
quartile
RBC PNH Clone-CD59
0.00
0.00
0.00
RBC Type II Cells-CD59
0.00
0.00
0.00
RBC Type II Cells-CD59
0.00
0.00
0.00
Granulocytes PNH Clone-CD59
0.00
0.00
0.00
Granulocytes PNH Clone-FLAER
0.00
0.00
0.00
Granulocytes PNH Clone-CD157
0.00
0.00
0.00

Upper
quartile
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Number of
returns
123
110
111
18
119
13

UKNEQAS specimen 2

1.81
0.67

Median
result
1.69
0.64

Lower
quartile
1.40
0.48

Upper
quartile
2.04
0.84

RBC Type II Cells-CD59

1.14

1.06

0.81

1.30

Number of
returns
121
113
114

Granulocytes PNH Clone-CD59
Granulocytes PNH Clone-FLAER

5.26
5.32

5.24
5.30

4.62
4.86

5.87
5.82

18
121

Target Cells

Result

RBC PNH Clone-CD59
RBC Type II Cells-CD59
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UKNEQAS specimen 1
Target Cells
Granulocytes PNH Clone-CD157

Result
5.02

Median
result
5.00

Lower
quartile
4.67

Upper
quartile
5.52

Number of
returns
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.

337

Proceedings

References
1. Stephen J. Richards* PH. Advances in the laboratory diagnosis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Clinical
and Applied Immunology Reviews 1 2001:315–30.
2. Borowitz MJ, Craig FE, Digiuseppe JA, Illingworth AJ, Rosse W, Sutherland DR, et al. Guidelines for the diagnosis
and monitoring of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and related disorders by flow cytometry. Cytometry B
Clin Cytom. Jul;78(4):211-30.
3. Brodsky RA. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. Oct 30;124(18):2804-11.
4. Sharma VR. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: pathogenesis, testing, and diagnosis. Clin Adv Hematol Oncol.
Sep;11 Suppl 13(9):2-8.
5. Sutherland DR, Keeney M, Illingworth A. Practical guidelines for the high-sensitivity detection and monitoring of
paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clones by flow cytometry. Cytometry B Clin Cytom. Jul;82(4):195-208.
6. Antonio M Risitano, Bruno Rotoli. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: pathophysiology, naturalhistory and
treatment options in the era of biological agents. Biologics. 2008 Jun; 2(2): 205–222.
7. Sutherland DR, Kuek N, Olivera JA, Anderson T, Acton E, et al. Use of a FLAER-Based WBC Assay in the Primary
Screening of PNH Clones. Am J Clin Pathol 2009;132:564-572.
8. Hernández-Campo PM, Almeida J, Sánchez ML, Malvezzi M, Orfao A. Normal patterns of expression of
glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins on different subsets of peripheral blood cells: a frame of reference
for the diagnosis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Cytometry B Clin Cytom. 2006 Mar;70(2):71-81.
9. 9.A M Aalbers, V H J van der Velden, A Yoshimi, A Fischer, P Noellke, et al. The clinical relevance of
10. minor paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clones in refractory cytopenia of childhood: a prospective study by
EWOG-MDS. Leukemia (2014) 28, 189–192.
11. Wang H, ChuhjoT, Yasue S, Omine M, Nakao S. Clinical significance of a minor population of paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria–type cells in bone marrow failure syndrome. Blood 2002 100:3897-3902.

338

Proceedings

การตรวจยีนลูกผสมชนิด บีซีอาร์ -เอบีแอล พี 190 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลัน
Detection of BCR-ABL P190 fusion gene in acute lymphoblastic leukemia patients
ดรณ์ นุ่มนาค1 ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา2 และ บุษบา ฤกษ์อานวยโชค2*
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ปัจจุบันการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว นิยมใช้การรักษาแบบมุง่ เป้า (targeted therapy) ดังนัน้ แพทย์จึง
ต้องการทราบความผิดปกติของสารพันธุกรรมของเซลล์มะเร็ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการ
ติดตามผลการรักษาโรค แต่ปัจจุบันในประเทศไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของสาร
พันธุกรรมในเซลล์มะเร็งผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ดังนั้นการศึกษานี้จึงจะพั ฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สาหรับตรวจยีนลูกผสมชนิด บีซีอาร์-เอบีแอล พี 190 ในเซลล์มะเร็งผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน จานวน
3 ราย และมีสิ่งส่งตรวจจานวน 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 ตามลาดับ ด้ วยเทคนิค cytogenetic analysis พบ
โครโมโซมฟิลาเดลเฟียร้อยละ 96.67, 92.55, 94.33, 70.97, 79.50, 81.40, 0.00, 0.00 และ 91.67 ตามลาดับ ดังนั้น
เทคนิค RQ-PCR ที่พัฒนาได้มีความสามารถในการตรวจติดตามปริมาณยีนลูกผสมที่มีปริมาณน้อย ในสิ่งส่งตรวจได้ดีกว่า
การตรวจด้วยเทคนิค cytogenetic analysis
คาสาคัญ: ยีนลูกผสมชนิด บีซอี าร์-เอบีแอล พี 190 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
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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

บทนา
มะเร็งเม็ ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (Acute lymphoblastic leukemia - ALL) เป็นมะเร็งเกิดจากความ
ผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์ โดยส่วนใหญ่จะพบเชลล์เป็น immature B cells (pre-B) หรือ T cells (pre-T) เมื่อแรก
วินิจฉั ย ในผู้ ป่ว ย 3,000-4,000 ราย พบว่า 2 ใน 3 เป็ น เด็ ก และพบความผิ ด ปกติทางพั นธุ ก รรมร่ วมด้ วย เช่น การ
แลกเปลี่ยนของโครโมโซม (chromosomal translocation) [1] ซึ่งสามารถพบได้ในแต่ละกลุ่มโรคของมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดย
leukemia-specific chromosomal translocation ที่ พ บในกลุ่ ม มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว จะเกี่ ย วของกั บ โปรตี น กระตุ้ น การ
ถอดรหั ส พั นธุ ก รรม (transcription factor) ซึ่ งเกี่ ย วข้ องกั บกระบวนการแบ่ งตัว และการพั ฒ นาของเชลล์ เม็ ดเลือ ดขาว
นอกจากยีนลูกผสม BCR-ABL P190 แล้วยังพบยีนลูกผสมชนิดอื่น ๆ ในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาว เช่น t(8;21)(q22;q22)
ท าให้ เกิ ด ยี น ลู ก ผสม RUNX1-RUNX1T1 และ AML-ETO1, t(15;17)(q24;q21) ท าให้ เกิ ด ยี น ลู ก ผสม PML/RARA, และ
inv(16)(p1q22) ทาให้เกิดยีนลูกผสม CBFB-MYH11 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML ส่วน t(1;19) (q23;p13.3)
ท าให้ เกิ ด ยี น ลู ก ผสม E2A PBX1, t(12;21)(p13;q22) ท าให้ เกิ ด ยี น ลู ก ผสม TEL-AML1 ในผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว
เฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ เป็นต้น [2]
ในผู้ป่ว ยมะเร็งเม็ ด เลือดขาวเฉี ยบพลัน ชนิดลิ ม ฟอยด์ ที่พ บโครโมโซมฟิ ล าเดลเฟี ย สามารถตรวจพบ minor
breakpoint cluster region (m-BCR) [3] โดยพบ ในผู้ใหญ่และเด็ก 20-25% และ 2-5% ตามลาดับ [4] ซึ่งความผิดปกตินี้
มีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรคที่แย่และมีการดาเนินของโรครุนแรง มีอัตราการเป็นกลับของโรคสูง [5-6] โดยยีน
ลู ก ผสมเกิ ด จากการแลกเปลี่ ย นระหว่าง เอ็ ก ซอนแรกของของ BCR gene (exon e1) กั บเอ็ ก ซอนที่ 2 ของ ABL gene
(e1-e2 junction)
ประมาณ 90% ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีความผิดปกติในโครโมโซมของเชลล์มะเร็งซึ่งมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน
ได้แก่ ความผิดปกติในจานวน (ploidy) และความผิดปกติของโครงสร้าง ซึ่งบางอย่างมีความสัมพันธ์กับพยากรณ์โรคของ
ผู้ป่วยด้วย เทคนิค Cytogenetic analysis เป็นวิธีที่แสดง Clonal Chromosomal abnormality (CCA) โดยเป็นเทคนิคมาตรฐาน
(standard method) ส าหรั บ การตรวจความผิ ด ปกติ เหล่ า นี้ เกิ ด จากการแลกเปลี่ ย นของโครโมโซม (chromosomal
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translocation) ตามการแบ่งประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวขององค์การอนามัยโรค ปี 2008 ซึ่งได้แบ่งการตรวจวินิจฉัย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวดังนี้ การตรวจทางโลหิตวิทยา (hematological laboratory) และ การตรวจทาง อณูชวี วิทยา (molecular
testing) สาหรับการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจหาและบอกจานวนความผิดปกติของเชลล์มะเร็ง ใน
leukemia specific chromosomal translocations ประกอบด้ ว ย การตรวจวิ เคราะห์ ด้ า นเซลล์ พั น ธุ ศ าสตร์ (cytogenetic
analysis), fluorescence in situ hybridization (FISH), การตรวจยีนเชิงคุณภาพ (reverse transcriptase-polymerase chain
reaction, RT-PCR) และ การตรวจยีนเชิงปริมาณ (quantitative real-time PCR, RQ-PCR) [7-11]
การตรวจวิเคราะห์ ด้ า นเซลล์ พั น ธุศ าสตร์ (cytogenetic analysis) มีเป้ าหมายเพื่ อ ตรวจหาความผิ ด ปกติข อง
โครโมโซมในผู้ ป่ว ยมะเร็ งเม็ ด เลือ ดขาว [12] โดยเป็ น เทคนิค มาตรฐานส าหรับการตรวจความผิ ดปกติที่ เกิ ด จากการ
แลกเปลี่ยนของโครโมโซม ในหลายกลุ่มของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเช่น t(9;22)(q34.1;q11.2) ซึ่งทาให้เกิดโครโมโซมฟิลาเดล
เฟี ย (Philadelphia chromosome) ใน CML โดยเทคนิ ค Karyotyping ส่ ว น fluorescence in situ hybridization (FISH) เป็ น
เทคนิ ค การตรวจวั ด ความผิ ด ปกติข องโครโมโซมโดยอาศั ย สารเรือ งแสงที่ มีค วามจ าเพาะต่อ บริ เวณที่ เกิ ด จากการ
แลกเปลีย่ นของโครโมโซม เทคนิค FISH สามารถตรวจจากเชลล์ในระยะ interphase หรือ metaphase โดยไม่จาเป็นที่ต้อง
ใช้เชลล์ขณะยังมีชวี ติ แต่เทคนิค FISH จะสามารถให้ผลบวกลวง ได้ 1-10 % ขึน้ กับชนิดของโพรบที่ใช้ [13,14]
เมื่อเริ่มการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่ที่อยู่ในระยะปลอดโรค (remission stage) หากตรวจด้วยเท
คนิด FISH และ เทคนิค Karyotyping จะไม่ส ามารถตรวจวัดปริม าณของเชลล์ มะเร็งในตั วผู้ป่วยได้ [21-23] ดังนั้นใน
ปัจจุบันได้มีการประยุกต์เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสมาใช้ในงานวิจัยทางด้านอณูชวี วิทยา (Molecular biology) เพื่อ
เพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอเป้าหมาย การทาปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสที่นิยมใช้ในการตรวจยีนลูกผสม (fusion gene) ที่เกิด
จากการแลกเปลี่ยนโครโมโซมมี 2 วิธีได้แก่ reverse transcription PCR (RT-PCR) และ quantitative real-time PCR (RQPCR) ซึ่งมีความไวและสามารถตรวจหาเชลล์มะเร็ง 1 เซลล์จากเม็ดเลือดขาวปกติ 105 -106 เซลล์ ทาให้เหมาะต่อการ
นามาใช้ตรวจติดตามยีนลูกผสมในผู้ป่วยภาวะที่มีปริมาณของเชลล์มะเร็งน้อย ๆ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้าของโรค
(minimal residual disease) [15-16] ทั้ ง วิ ธี RT-PCR และ RQ-PCR สามารถใช้ ต รวจหายี น ลู ก ผสม ได้ เป็ น อย่ า งดี
นอกจากนั้น เทคนิค RQ-PCR ยังใช้ในการตรวจติดตามปริมาณของยีนลูกผสมขณะเริ่มการรักษา[17-18] มีการประยุกต์
นาเทคนิค RQ-PCR ไปใช้อย่างแพร่หลายในการตรวจติดตามมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด เช่น การตรวจหายีนลูกผสม
BCR-ABL จากระดั บ mRNA ในผู้ ป่ ว ย CML เมื่ อ เริ่ ม รั ก ษาด้ ว ยยา imatinib และยี น PML-RARα ในผู้ ป่ ว ย acute
promyelocytic leukemia (APL) ที่รักษาด้วยยา ATRA และยังเหมาะต่อการนามาใช้ตรวจติดตามผู้ป่วยในภาวะที่มีปริมาณ
ของเชลล์มะเร็งน้อย ๆ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้า (minimal residual disease) ทั้ง reverse transcription PCR (RT-PCR)
และ quantitative RQ-PCR (RQ-PCR) สามารถใช้ตรวจหายีนลูกผสม (fusion genes) นอกจากนัน้ เทคนิค RQ-PCR ใช้ใน
การตรวจติดตามปริมาณของ fusion genes ขณะเริ่มการรักษา เทคนิค RQ-PCR ถูกนาไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายใน
การตรวจติดตามมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด
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วิธีการทดลอง
การสกัด RNA และเพิ่มปริมาณ DNA
ก ารส กั ด RNA ข อ ง positive control cell line ใช้ วิธี Trizol reagent Extraction เต รีย ม cDNA โด ย ใช้ ชุ ด
SuperScript® VILO™ เพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค PCR และตรวจสอบ PCR product ด้วยวิธี gel electrophoresis
การเตรียม recombinant plasmid
นา PCR product ที่ได้มาเชื่อมต่อเข้ากับ plasmid ชนิด pCR™2.1-TOPO® vector จาก TOPO® TA Cloning® Kit
และ transform เข้ า สู่ host cell คื อ แบคที เรี ย สายพั น ธุ์ Mach1™-T1R E. coli K-12 genotype TOP10, Mach1™-T1R,
DH5α™-T1R,และ TOP10F โดยใน plasmid มียนี ที่ด้อื ต่อยา ampicillin และ kanamycin
การวิเคราะห์ด้านเชลล์พันธุศาสตร์
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ bone marrow จะถูกนามาเพาะเลี้ยง และหยุดโครโมโซมให้อยู่ในระยะ metaphase และนามา
ย้อมด้วยเทคนิค G-band ทาการจาแนกโครโมโซม และนามาเรียงให้เข้าคู่ เป็น karyotype สรุปผลและทาการวิเคราะห์
การทาการประเมินปริมาณยีนลูกผสมในสิ่งส่งตรวจด้วยเทคนิค RQ-PCR
การตรวจหาปริมาณยีนลูกผสมในสิ่งส่งตรวจ ใช้วิธีการตรวจวัดปริมาณ cDNA ที่เพิ่มขึ้น ด้วยเทคนิค TaqMan
Real-time PCR ด้วยชุดน้ายา TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix โดย primer และ probe [19]

ผลการทดลอง
1. ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจานวน 3 ราย 9 สิ่งส่งตรวจ ที่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ที่แพทย์ได้ติดตามการรักษา ทัง้ แบบระยะสั้น และระยะยาว (ตารางที่ 1)

342

Proceedings

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจานวน 3 ราย 9 สิ่งส่งตรวจ
Patient Month of Sex Age
analysis
(year)

1.

03/2016

F

62

1.

07/2016

F

62

2.

02/2016

F

62

3.
3.
3.
3.
3.
3.

09/2014
10/2014
11/2014
01/2015
02/2015
05/2015

F
F
F
F
F
F

43
43
43
43
43
43

Cytogenetic result

Multiplex
RT-PCR
(P190)

46XX,der(5)t(1,5)(q21:q31),t(9:22)(q
34:q11.2) [31]46XX(41)
46XX,der(5)t(1,5)(q21:q31),t(9:22)(q
34:q11.2) [32]/46XX[35]
46XX,t(9:22)(q34:q11.2)
[37]46XX(38)
46XX,t(9:22)(q34:q11.2)[9]/46XX[22]
46XX,t(9:22)(q34:q11.2)[9]/46XX[31]
46XX,t(9:22)(q34:q11.2)[8]/46XX[35]
XY=100% 46XY[32] (FISH Analysis)
XY=100% 46XY[32] (FISH Analysis)
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

RQ-PCR
ALL
(BCRsubgroup
ABL/ABL x
100)
3.0006
B-ALL

positive

18.15

B-ALL

positive

18.35

ALL

positive
positive
positive
negative
negative
positive

10.76
0.14
3.25

ALL
Pre B-ALL
CML-BP
B-ALL
B-ALL
B-ALL

3.43x10⁻⁵
3.30x10⁻⁴
137.28

F: female, M: male
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2. การนาเทคนิค RQ-PCRไปประยุกต์ใช้ตรวจตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ค่า Ct (cycle threshold) เป็นจานวนรอบของการทา PCR ที่ให้สัญญาณแสงฟลูโอเรสเซน (fluorescent signal ) สูง
เกินค่า cut off ที่ตงั้ ไว้ ซึ่งบ่งบอกถึงความเข้มข้นของปริมาณสารพันธุกรรมในสิ่งส่งตรวจ โดยค่า Ct ที่ได้จะนามาคานวณ
เป็น % ratio โดยใช้สูตร BCR-ABL/ABL x 100 = % ratio (%) จากภาพที่ 1 แสดงการนาผล %ratio ของปริมาณยีนลูกผสม
ทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบปริมาณยีนลูกผสม ที่ตรวจได้ด้วย karyotype ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard) ผลที่ได้จากเทคนิค
RQ-PCR มีความแม่นยาในการตรวจเทียบเท่าวิธีมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงการนาผล %ratio ของเทคนิค RQ-PCR กับเทคนิค cytogenetics
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ตารางที่ 2 แสดงผล Ct ของผู้ปว่ ยจานวน 3 ราย

Patient No.
1
1
2
3
3
3
3
3
3

Multiplex
RT-PCR
BCR-ABL
P190
positive
positive
positive
positive
positive
positive
negative
negative
positive

FG*

ABL

CT Mean

Quantity
mean

CT Mean

Quantity
mean

25.85411
24.99957
24.68711
30.22691
36.32237
32.87802
45.10241
42.86837
25.18807

172779.3
1000304
1280805
149012.3
952.7842
16524.7
0.2823974
4.612984
9761036

23.33718
20.48986
20.12733
23.48322
24.65688
24.99739
24.17887
23.47081
21.01226

5758136
5510102
6981491
1385128
637194.4
508298.3
874008.9
1397710
7110250

RQ-PCR
(BCRABL/ABL x
100)
3.0006
18.15
18.35
10.76
0.14
3.25
3.43x10⁻⁵
3.30x10⁻⁴
137.28

*FG = fusion signal

อภิปรายผลการทดลอง
การตรวจวิเคราะห์ ด้ านเชลล์ พั น ธุ ศ าสตร์ (cytogenetic analysis) มีเป้ า หมายเพื่ อ ตรวจหาความผิ ด ปกติของ
โครโมโซมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งใช้ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา จากการรายงานของ Cave และคณะ
พบว่า cytogenetic analysis มีความไวในการตรวจหาปริมาณยีนลูกผสมอยูท่ ี่ประมาณ 5% จึงเหมาะสมในการวินิจฉัยและ
จาแนกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว และตรวจติดตามในระดับ cytogenetic response เท่านั้น แต่เทคนิค RQ-PCR มีการ
รายงานความไวในการตรวจหาปริมาณยีนลูกผสมอยู่ที่ประมาณ 0.001%-0.01% [21] หรือประมาณ เชลล์มะเร็ง 1 เซลล์
จากเม็ดเลือดขาวปกติ 105 -106 เซลล์ ทาให้เหมาะต่อการนามาใช้ตรวจติดตามยีนลูกผสมในผู้ป่วยภาวะที่มีปริมาณของ
เชลล์มะเร็งน้อยๆเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้าของโรค (minimal residual disease) [15-16] เทคนิค RQ-PCR ที่พัฒนา
โดยใช้ พลาสมิด ดีเอ็นเอ จากเชลล์ไลน์ที่ทราบความผิดปกติ มีความไว และ ความจาเพาะต่อยีนลูกผสมเป้าหมายสูง และ
มีความจาเพาะต่อ ยีนลูกผสมชนิด BCR-ABL P190 ถึง 100% จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ค่า ความไว และค่า
ความจ าเพาะที่ ได้ เท่ ากั บงานวิจัย ของต่า งประเทศ จากงานวิจั ย ของ Jones และคณะ รายงานว่า เทคนิค RQ-OCR ที่
พัฒนาขึ้นมา มีความจาเพาะต่อยีนลูกผสม BCR-ABL P190 ถึง 100% และมีความไวในการตรวจหา RNA ในสิ่งส่งตรวจถึง
1 พลาสมิดใน 106 ของ negative RNA [19] จากงานวิจัยของ Gabert และคณะ รายงานว่าเทคนิค RQ-OCR ที่พัฒนาขึน้ มา
มีความไวในการตรวจหา RNA ของยีนลูกผสม BCR-ABL P190 ในสิ่งส่งตรวจถึง 100 พลาสมิดในสิ่งส่งตรวจ [20] ซึ่ง
ความแม่นยาในการตรวจ ขึ้นกับแต่ละเทคนิค และโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ผล เทคนิคRQ-PCR ที่พัฒนาขึ้น ในอนาคตการ
พัฒนาต่อยอดควร จัดทาตัวยีนลูกผสมสาหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆ ได้แก่ t chronic myeloid leukemia (CML) มี
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ความผิ ด ปกติ ข องยีน ลู ก ผสมที่ พ บได้ บ่ อ ยดั งนี้ t(9;22) (q34.1;q11.2) ; BCR-ABL , acute myeloid leukemia (AML) มี
ความผิด ปกติ ของยีน ลู ก ผสมที่ พ บได้ บ่อยดั งนี้ 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) มีความผิดปกติของยีนลูกผสมที่พบได้บ่อยดังนี้
t(1;19) (q23;p13.3); E2A PBX1, t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 and MLL rearrangements ซึ่งสามารถนามาใช้ตรวจคนไข้
ได้ครอบคลุมในกลุ่ม leukemia-specific chromosomal translocations ที่พบในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งการวินิจฉัยจะมี
ประโยชน์ต่อแพทย์ในการวินิจฉัย และการวางแผนการรั กษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในประเทศไทย
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ความผิ ดปกติทางพั นธุ กรรมที่ ตรวจพบบ่ อยในผู้ ป่ วย multiple myeloma โดยใช้ เทคนิ ค
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 ฤกษ์อานวยโชค1,2 ถกล เจริญศิริสุทธิ
กุล1,2 สุภร จันท์จารุณ3ี ธีรยา พัววิไล3 วีรวัฒน์ ก่อเกียรติสกุล2 และ ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา1,2*
Suchada Sommaluan1, Preyaporn Onsod2, Pitichai Pornsarayuth2, Budsaba Rerkamnuaychoke1,2,
Takol Chareonsirisuthigul1,2, Suporn Chuncharunee3, Teeraya Puavilai3, Veerawat Korkiatsakul2 and
Teerapong Siriboonpiputtana1,2*
บทคัดย่อ
โรคมัล ติเพิล มั ยอิโลมา (multiple myeloma; MM) เป็นโรคที่เกิ ดจากความผิดปกติชนิดที่เป็นมะเร็งของเซลล์
พลาสมา (plasma cells; PCs) ที่มีการเพิ่มจานวนมากขึ้นในไขกระดูกและทาให้เกิดพยาธิสภาพต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ปัจจุบันเทคนิคที่ใช้ในการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วย MM มีหลายเทคนิค งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาเทคนิค
multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดต่าง ๆ ที่พบบ่อย
ในผู้ ป่ ว ย MM และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค karyotyping, iFISH และ MLPA ร่ ว มกั น เพื่ อ ใช้
ประกอบการวินิจฉัย (diagnosis) การพยากรณ์ โรค (prognosis) และแบ่ งกลุ่ มเสี่ย ง (risk stratification) ผู้ป่วย MM จาก
การศึกษาโดยใช้สิ่งส่งตรวจชนิดดีเอ็นเอ ที่สกัดจากเซลล์พลาสมาที่ผ่านการคัดแยกโดยใช้ CD 138 microbeads จากสิ่งส่ง
ตรวจชนิดไขกระดูกของผู้ป่วย MM จานวน 15 ราย ด้วยเทคนิค MLPA พบว่าความผิดปกติชนิด del (1p) สามารถตรวจพบ
ได้มากที่สุด (53.3%) รองลงมาคือ del (13q) และ amp (1q) (46.7%) ความไวและความจาเพาะของเทคนิค MLPA และ
iFISH มีความสอดคล้องกันทั้งความสามารถในการตรวจพบความผิดปกติชนิด del (13q) (p-value<0.05) และ del (17p)
(p-value>0.05) การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคนิ ค karyotyping, iFISH และ MLPA ร่ ว มกั น ช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วย MM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: โรคมัลติเพิล มัยอิโลมา เซลล์พลาสมา multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)

1

สาขาพยาธิวทิ ยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร10400
3 หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400
1 Master program in Clinical Pathology, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, 10400
2 Human Genetic Laboratory, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, 10400
3 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, 10400
*Corresponding author e-mail: teerapong.sir@mahidol.ac.th
2 ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์

348

Proceedings

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 MRCHolland (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.
Sample number

Target region (number of affected probes/total number of probes)
Amp (5q) Amp 9(p, q) Del (12p) Del (13q) Del (14q) Amp (15q)

Del (1p)

Amp (1q)

#1

3/10

ND

6/6

2/2

ND

5/5

ND

#2

1/10

ND

ND

2/2

5/5

ND

#3

5/10

7/7

ND

2/2

ND

#4

ND

ND

6/6

2/2

#5

5/10

7/7

ND

#6

ND

ND

#7

3/10

#8

Del,
Del (16q)

Del (17p)

2/2

2/4

ND

ND

2/2

ND

ND

5/5

2/2

2/2

ND

ND

ND

ND

ND

2/2

ND

ND

ND

ND

5/5

ND

ND

ND

2/3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

7/7

6/6

2/2

ND

5/5

ND

2/2

ND

ND

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

deletion; Amp, amplification; ND, not detected
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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
#1

Age/Sex
57/Female

#2
#3

62/Male
57/Male

#4
#5

38/Male
66/Female

#6

Karyotyping

iFISH

MLPA

46,XX[36]

del (13q)
t(4;14), three copies of CCND1
del (13q), one copy of 14q32
(IGH)

three copies of CCND1
del (13q), trisomy17p

amp (5q), amp (9p,q), amp (15q)
del (1p), amp (1q), del (13q), amp (17p)

52/Female

46,XY
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]
46,XY[30]
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]
46,XX[30]

del (1p), amp (5q), amp (9p,q), del (13q),
amp (15q), del (16q)
del (1p), amp (9p,q), del (12p), amp (15q)
del (1p), amp (1q), amp (9p,q), del (13q), del
(14q), amp (15q)

not detected

#7

71/Female

46,XX[30]

#8
#9

79/Female
57/Female

46,XX[41]
46,XX

three copies of CCND1, three
copies of CCND3, three copies of
MAF
del (13q), three copies of CCND1,
three copies of CCND3
unable to analyze
del (13q), del (17p)

#10

63/Male

45,X,-Y[8]/46,XY[22]

unable to analyze
355

del (1p), amp (1p), amp (1q), amp (5q), amp
(9p,q), del (13q), amp (15q)
amp (12p), amp (16q)
del (1p), amp (1q), del (13q), del (14q), del
(16q), del (17p)
not detected

Proceeding

Table 2. Summary of genetic alterations detected by karyotyping, iFISH and MLPA in individual multiple myeloma patient.
C
#11
#12
#13

Age/Sex
59/Female
61/Female
44/Male

Karyotyping
46,XX[31]
46,XX[30]
46,XY[32]

#14
#15

50/Male
58/Female

46,XY[30]
46,XX[32]

iFISH
not detected
unable to analyzed
polysomy of chromosome 13, two
to four copies of FGFR3, two to four
copies of CCND1, two to four
copies of IGH
not detected
del (13q), del (17p)

356

MLPA
not detected
not detected
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)
del (1p), amp (1p), amp (1q), amp (12p)
amp (1q), del (5q), del (13q)

Proceeding

Table 3. Frequency of recurrent genetic alterations detected by iFISH and MLPA (N=15)
Abnormality
iFISH % (n=)
t(4;14)(p16;q32) IGH/FGFR3
t(11;14)(q13;q32) IGH/CCND1, IGH/CCND3

MLPA % (n=)

13.3% (n=2)

NA

40.0% (n=6)

NA

Del (1p)

NA

53.3% (n=8)

Amp (1q)

NA

46.7% (n=7)

Amp (5q)

NA

33.3% (n=5)

Amp 9(p,q)

NA

40.0% (n=6)

Del (12p)

NA

33.3% (n=5)

Del (13q)

46.7% (n=7)

46.7% (n=7)

Del (14p)

NA

20.0% (n=3)

Amp (15q)

NA

40.0% (n=6)

Del (16q)

NA

26.7% (n=4)

Del (17p)

20.0% (n=3)

20.0% (n=3)

Del, deletion; Amp, amplification; NA, not analyzed.
Table 4. Comparison of iFISH and MLPA results
iFISH
Del (13q)
MLPA

Del (17p)

POS

NEG

POS

NEG

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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การศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมู ลอิสระและฤทธิ์ต้านมะเร็งของน้ามั นหอมระเหยจากผลมะ
แขว่น
Antioxidant and anticancer activities of the essential oil from Zanthoxylum rhetsa
(Roxb.) DC fruits
มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง1* จิรภิญญา บุญยัง1 ธนัญชัย จวบประสพ1 นฤมล คารังษี1 ศศิมาภรณ์ หลวงพรม1
และ จันทนา บุญยะรัตน์2
Maleeruk Utsintong1*, Jirapinay Boonyang 1 , Thananchai Juapprasop1, Narenmol Khomrangsri1,
Sasimaporn Loungprom1 and Chantana Boonyarat2
บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ (HT29) และเพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นชนิดผลแห้งและผลสด โดยน้ามันหอมระเหยจากมะแขว่น
ที่ใช้ในการทดสอบมีแหล่งที่มาจากจังหวัดพะเยา สาหรับกระบวนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิธี DPPH
และ ABTS ซึ่ ง ผลการทดสอบน้ามั น หอมระเหยจากผลมะแขว่น ชนิด ผลแห้ ง และผลสด ด้ ว ยวิธี DPPH มีค่ า IC50
มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนวิธี ABTS น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น มีค่า IC50 19.68±0.87 และ
21.49±0.87 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ สาหรับกระบวนการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ (HT29)
ด้วยวิธี MTT มีค่า IC50 118.43±2.73 และ 121.96±3.91 ไมโครกรั มต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ผลการทดสอบพบว่า
น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ (HT29) ทั้งนีส้ ามารถ
นาไปใช้ประกอบเป็นข้ อมูลพื้น ฐานในการสนั บสนุนถึ งประโยชน์ของมะแขว่น เพื่อ พัฒนาเป็น ตารั บยาที่ใ ช้ในการ
บาบัดรักษาโรคมะเร็งลาไส้จากสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคเหนือที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ค้าส้าคัญ: มะแขว่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง น้ามันหอมระเหย
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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
โรคมะเร็งเป็นปัญหาที่สาคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2537 มีจานวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง
มากกว่า 18 ล้านคน และมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9 ล้านคนในทุก ๆ ปี และองค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้วา่ ใน
ปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลกจะมีคนตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้านคน และจะเกิดขึ้นในประเทศที่กาลังพัฒนามากกว่า
7 ล้านคน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งส่งผลทาให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้นในทุกปี ทาให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านงบประมาณของประเทศเป็นจานวนมาก และ
ในปี พ.ศ. 2555 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุวา่ โรคมะเร็งที่พบการตายเป็น 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มะเร็ง
ปอด มะเร็ ง ตั บ มะเร็ ง กระเพาะอาหาร มะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่ และมะเร็ ง เต้า นม ตามล าดั บ การได้ รับรั ง สี สารเคมี
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คุณสมบัตทิ างพันธุกรรม วิถีการดาเนินชีวิตและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน[1,2]
โรคมะเร็งลาไส้ (Colon cancer) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ปกติในลาไส้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการ
แบ่งตัวเพิ่มจานวนอย่างไม่หยุดยั้งจนควบคุมไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลาเป็นปีและลุกลามกลายเป็นมะเร็งได้
ในที่สุด โดยช่วงอายุที่พบว่าเป็นมะเร็ง คือ เพศชายอายุ 55-75 ปี และเพศหญิงอายุ 45-65 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตัง้ แต่อายุ 30 ปี ในเพศชายและ 25 ปี ในเพศหญิง[3] มะเร็งลาไส้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของมะเร็งทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลาไส้ในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วย
โรคมะเร็งรายใหม่ 3,917 คน แบ่งเป็นโรคมะเร็งลาไส้ 454 คน พบในเพศชายและเพศหญิงต่อประชากรหนึ่งแสนคน
เท่ากับ 5.87 และ 5.72 ตามลาดับ[1] ซึ่งสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอันก่อให้เ กิดความไม่สมดุลของระบบ
ร่างกาย การกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยที่ไม่ดีประกอบกับในปัจจุบันคนไทยเริ่มมีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตและบริโภคอาหารแบบชาติตะวันตกมากขึ้นตลอดรวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางด้านอายุและประวัติบุคคลในครอบครัว
เคยเป็นโรคมะเร็งลาไส้มาก่อน สามารถนาไปสู่การเพิ่มของอุบัตกิ ารณ์การเกิดโรคมะเร็งลาไส้ได้มากยิ่งขึน้
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การรักษาโรคมะเร็งลาไส้ในปัจจุบันเป็นการรักษาแบบผสมผสาน (multimodality treatment) ได้แก่
การ
ผ่าตัด การให้ยาเคมีบาบัด และการให้รังสีรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งในแต่ละครั้งต้องสูญเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
รักษาค่อนข้างสูง ผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และห่างไกลหน่วยบริการทางการแพทย์ไม่สามารถเข้าถึง
การรักษาได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางการบาบัดรักษาโรคมะเร็งลาไส้ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
ปัจจุบันมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระได้ดี และสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ จากการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถบาบัดรักษาโรคมะเร็งลาไส้ได้นั้น มีสมุนไพรที่น่าสนใจชนิดหนึ่งที่ยังไม่มีข้อมูลใน
การศึกษา นั่นก็คือ มะแขว่น ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ นิยมใช้ เป็นเครื่องเทศในการปรุง
อาหาร สามารถหาได้ง่ายและราคาถูก ดั งนั้น ผู้วิจัย จึงมีแ นวคิ ดที่จะศึกษาเกี่ย วกับฤทธิ์ของมะแขว่น ในการต้า น
อนุมูลอิสระเพื่อรักษาโรคมะเร็งลาไส้ โดยนาผลมะแขว่นมาสกัดด้วยวิธีการต้มกลั่นแบบใช้นา้ (water distillation) ซึ่งใช้
น้าเป็นตัวสกัดและนาน้ามันหอมระเหยที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งลาไส้ในหลอดทดลอง
เพื่อพัฒนาเป็นยาที่ใช้ในการบาบัดรักษาโรคมะเร็งลาไส้จากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ทดลอง
การสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
1. สารเคมี
1.1 น้ากลั่น
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
2.1 ชุดกลั่นน้ามันหอมระเหย
2.3 กรวยกรอง
2.5 บีกเกอร์

1.2 Sodium sulfate anhydrous (Na2SO4)
2.2 ขวดเก็บสารสกัด
2.4 สาลีสาหรับกรอง

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH และ ABTS
1. สารเคมี
1.1 DPPH
1.3 น้ามันหอมระเหยจาผลมะแขว่น
1.4 Ethanol 100%
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
2.1 96-well microplates
2.3 Eppendorf
2.5 กระดาษฟอยล์
2.7 Microplate reader

1.2 ABTS
1.4 Trolox
1.5 De-ionized Water
2.2 Automatic pipette
2.4 บีกเกอร์ ขนาด 50 มิลลิลิตร
2.6 หลอดทดลองฝาเกลียว
2.8 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer)
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การทดสอบฤทธิ์ตา้ นเซลล์มะเร็ง MTT assay
1. สารเคมี
1.1 น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
1.3 Trypsin
1.5 De-ionized Water
1.7 Bufotalin
1.9 70% Ethanol
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
2.1 96-well microplates
2.3 Eppendorf
2.5 Pipette
2.7 ตะเกียงบุนเซน (Bunsen burner)
2.9 Hemocytometer
2.11 Microplate reader
2.13 ตูบ้ ่ม CO2 incubator

1.2 อาหารเลีย้ งเชื้อ
1.4 Phosphate buffer solution (PBS)
1.6 100% Dimethyl sulfoxide (DMSO)
1.8 MTT
1.10 Trypan blue
2.2 Automatic pipette
2.4 หลอดทดลองฝาเกลียว
2.6 Pipette controllers
2.8 ถังแก๊ส
2.10 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
2.12 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer)
2.14 ตูป้ ลอดเชื้อ (Laminar flow clean bench)

วิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวอย่างพืช
เตรียมพืชสมุนไพรโดยเก็บผลมะแขว่นที่นามาทดสอบมาจาก บ้านดอกบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผลการจัดทา voucher specimen เพื่อนามาพิสูจน์เอกลักษณ์และจาแนกพืช โดยนักพฤกษศาสตร์ คือ Maxwell
JF จากหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ขันตอนการสกัดพืช
เตรียมมะแขว่นผลสดและผลแห้ง โดยใช้ผลสดทั้งหมด 2 กิโลกรัม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกใช้ผลสดจานวน
1 กิโลกรัม ส่วนกลุ่มที่สองได้จากการนาผลสดจานวน 1 กิโลกรัม มาอบในตู้อบชนิด hot air oven ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส จนแห้ง บันทึกน้าหนักที่ได้ จากนัน้ นาผลสดและแห้งจากแหล่งต่าง ๆ ไปสกัดน้ามันหอมระเหย ดังภาพที่ 1
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มะแขว่น
ผลสด 1 กิโลกรัม
Hot air oven 50o C
ผลแห้ง

ผลสด 1 กิโลกรัม
กระบวนการสกัดสาร
Steam distillation

ภาพที่ 1 การเตรียมพืชสาหรับสกัดน้ามันหอมระเหย
3. การสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
การสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดและแห้งโดยวิธีการกลั่น (distillation) เริ่มจากนาผลมะแขว่นสด
หรือแห้งไปกลั่นให้ความร้อนจนกระทั่งสกัดน้ามันหอมระเหย ออกมาจนหมด ซึ่งน้ามันหอมระเหยจะลอยอยู่ชั้นบน
ส่วนน้าจะอยู่ชั้น ล่าง เก็ บส่วนที่ เป็นน้ามันหอมระเหย จากนั้นเติม sodium sulfate anhydrous (Na2SO4) เพื่ อดูดน้า
ที่ปนมากับน้ามันออก กรองน้ามันหอมระเหย บันทึกลักษณะและปริมาณน้ามันที่ได้เป็นมิลลิลิตร (ml) รวมทั้งคานวณ
เปอร์เซ็นต์น้ามันหอมระเหยที่ได้ เก็บไว้ทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
4. กระบวนการทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ
4.1 กระบวนการทดสอบฤทธิต์ ้านอนุมลู อิสระ ด้วยวิธี DPPH[4,5]
เตรียมน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น จานวน 5 ความเข้มข้น ดังนี้ 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เติมน้ามันหอมระเหยแต่ละความเข้มข้นลงในถาดหลุม ชนิด 96 หลุม (96-well plate) ปริมาตร
100 ไมโครลิ ต ร โดยให้ positive control เป็ น trolox และ negative control เป็ น ethanol เติ ม สารละลาย DPPH
ความเข้มข้น 200 ไมโครโมล ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่มี positive, negative control และ น้ามันหอมระเหย
จากมะแขว่น ป้ อ งกั น แสงและเก็ บไว้ ที่อุ ณ หภู มิห้ อ ง เป็ น ระยะเวลา 30 นาที วั ด ค่ า การดู ด กลืน แสงด้ ว ยเครื่อ ง
microplate reader ที่ความยาวคลื่น 517 nm นาค่าที่ได้ไปคานวณหา %inhibition และ IC50 ต่อไป
% inhibition = [(A0-As)/A0] x 100
โดย A0 = ค่าการดูดกลืนแสงตั้งต้น
As = ค่าการดูดกลืนแสงหลังจากเติมสารตัวอย่าง
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4.2 กระบวนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี ABTS[4,5]
เตรี ย มน้ามั น หอมระเหยจากมะแขว่ น จ านวน 5 ความเข้ ม ข้ น ดั ง นี้ 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เติมน้ามันหอมระเหยแต่ละความเข้มข้นลงในถาดหลุม ชนิด 96 หลุม (96-well plate) ปริมาตร
50 ไมโครลิตร โดยให้ positive control เป็น trolox และ negative control เป็น ethanol เติมสารละลาย ABTS ในหลุม
ที่มี positive, negative control และน้ามันหอมระเหยจากมะแขว่น ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ป้องกันแสงและเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง microplate reader ที่ความยาวคลื่น 518นาโน
เมตร นาค่าที่ได้ไปคานวณหา %inhibition และ IC50 ต่อไป
% inhibition = [(A0-As)/A0] x 100
โดย A0 = ค่าการดูดกลืนแสงตัง้ ต้น
As = ค่าการดูดกลืนแสงหลังจากเติมสารตัวอย่าง
5. กระบวนการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
5.1 กระบวนการ Seed cell
ดูด อาหารเลี้ย งเชื้อ และ trypsin ที่ อ ยู่ใ น eppendorf ออกให้ เหลือ แต่ เซลล์ ดู ด อาหารเลี้ย งเชื้อ
ปริมาตร1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน eppendorf ดังกล่าว จากนั้นผสมให้เข้ากัน นับเซลล์ใน eppendorf ด้วย hemocytometer
เพื่อให้จานวนเซลล์ต่อหลุม เท่ากั บ 1x105 เซลล์ต่อหลุม ดู ดอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่มีเซลล์ตามปริ มาตรที่ คานวณจาก
eppendorf ใส่ในหลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน เตรียมถาดหลุมชนิด 96-well
plateโดยใส่น้าในหลุมรอบนอกปริมาตร 100 ไมโครลิตร ดูดอาหารเลีย้ งเชื้อในหลอดทดลอง ใส่ในถาดหลุมที่เหลือของ
96-well plate ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เคาะถาดหลุมเบา ๆ เพื่อให้เซลล์ในหลุมกระจายตัว นาไปบ่มในตู้บ่ม CO2
incubator เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
5.2. กระบวนการ Treat cell
เตรียมน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น จานวน 5 ความเข้มข้น (ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย เท่ากับ
50, 100, 150, 200 และ 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เมื่อเซลล์เกาะติดก้นถาดหลุมแล้ว (หลังจากบ่มเป็นระยะเวลา
24 ชั่ว โมง) ให้ ดู ด อาหารเลี้ ย งเชื้อ ออกจากหลุ ม ปริ ม าตร 10 ไมโครลิ ต ร ดู ด น้ ามั น หอมระเหยจากผลมะแขว่ น
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ต่า ง ๆ ใส่ ใ นถาดหลุ ม ชนิด 96-well plate ปริ ม าตร 10 ไมโครลิ ต ร ก าหนดให้ positive control คื อ
bufotalin และ negative control คือ 1%DMSO นาไปบ่มในตู้บ่ม CO2 incubator เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
5.3. กระบวนการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง MTT assay[4]
เตรียมสารละลาย MTT ใส่ในหลอดทดลองที่หอ่ กระดาษฟอยล์เพื่อป้องกันแสง ดูด positive control,
negative control และน้ ามั น หอมระเหยจากผลมะแขว่ น ออกจากหลุ ม ให้ ห มด เติ ม สารละลาย MTT ปริ ม าตร
100 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม นาไปบ่มในตู้บ่ม CO2 incubator เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นดูดสารละลาย
MTT ออกให้หมดเติม 100% DMSO ปริมาตร 100 ไมโครลิต ร ลงในแต่ละหลุม วัดค่า การดูดกลืนแสงด้ วยเครื่อ ง
microplate reader ที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร นาค่าที่ได้ไปคานวณหา %cell viability และ IC50 ต่อไป
% inhibition = [(A0-As)/A0] x 100
โดย A0 = ค่าการดูดกลืนแสงตัง้ ต้น
As = ค่าการดูดกลืนแสงหลังจากเติมสารตัวอย่าง
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ผลการศึกษา
ผลมะแขว่นที่นามาทดสอบมาจาก บ้านดอกบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากการพิสูจน์
เอกลั ก ษณ์ พบว่ า เป็ น พั น ธุ์ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. เมื่ อ น าผลสดจ านวน 1 กิ โ ลกรั ม มาท าให้ แ ห้ ง
ได้เปอร์เซ็นต์น้าหนักผลแห้งต่อน้าหนักผลสด คิดเป็น 50% แสดงดังตารางที่ 1 ปริมาณน้ามันหอมระเหยจากพะเยา
เมื่อเทียบผลสดกับผลแห้งปริมาณน้ามันไม่ตา่ งกัน เมื่อเทียบจากน้าหนักสด 1 กิโลกรัม ดังตารางที่ 2 จากนั้นวิเคราะห์
สารสาคัญของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นโดยเครื่อง GC-MS ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงน้าหนักผลสด ผลแห้ง และเปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้งต่อน้าหนักสด 1,000 กรัม
แหล่ง

ชนิดพืช

น้าหนักพืช (g)

เปอร์เซ็นต์นา้ หนักแห้งต่อน้าหนักสด (%)

พะเยา

สด

1000.00

-

500.00*

50

แห้ง
*น้าหนักพืชแห้งได้มาจากพืชสด 1,000 กรัม

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะและปริมาณน้ามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่น
แหล่ง
พะเยา

ชนิดพืช

น้าหนักพืช
(g)

ลักษณะของ

ปริมาตรนา้ มัน

เปอร์เซ็นต์

น้ามันหอม

หอมระเหย

น้ามันหอม

ระเหย

(ml)

ระเหย (%)

เปอร์เซ็นต์นา้ มัน
หอมระเหย** (%)

สด

1000.00

ใส ไม่มสี ี

81

8.10

8.10

แห้ง

500.00*

ใส ไม่มสี ี

79

15.80

7.90

*น้าหนักพืชแห้งได้มาจากพืชสด 1,000 กรัม
**เทียบจากน้าหนักพืชสด 1,000 กรัม
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ตารางที่ 3 สารสาคัญในน้ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นจากจังหวัดพะเยา
สารส้าคัญ

% พืนทีส่ ัมพัทธ์

alpha-thujene
alpha-(+)-pinene
(+)-sabinene
beta-myrcene
alpha-phellandrene
alpha-terpinen
o-cymol
(+)-3-caren
trans-alpha-ocimene
(E)-beta-ocimene
gamma-terpinen
alpha-terpinolen
1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol
alpha-terpineol
caryophyllene
(-)-germacrene d
alpha-limonene
bicycle[3.1.0]hexane,4-methyl-1-(1-methylethyl)p-cimol
(Z)-geraniol

ผลสด

ผลแห้ง

5.68
25.03
4.74
11.87
0.36
0.79
2.7
9.53
0.7
0.31
1.98
1.87
0.69
0.92
27.1
0.6
2.77
0.66

0.63
5.99
25.11
4.55
11.06
0.38
3.49
0.99
2.67
8.41
0.82
0.29
2.17
1.8
0.71
0.9
-

เมื่ อ น าน้ ามั น หอมระเหยทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี DPPH และ ABTS ทดสอบฤทธิ์ ต้ า น
เซลล์มะเร็งลาไส้ (HT29) ด้วยวิธี MTT ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4, 5 และ 6 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงลักษณะทางกายภาพและความเข้มข้นของสารที่ IC50 (mg/ml) ของสารสกัดน้ามันหอมระเหยจาก
ผลมะแขว่น, sabinene, limonene และ trolox ด้วยวิธี DPPH
แหล่ง
ชนิดพืช
ลักษณะทางกายภาพ
ความเข้มข้นสารที่ IC50
SD
พะเยา
Sabinene
Limonene
Trolox

แห้ง
สด
-

ใส สีเหลืองอ่อน
ใส ไม่มสี ี
ใส ไม่มสี ี
ใส ไม่มสี ี
ใส ไม่มสี ี

>100 mg/ml
>100 mg/ml
>100 mg/ml
>100 mg/ml
23.919 µM

0.915

ตารางที่ 5 แสดงลักษณะและความเข้มข้นของสารที่ IC50 (mg/ml) ของสารสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น,
sabinene, limonene และ trolox ด้วยวิธี ABTS
แหล่ง
ชนิดพืช ลักษณะทางกายภาพ
ความเข้มข้นสาร
SD
ที่ IC50
พะเยา
แห้ง
ใส สีเหลืองอ่อน
19.684 mg/ml
0.867
สด
ใส ไม่มสี ี
21.491 mg/ml
0.871
Sabinene
ใส ไม่มสี ี
>100 mg/ml
Limonene
ใส ไม่มสี ี
>100 mg/ml
Trolox
ใส ไม่มสี ี
26.894 µM
1.181
ตารางที่ 6 แสดงลักษณะและความเข้มข้นของสารที่ IC50 (µg/ml) ของสารสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น,
sabinene, limonene และ bufotalin ด้วยวิธี MTT
แหล่ง
ชนิด
ลักษณะของนา้ มัน
ความเข้มข้นสาร
SD
พืช
หอมระเหย
ที่ IC50
พะเยา
แห้ง
ใส สีเหลืองอ่อน
120.663 µg/ml
1.181
สด
ใส ไม่มสี ี
123.539 µg/ml
2.849
Sabinene
ใส ไม่มสี ี
142.127 µg/ml
1.313
Limonene
ใส ไม่มสี ี
151.184 µg/ml
3.669
Bufotalin
ใส ไม่มสี ี
0.124 µM
0.004
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วิจารณ์และสรุปผล
น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดและแห้งจากพะเยามีสาระสาคัญ 18 และ 16 ชนิด ตามลาดับ โดยเป็น
พวก monoterpene ซึ่งมี sabinene และ limonene เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้น จึ งได้นาสารทั้งสองมาทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งลาไส้ร่วมกับน้ามันหอมระเหยด้วย โดยผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น , sabinene และ limonene ด้วยวิธี DPPH พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัด
น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นแห้ งและผลสดจากพะเยา มีค่าความเข้มข้นของสารที่ IC50 มากกว่า 100 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดน้ามันหอมระเหยของ
ผลมะแขว่นแห้งจากพะเยามี IC50 เท่ากับ 19.684±0.867 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นของสารสกัดน้ามันหอม
ระเหยของผลมะแขว่นสดมี IC50 เท่ากับ 21.491±0.871 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนความเข้มข้นของ sabinene และ
limonene มี IC50 มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันหอมระเหยจากผลแห้ง
มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่ าผลสด แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อทาการทดสอบด้วยวิธี ABTS สาร
สกัดน้ามั นหอมระเหยของผลมะแขว่น ทั้งผลสดและผลแห้ง ให้ผลการทดสอบความเข้มข้น ที่ IC50 แต่เมื่ อทาการ
ทดสอบด้วยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดน้ามันหอมระเหยของผลมะแขว่น ทั้งผลสดและผลแห้ง ต้องใช้ความเข้มข้นที่
มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เนื่องจากเมื่อทาการทดสอบที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัด
น้ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นมีลักษณะเป็นไขสีขาวขุ่น ทาให้ไม่สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีและหลักการทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS กล่าวคือ DPPH เป็นสารที่ค่อนข้างเสถียรมีความคงตัว ไม่ไวต่อ
ปฏิกิริยาเหมือนอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายจริง ลักษณะโครงสร้างของ DPPH จะล้อมรอบด้วยวงแหวนเบนซีน จึง
ทาให้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าทาปฏิกิริยาได้ หรือทาปฏิกิริยาได้ช้า ดังนั้นวิธีน้ีจึงไม่
สามารถใช้จัดอันดับอนุมูลที่ความไวสูงได้ ส่วนวิธี ABTS เป็นวิธีที่ต้องกระตุ้นทาให้เกิดอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ ABTS
ยังสามารถละลายได้ดีในน้าและตัวทาละลายอินทรีย์จึงทาปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว ใช้วิเคราะห์หาความสามารถใน
การต้านออกซิเดชันของสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสารที่ ละลายน้าหรือสารที่ละลายในลิพิด และการวิเคราะห์น้ียั ง
สามารถทาปฏิกิริยาได้ดีในช่วง pH ที่กว้าง ทาให้สามารถศึกษากลไกได้โดยละเอียด
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง HT29 ของสารสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น , sabinene และ
limonene ด้วยวิธี MTT พบว่า ความเข้มข้ นของสารสกั ดน้ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นแห้ง และสดจากพะเยา
มีค่า IC50 เท่ากับ 120.663±1.181 และ 123.539±2.849 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ส่วนความเข้มข้นของ
sabinene และ limonene มี IC50 เท่ากับ 142.127±1.313 และ 151.184 ± 3.669 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ซึ่ง
สารสกัดน้ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นแห้งมีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็ง HT29 มากกว่าผลสด เมื่อเปรียบเทียบผล
การทดสอบของ sabinene และ limonene ซึ่งเป็นสารสาคัญที่มีปริมาณมากที่สุดเทียบกับสารสกัดน้ามันหอมระเหย
ของผลมะแขว่น พบว่าสารสาคัญทั้งสองมีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็ง HT29 น้อยกว่าสารสกัดน้ามันหอมระเหยของ
ผลมะแขว่น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า sabinene และ limonene อาจไม่ใช่สารสาคัญหลักที่ทาให้สารสกัดน้ามันหอมระเหย
ของผลมะแขว่นมีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็ง HT29 อาจเกิดจากองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อยูใ่ นน้ามันหอมระเหย หรือมา
จากการเสริมฤทธิ์ของสารต่าง ๆ ในน้ามันหอมระเหย โดยผลการทดลองสรุปได้ว่าน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
สามารถต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็ง ดังนั้นสามารถนาน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นไปพัฒนาเป็นยาที่ใช้
ในการบาบัดรักษาโรคมะเร็งลาไส้ได้ในอนาคต
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การหาระยะเวลาเสียชีวิตมีความสาคัญทางกฎหมายมาก ปัจจุบันยังขาดวิธีทางการแพทย์ที่จะนามาวินิจฉัย
ระยะเวลาเสียชีวิตได้อย่างแม่นยา เนื่องจากสภาพร่างกายที่แตกต่างกันของผู้เสียชีวิตและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสภาพของศพ ผู้ วิ จั ยจึ งพั ฒนาเทคนิคการตรวจสารพั นธุ กรรมชนิ ดไมโครอาร์ เอ็ นเอ
เนื่องจากไมโครอาร์เอ็นเอมีความจาเพาะในแต่ละเนื้อเยื่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระยะเวลาเสียชีวิตโดยใช้
ยี นที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บเวลาชี วภาพ (circadian clock) คื อ ไมโครอาร์ เอ็ นเอ 3 ชนิ ด ได้ แก่ miR-142-5p, miR-96-5p และ
miR-541-3p และมียีน SNORD95 เป็น endogenous control และ positive control งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์
ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง สิ่งส่งตรวจที่ใช้คือ น้าลูกตาจากผู้เสียชีวติ ชาวไทย (n=25) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เสียชีวติ ถึงเก็บสิ่ง
ส่งตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง และตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค comparative quantification real-time polymerase chain reaction
พบว่า miR-142-5p มีความแตกต่างระหว่างการเสียชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (pvalue= 0.051) ส่ ว น miR-96-5p และ miR-541-3p พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (pvalue=0.830 และ 0.173 ตามลาดับ)
ค้าส้าคัญ: ไมโครอาร์เอ็นเอ เวลาชีวภาพ สารน้าลูกตา
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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 (miR142-5p, 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
Circadian function

NCBI/MiRBase
accession

Gene ID

Classification

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)

has-miR-541-3p

Target

Day/night expression differences in vitreous humor (10) MIMAT0004920

SNORD95
(small nucleolar
*EC
Endogenous reference gene and positive control
RNA, C/D box 95)
*EC is Endogenous control for normalization and stability of expression level across tissues

MIMAT0000095

NR_002591.1

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.
miRNA markers
miR-142-5p
miR-96-5p
miR-541-3p
SNORD95
* significant difference

Mean Ct mean values
Daytime
Nighttime
33.11
31.14
27.12
27.52
32.45
33.52
22.73
23.76
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p-values
0.051*
0.830
0.173
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.
miRNA markers
miR-142-5p
miR-96-5p
miR-541-3p

Mean FC values
Daytime
Nighttime
0.00025
0.00201
0.07384
0.12658
0.00066
0.00181

p-values
0.164
0.476
0.464

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].

375

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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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Development of Teaching Document for Electrical Measurement and
Instrumentation
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด และการวั ด ทางไฟฟ้ า
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
รายวิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด และการวั ด ทางไฟฟ้ า ภาคทฤษฎี เอกสารประกอบการสอนประกอบด้ ว ย ส่ ว นเนื้ อ หา
ส่วนกิจกรรม/แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นาไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชีย งราย ชั้ น ปี ที่ 2 ที่ เรี ย นในรายวิชาเครื่อ งมื อ วั ด และการวั ด ทางไฟฟ้ า ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
จานวน 33 คน ผลการด าเนิน งานพบว่า เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเครื่อ งมือ วั ด และการวั ด ทางไฟฟ้ า
หน่วยที่ 1, หน่วยที่ 2, และ หน่วยที่ 3 มีและประสิทธิภาพ 81.56/80.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คอื 80/80
คาสาคัญ: 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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บทนา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชีย งราย เป็ น สถาบั น การศึก ษาด้ านเทคโนโลยี ได้ มีก ารจั ด
การเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ จากการศึกษา
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รรายวิชา เมื่อ พิจ าณาจากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ผู้ ศึก ษาพบว่า ยั งขาดการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมามักจะใช้เนื้อหาเดิมๆเป็นส่วน
ใหญ่ อาจารย์บางคนยังยึดตาราเก่าที่เขียนขึ้นเมื่อนานมาแล้วอาจดูได้จากต้นฉบับที่ผุพังผ่านการเวลา แล้วให้ผู้เรียน
เรียนตลอดภาคเรียน ซึ่งเนื้อหาที่เรียนนั้นไม่ค่อยสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาหรือสภาพจริงในปัจจุบัน อีกทั้งวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการฝึกปฏิบัตงิ านยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา เช่น ในการฝึกภาคปฏิบัติเครื่องมือ
อุปกรณ์ไม่ครบหรือมีครบแต่ชารุดเสียหายหรือสุญหายทาให้นักศึกษาไม่มโี อกาสได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้มีการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะนามาแก้ปัญหาเช่น
เชษฐา (2540) ได้มีการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรียนการใช้เครื่องมืดวัดไฟฟ้า โดยจัดการสอนโดยใช้ชุดการเรียน
ด้ วยตนเอง ซึ่ งยึด หลั ก การความแตกต่า งของบุ ค คล เน้น รู ปแบบของการเรีย นรู้ การจั ด การเรีย นการสอนตาม
ความพร้อม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามขีดความสามารถของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในชัน้ เรียนปกติและสอน
ซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนได้ ผลที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 85/85 ปัญญา (2551) ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง ได้มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยการจัดทาเนื้อหาวิชาและกระบวนการสอนของผู้สอนให้อยู่ในรูปแบบ VCD หรือ DVD ก็จะทาให้เพิ่ม
โอกาสแก่ผู้เรียนมากขึ้น ทั้ งนี้ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องเข้ามานั่งเรียนภายในห้องเหมือนก่ อน ไม่ต้อ งถื อตาราเป็ นเล่ ม
เทอะทะ และนักศึกษาสามารถเรียนเนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ ซึ่งผลการทดลองแบบ
ภาคสนาม (1:20) ปรากฏว่ า สื่ อ การเรี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าเครื่ อ งวั ด ไฟฟ้ า ในรู ป แ บบห้ อ งเรี ย นเสมื อ นจริ ง
มีประสิทธิภาพ 82.51/83.97 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 สุชาญ (2553) ได้มีการสร้างชุดการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องเครื่องวัดไฟฟ้าพื้นฐาน ปวช.1 ได้มีการพัฒ นาซอฟต์แวร์เพื่อ
ประยุกต์ในการผลิตชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการทดลองภาคสนาม (1:100) พบว่า
ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 81.33/82.33 ธนานันต์ (2556) ได้
มีการพัฒนาชุดปฏิบัติการ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาชุดทดลองวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยชุดการทดลอง ใบงานการทดลอง แบบทดสอบท้ายการทดลอง และแบบประเมินวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีประสิทธิภาพของชุดทดลองเท่ากับ 81.87/82.40 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ
80/80 จากการทบทวนวิธีการแก้ปัญ หาที่ผ่า นมาพบว่าเป็ นการสร้างสื่อการเรียนรู้เนื้อหาแบบทบทวนที่คานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งคะแนนของแต่ละคนก็จะแต่งต่างกันออกไปตามขีดความสามารถของคนนัน้ ๆ
หากพิจารณาที่จุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาแล้วจะพบว่าการจัดการเรียน
การสอนต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและเจตคติในทางที่ดี จบออกไปแล้วสามารถที่จะทางานในสาขาวิชาชีพที่
ตนร่าเรียนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคน ด้วยเหตุน้ีการพัฒ นาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและ
การวัดทางไฟฟ้าเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจาเป็นต้องศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาว่ามี
รายละเอียดอะไรบ้าง มีความเกี่ยวพันธ์กับรายวิชาอื่นในหลักสูตรอย่างไรและแม้กระทั่งกับตัวผู้เรียนเองก็จะต้อง
ศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริงว่าผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในรายวิชานั้น ๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อที่จะให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
1. การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การสอน [1]
ในการหาค่าความเที่ยงตรงของการทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องมือวัด
และการวั ด ทางไฟฟ้ านั้น จะเป็ น การวิเคราะห์ แบบทดสอบเชิงคุ ณ ภาพเพื่ อหาค่ าความเที่ ย งตรงตามเนื้อ หาวิชา
กล่าวคือ จะเป็นการวิเคราะห์ว่าแบบทดสอบนัน้ ว่าสามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมเนื้อหาวิชานั้นๆ หรือไม่
การคานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การสอนกระทาได้ดังสูตรต่อไปนี้
R
สูตรที่ 1
(1)
IOC =
N
เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การสอน
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งหมด
N คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งหมด
2. การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน E1 / E2 [2]
สาหรับ E1 คือค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ กระทาได้โดยการนาคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละ
กิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ
การคานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการกระทาได้ดังสูตรต่อไปนี้
X
สูตรที่ 2

E1 = N × 100
A

(2)

เมื่อ E 1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 X คื อ คะแนนรวมของแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมหรื อ งานที่ ท าระหว่ า งเรี ย นทั้ ง ที่ เป็ น กิ จ กรรมใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือออนไลน์
A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติ ทุกชิ้นรวมกัน
N คือ จานวนผู้เรียน
สาหรับค่า E2 คือประสิทธิภาพผลลัพธ์ กระทาได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรีย นและคะแนน
จากงานสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
การคานวณหาประสิทธิภาพผลลัพธ์กระทาได้ดังสูตรต่อไปนี้
F
สูตรที่ 3

E 2 = N × 100
B

(3)

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
F คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน
B คือ คะแนนเต็มของการประเมิ นสุดท้า ยของแต่ละหน่วย ประกอบด้วยผลการสอบหลังเรียน
และคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย
N คือ จานวนผู้เรียน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เชษฐา (2540) ได้มีการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรียนการใช้เครื่องมืดวัดไฟฟ้า โดยจัดการสอนโดยใช้ชุด
การเรียนด้วยตนเอง ซึ่งยึดหลักการความแตกต่างของบุคคล เน้นรูปแบบของการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ตามความพร้อม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามขีดความสามารถของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในชัน้ เรียนปกติและ
สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนได้ ผลที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คอื 85/85 [3]
ปัญญา (2551) ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่องวัดไฟฟ้าในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง
โดยการจัดทาเนื้อหาวิชาและกระบวนการสอนของผู้สอนให้อยู่ในรูปแบบ VCD หรือ DVD โดยนักศึกษาไม่ต้องถือ
ตาราเป็นเล่มเทอะทะ และนักศึกษาสามารถเรียนเนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ ซึ่งผล
การทดลองแบบภาคสนาม (1:20) ปรากฏว่าสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่องวัดไฟฟ้าในรูปแบบห้องเรียนเสมือน
จริง มีประสิทธิภาพ 82.51/83.97 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 [4]
สุชาญ (2553) ได้มกี ารสร้างชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องเครื่องวัด
ไฟฟ้าพื้นฐาน ปวช.1 ได้มีการพั ฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ในการผลิตชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผลการทดลองภาคสนาม (1:100) พบว่าชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 คือ 81.33/82.33 [5]
นานันต์ (2556) ได้มีการพัฒนาชุดปฏิบัตกิ าร วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาชุดทดลอง
วิช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบด้ ว ยชุ ด การทดลอง ใบงานการทดลอง แบบทดสอบท้ า ย
การทดลอง และแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีประสิทธิภาพของชุดทดลองเท่ากับ 81.87/82.40 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 80/80 [6]

วิธีการศึกษา

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้ า
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จากภาพที่ 1 แสดงกระบวนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าซึ่งมี
ทั้งหมด 5 ขั้น ตอนโดยเริ่มจาก [1] ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการสอนได้แก่คาอธิบาย
รายวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา [2] จากนั้นจึงทาการออกแบบและ
สร้างเอกสารประกอบการสอน โดยมีการกาหนดหน่วยเรียน หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย จากคาอธิบายรายวิชาเพื่อใช้เป็น
ขอบเขตในการจัดทาเนื้อหา จากนั้นจึงเขียนวัตถุประสงค์การสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวัดผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จากนั้นจึงจัดทาเนื้อหาภาคทฤษฎีตามขอบเขตที่กาหนดไว้ เมื่อได้เนื้อหาแล้วต่อไปจึงจะกาหนดกิ จกรรม
การเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ MIAP 4 ขั้นตอน หลังจากนั้นจึงจัดทาแบบทดสอบวัดผลหลังการเรียนรู้
ตามลาดับ [3] เมื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนเสร็จแล้วจึงนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การสอนเพื่อทาการปรับแก้ส่วนที่บกพร่อง
เมื่ อ ปรั บ แก้ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยตามค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว [4] จึ ง น าเอกสารประกอบการสอนไปใช้ กั บ
กลุ่มตัวอย่าง [5] เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเป็นลาดับสุดท้าย
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาเอกสารประกอบการสอนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับวัตถุประสงค์การสอน
2. นาข้อมูลที่เป็นคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒมิ าวิเคราะห์และคานวณหาค่า IOC
3. อธิบายขอบข่ายเนื้อหา วัตถุประสงค์ และการประเมินผลให้กับกลุม่ ตัวอย่าง
4. ทาการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึน้ จานวน 3 หน่วย สอนครั้งละ 1 หน่วย
5. เก็บข้อมูลโดยให้กลุม่ ตัวอย่างทากิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียนครั้งละ 1 หน่วย จนครบ 3 หน่วย
6. เมื่อ ทาการสอนและปฏิบัติกิ จ กรรมจนครบเนื้อ หาทั้ ง 3 หน่ว ยแล้ ว จะเก็ บ ข้อ มู ล โดยให้ นั ก ศึก ษาท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรวม
7. นาข้อมูลเป็นคะแนนของนักศึกษาจากข้อ 3 และ ข้อ 4 มาวิเคราะห์และคานวณตามทฤษฎี E1 / E2
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ผลการศึกษา
ผลการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

ภาพที่ 2 บางส่วนของเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
จากภาพที่ 2 เอกสารประกอบการสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด และการวั ด ทางไฟฟ้ า ในหนึ่ ง หน่ ว ยเรี ย น
ประกอบด้ ว ย 3 ส่วนคือ ส่ ว นที่ เ ป็ น เนื้ อ ห าภาคทฤษฎี ส่ ว นที่ เ ป็ นกิ จ กรรม/แบบฝึ ก หั ดระห ว่ า งเรี ย น
และส่วนแบบทดสอบหลังเรียน จานวนทั้งสิ้น 3 หน่วยเรียน คือ หน่วยที่ 1, หน่วยที่ 2, และ หน่วยที่ 3
ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของการทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัด
และการวัดทางไฟฟ้า

ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การสอน ( IOC )
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จากภาพที่ 3 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ห ลังเรียนของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องมือวัด
และการวัดทางไฟฟ้า จานวน 30 ข้อ มีข้อคาถามที่มคี ่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1 จานวน 26 ข้อ ซึ่งหมายความว่าข้อ
คาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยข้อคาถามที่มีคา่ IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปสามารถนาไปใช้วัดผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้และมีข้อคาถามที่มคี ่า IOC อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.4 จานวน 4 ข้อซึ่งหมายความว่าข้อคาถามไม่ค่อย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนที่ตั้งไว้ต้องมีการปรับปรุงข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนตาม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
การทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนจ านวน 3 หน่ ว ยเรี ย นกั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาเครื่องมือวัด
และการวัดทางไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 33 คน พบว่านักศึกษาทาแบบฝึกหัดและกิจกรรม
ระหว่างเรียน ( E1 ) จานวน 3 หน่วยเรียน ซึ่งมีคะแนนรวม 70 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 57.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
81.56 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรวม ( E2 ) ซึ่ ง มี ค ะแนนรวม 30 คะแนน
ได้คะแนนเฉลี่ย 24.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.78 ดังนั้น เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้ามีป ระสิ ทธิ ภ าพ E1 / E2 เท่ ากั บ 81.56/80.78ซึ่ งเป็ น ไปตามสมติฐ านที่ ก าหนดไว้คื อ E1 / E2 ไม่ต่ ากว่า
80/80 ได้ผลดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
จานวน
คะแนน
คะแนนเฉลี่ยที่
คิดเป็น
รายการ
ผู้เรียน
เต็ม
ได้
ร้อยละ
คะแนนจาก
แบบฝึกหัด
33
70
57.09
81.56
และกิจกรรมระหว่าง
เรียน
คะแนนจาก
แบบทดสอบ
33
30
24.23
80.78
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

เกณฑ์
ร้อยละ
80

80

วิจารณ์และสรุปผล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด และการวั ด ทางไฟฟ้ า
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ภาคทฤษฎี เอกสารประกอบการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นในหนึ่งหน่วย
เรียนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนเนื้อหา ส่วนกิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และส่วนแบบทดสอบวัดผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น น าไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ชัน้ ปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาเครื่องมือวัดและ
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การวัดทางไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 33 คน ผลการดาเนินงานพบว่า แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้หลังเรียนของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า หน่วยที่ 1, หน่วยที่ 2,
และ หน่วยที่ 3 จานวน 30 ข้อ มีข้อคาถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1 จานวน 26 ข้อและมีข้อคาถามที่มีค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.4 จานวน 4 ข้อ และเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า หน่วยที่
1, หน่วยที่ 2, และ หน่วยที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.56/80.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คอื 80/80
ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นเป็นไปตามแนวทางในการพัฒ นาหลักสูตรรายวิชา [7]
โดยทุกขั้นตอนได้ผ่านการตรวจสอบและปรับแก้ตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสิทธิภ าพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือ วัด และการวัด ทางไฟฟ้า ใช้กั บกลุ่ มตั วอย่า ง
33 คน ปรากฏว่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.56/80.78 ทั้งนี้
เพราะกลุ่ มตัวอย่างได้ได้ เรียนรู้ในส่ วนของเนื้อหาภาคทฤษฎีพ ร้อมกั บการปฏิบัติกิจกรรมและการทาแบบฝึ กหั ด
ระหว่างเรียน ก่อนที่กลุม่ ตัวอย่างจะไปทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม [3],[4],[5],[6]
ในการนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าไปใช้งาน ผู้ใช้งานควรจะต้องศึกษา
แผนการสอนประจาสัปดาห์วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าด้วยเพื่อให้การใช้งานเอกสารประกอบการสอน
สอดคล้องกับขั้นตอนและวิธีการสอนและในการวิจัยต่อยอดผลการวิจัยครั้งต่อ ผู้สนใจควรจะทาวิจัยในหัวข้อ เรื่อง
การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือ
วัดและการวัดทางไฟฟ้า
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ผลของการดั ด แปรเปลือ กไข่ โดยใช้ น ามั น มะพร้า วและน ามั น ถั่ วเหลือ งต่ อ สมบั ติ
เชิงกลของคอมโพสิทของยางธรรมชาติ
Modification of eggshell by coconut oil and soybean oil on mechanical
properties of natural rubber composites
สายสมร ลาลอง1* ฟารีดา แสนศรี1 และ บัณฑิต คาศรี1
Saisamorn Lumlong1*, Farida Saensri1 and Bandit Khamsri1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของเปลือกไข่ที่ใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ โดยดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าวและ
น้ามันถั่วเหลือง เตรียมยางคอมปาวด์โดยใช้เครื่องผสมแบบปิดและเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง ศึกษาสมบัติวัลคาไนซ์
ของยางด้วยเครื่อง Moving die rheometer ส่วนสมบัติเชิงกลทดสอบด้วยเครื่อ งทดสอบแรงดึง จากผลการศึกษา
พบว่าเปลือกไข่มคี วามไม่ชอบน้าเพิ่มขึน้ เมื่อดัดแปรด้วยน้ามัน การเติมเปลือกไข่ไม่มีผลต่อ ค่า Scorch time และ Cure
time ของยางคอมปาวด์ เปลือกไข่ที่ดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าวทาให้ความแข็ง ความทนทานต่อแรงดึง โมดูลัสและ
ความทนทานต่อการฉีกขาด ของยางวัลคาไนซ์ดขี นึ้ ดังนัน้ เปลือกไข่สามารถใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติได้
คาสาคัญ: น้ามันมะพร้าว น้ามันถั่วเหลือง เปลือกไข่ 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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บทนา
ไข่ เป็นอาหารยอดนิยมที่มนุษย์ทุกคนรู้จักและเคยรับประทานเพราะไข่เป็นอาหารที่มีราคาถูกและมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง รวมถึงยังสามารถนาไปประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งคาวและหวาน เปลือกไข่ที่ได้น้ี
โดยปกติเราจะทิ้งไป ในปีห นึ่งๆ จะมีปริมาณเปลือกไข่ที่ถูกทิ้งเป็นจานวนมหาศาล โดยเฉพาะจากร้านอาหารและ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ต้องใช้ไข่ เนื่องจากเปลือกไข่มอี งค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต
เป็นองค์ประกอบหลัก [1-4] จึงมีงานวิจัยที่ศึกษาการนาเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์ เช่ น เป็นวัสดุดูดซับโลหะหนักตะกั่ว
และสังกะสี [5] กาจัดฟอสเฟตในน้าเสีย [6] เป็นวัตถุดิบช่วยผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพื่อไปผสมกับก๊าซออกซิเจนที่ใช้
กาเนิดพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง [7] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการนาเอาเปลือกไข่ไปใช้แทนที่ซีเมนต์บางส่วน
ในคอนกรีต [8] เป็นสารตัวเติมในพอลิเมอร์ ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ [9-10] หากสามารถนาเปลือกไข่มาใช้
เป็นสารตัวเติม จะเป็นการนาวัสดุเหลือทิ้งในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่ม
มูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวแล้วยังเป็นการลดปัญหาขยะตกค้างได้ อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากพอลิ
เมอร์ส่ ว นใหญ่ เป็ น สารที่ ไม่มีขั้ วแต่แ คลเซี ย มคาร์บ อเนตเป็ น สารที่ มีขั้ว อาจท าให้ แ คลเซี ย มคาร์บอเนตเกิ ด การ
รวมกลุ่ม (Aggregate) ขณะผสมกับพอลิเมอร์ ส่งผลให้สมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตไม่ดีเท่าที่ควร การปรับสภาพ
ผิวของสารตัวเติมเพื่อเปลี่ยนจากสารที่มีขั้วเป็นสารที่ไม่มีขั้วคาดว่าจะทาให้การเข้ากัน ได้ดีขึ้นระหว่างพอลิเมอร์และ
สารตัวเติม การปรับสภาพพื้นผิวของแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อลดความเป็นขั้วทาได้โดยการใช้กรดไขมัน เช่น กรดส
เตียริก กรดปาล์มติ กิ กรดโอเลอิก เป็นต้น [9, 11-13]
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการเติมเปลือกไข่ที่เคลือบด้วยน้ามัน 2 ชนิด คือ น้ามันมะพร้าวและน้ามัน
ถั่วเหลืองต่อสมบัตเิ ชิงกลของยางวัลคาไนซ์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ไก่
นาเปลือกไข่มาแช่ในน้าส้มสายชู 5% เปลือกไข่ 2 กิโลกรัมต่อน้าส้มสายชู 5,000 mL เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อ
กาจัดเยื่อหุ้มออก ล้างด้วยน้าสะอาดอีกครั้ง อบที่ 100 ᵒC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บดให้ละเอียดด้วยครกหิน ทาการร่อน
ด้วยเครื่องร่อนผ่านตะแกร่งขนาด 170 เมช (90 ไมครอน) แล้วนาผงเปลือกไข่มาอบที่อุณหภูมิ 100 ᵒC เป็นเวลา 2
ชั่วโมง
2. การดัดแปรเปลือกไข่ด้วยนามันมะพร้าว
2.1 นาผงเปลือกไข่ที่เตรียมไว้ปริมาณ 100 g ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 600 mL และเติมน้ากลั่น 200
mL แล้วนาไปกระจายอนุภาคด้วยเครื่อง Sonicator เป็นเวลา 20 นาที
2.2 เตรียมสารเคลือบผิวโดยนาเอทานอล 62 mL เทใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 200 mL เติมโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ 36 mL และน้ามันมะพร้าว ที่อุณหภูมิ 60 ᵒC
2.3 นาสารเคลือบผิวที่เตรียมไว้ไปผสมกับเปลือกไข่ โดยทาการกวน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนัน้ นา
เปลือกไข่ไปกรองและล้างด้วยน้าอุ่น แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 110 ᵒC เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
3.การทดสอบคุณสมบัติความไม่ชอบนา (Hydrophobic)
นาผงเปลือกไข่ 0.5 กรัม มาเทลงในน้ากลั่น 80 มิลลิลิตร สังเกตการลอยน้า
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4. การเตรียมยางคอมปาวด์
เตรียมยางคอมปาวด์โดยการผสมยางธรรมชาติและสารเคมีในเครื่องผสมแบบปิดและเครื่องผสมแบบสอง
ลูกกลิ้ง ซึ่งมีส่วนผสมดังตารางที่ 1 ศึกษาเวลาในการคงรูปของยางโดยใช้เครื่อง Moving die rheometer
ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวด์
ส่วนผสม
ยางธรรมชาติ

ปริมาณ (phr)
100

Zinc oxide

5

Stearic acid

2

Wingstay L
Filler

1
0, 20

CBS

0.5

Sulfur

2.5

5. ศึกษาสมบัติเชิงกล
นายางคอมปาวด์รีดผ่า นลูกกลิ้งเพื่อให้ได้ความหนา 5-10 มิลลิเมตร อัดด้วยเครื่องอัดที่อุณ หภูมิ 160ᵒC
ตามระยะเวลาของยางแต่ละสูตร หลังจากนั้นนายางที่ผ่านการวัลคาไนซ์ไปตัดชิ้นทดสอบ นาชิ้นทดสอบไปศึกษา
สมบัติเชิงกลด้วยเครื่อง Tensometer ดึงด้วยความเร็ว 500 มิลลิเมตรต่อนาที วัดค่าโมดูลั สที่ระยะยืด 300% ความ
ทนทานต่อแรงดึง การยืด ณ จนขาด ความทนทานต่อการฉีกขาด หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (MeanS.D)

ผลการศึกษา
1. สมบัติความไม่ชอบนา
แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ (Eggshell calcium carbonate, ECC) ที่ไม่ผ่านการดัดแปรจะเริ่มจมน้า
หลั ง จากเวลาผ่ า นไป 1 นาที ดั ง ภาพที่ 1 (a) แต่ ECC ที่ ปรั บปรุง ผิ วด้ วยน้ ามะพร้ าว (Eggshell calcium carbonate
modified with coconut oil, ECC-CO) และ ECC ที่ ป รั บ ปรุ ง ผิ ว ด้ ว ยน้ ามั น ถั่ ว เหลื อ ง (Eggshell calcium carbonate
modified with soybean oil, ECC-SO) ที่ปริมาณ 1 % โดยน้าหนักสารตัวเติม จะลอยตัวบนผิวน้าได้ดีกว่า ECC ที่ผ่าน
การดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าว และ ECC ที่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ามันถั่วเหลืองที่ปริมาณ 3% โดยน้าหนักสารตัวเติม
ซึ่งสารตัวเติมเกาะกลุ่มและบางส่วนไม่ลอยน้า ดังภาพที่ 1 (b) -1 (e)
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ภาพที่ 1 สมบัติไฮโดรโฟบิกของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าว
และน้ามันถั่วเหลือง (a) ECC, (b) ECC - CO 1%, (C) ECC - CO 3%, (d) ECC - SO 1%, (e) ECC - SO 3%
ยางที่มีการเติม ECC ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามันมีค่า Scorch time ใกล้เคียงกับยางที่ไม่มีสารตัว
เติม (Gum) นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณสารเคลือบผิวไม่มีผลต่อค่า Scorch time ดังนั้นชนิดและปริมาณสารเคลือบผิว
ไม่มผี ลต่อค่า Scorch time ของยางคอมปาวด์
การดัดแปร ECC ด้วยน้ามันมะพร้าวทาให้ค่า Cure time ลดลง ค่า Cure time ของยางคอมปาวด์สูตรที่เติม
ECC ที่ดัดแปรด้วยน้ามันถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณสารเคลือบผิว แสดงว่าชนิดของน้ามันมีผลต่อค่า
Cure time ส่วนปริมาณสารเคลือบผิวไม่มผี ลต่อค่า Cure time สาหรับการดัดแปร ECC ด้วยน้ามันมะพร้าว
ตารางที่ 2 ค่า Scorch time และ Cure time ของยางคอมปาวด์ ที่ใช้ ECC ที่ผ่านและไม่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน
ชนิดสารตัวเติม
Scorch time (นาที)
Cure time (นาที)
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. สมบัตเิ ชิงกล
ความแข็งของยาง คือ ความต้านทานของพื้นผิวต่อการทะลุทะลวงของตัวกดที่มีขนาดเฉพาะภายใต้แรงกดที่
กาหนด ยิ่งค่า Hardness สูงแสดงว่ายางมีความแข็งมาก ผลของการเติม ECC ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน
ที่มีต่อค่าความแข็ง (Hardness) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพที่ 2 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ทาให้ค่า
ความแข็งของยางสูงกว่ายางที่ไม่มีสารตัวเติม การดัดแปร ECC ด้วยน้ามันมะพร้าวและปริมาณน้ามันมะพร้าวไม่สง่ ผล
ต่อค่าความแข็งของยาง แต่การดัดแปร ECC ด้วยน้ามันถั่วเหลืองส่งผลให้ค่าความแข็งลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสาร
เคลือบผิว การเติมสารตัวเติมมีผลต่อค่าความแข็ง เนื่องจากสารตัวเติมจัดเป็นอนุภาคของแข็งที่มีความแข็งสูงกว่ายาง
ค่อนข้างมาก ดังนัน้ การเติมสารตัวเติมจึงส่งผลทาให้สัดส่วนของยางลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ยางมีค่าความแข็งสูงขึ้น เมื่อ
ทาการเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ใส่สารตัวเติม
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ภาพที่ 2 ค่าความแข็งของยางวัลคาไนซ์ทใี่ ช้เปลือกไข่ท่ไี ม่ผา่ นและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน
ผลของการเติม ECC ที่ ไม่ ผ่ านและผ่ า นการดั ด แปรด้ ว ยน้ ามั น ที่ มี ต่ อ ค่ าโมดู ลั ส ระยะยืด 300% (300%
Modulus) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพที่ 3 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าวทาให้
ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางเพิ่มขึ้น ปริมาณของน้ามันมะพร้าวที่ใช้ในการเคลือบผิว ECC ไม่มผี ลต่อค่าโมดูลัส
ที่ระยะยืด 300% ส่วนการเติม ECC ดัดแปรด้วยน้ามันถั่วเหลืองทาให้ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางเพิ่มขึ้น แต่
การเพิ่มปริมาณสารเคลือบผิวทาให้คา่ โมดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางลดลง

ภาพที่ 3 ค่าโมดูลัสของยางวัลคาไนซ์ทใี่ ช้เปลือกไข่ท่ไี ม่ผา่ นและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน
ผลของการเติม ECC ที่ ไม่ผ่ านและผ่ า นการดั ด แปรด้ วยน้ามั น ที่ มีต่อ ค่ าความทนทานต่อ แรงดึง (Tensile
strength) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพที่ 4 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปร
ด้วยน้ามันมะพร้าวมีค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงกว่ายางที่ไม่เติมสารตัวเติม การดัดแปร ECC ด้วยน้ามันมะพร้าว
ส่งผลให้ความทนทานต่อแรงดึงสูงกว่า ECC ที่ไม่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าว แต่ปริมาณสารเคลือบผิวไม่มผี ล
ค่าความทนทานต่อแรงดึง ส่วนการดัดแปร ECC ด้วยน้ามันถั่วเหลืองทาให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงลดลง เมื่อเทียบ
กับยาง Gum เมื่อปริมาณสารเคลือบผิวเพิ่มขึ้นทาให้ความทนทานต่อแรงดึงต่าลง
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ภาพที่ 4 ค่าความทนทานต่อแรงดึงของยางวัลคาไนซ์ที่ใช้เปลือกไข่ท่ไี ม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน
ผลของการเติม ECC ที่ไม่ผ่ านและผ่านการดั ดแปรด้วยน้ามั น ที่ มีต่อ ค่าการยืด ณ จุดขาด (Elongation at
break) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพที่ 5 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ที่ไม่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ามันมี
ค่าการยืด ณ จุดขาดไม่แตกต่างจากยางที่ไม่เติมสารตัวเติม แต่การเติมเปลือกไข่ที่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ามันทาให้ค่า
การยืด ณ จุดขาดของยางลดลง

ภาพที่ 5 ค่าการยืด ณ จุดขาดของยางวัลคาไนซ์ที่ใช้เปลือกไข่ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน
ผลของการเติม ECC ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน ที่มีต่อค่าความทนทานต่อการฉีกขาด(Tear
strength) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพที่ 6 จากผลการทดสอบพบว่า การเติม ECC ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปร
ด้วยน้ามันมีค่าความทนทานต่อการฉีกขาดไม่แตกต่างจากยางที่ไม่เติมสารตัวเติม ยกเว้นการดัดแปร ECC ด้วยน้ามัน
ถั่วเหลืองทาให้คา่ ความทนทานต่อการฉีกขาดลดลงเมื่อใช้นามั
้ นถั่วเหลือง 3%
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ภาพที่ 6 ค่าความทนทานต่อการฉีกขาดของยางวัลคาไนซ์ที่ใช้เปลือกไข่ท่ไี ม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ามัน

วิจารณ์และสรุปผล
การดัดแปรพื้นผิวของเปลือกไข่ด้วยน้ามั นมะพร้ าวและน้ามัน ถั่วเหลืองทาให้ค วามเป็นขั้วของแคลเซีย ม
คาร์บอเนตจากเปลือกไข่ลดลง ดังภาพที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Zheng และคณะ [13] เมื่อนาเปลือกไข่ที่ดัดแปร
ด้วยน้ามันมะพร้าวและน้ามันถั่วเหลืองมาเติมในยางธรรมชาติพบว่าทาให้สมบัตเิ ชิงกลบางอย่างดีขนึ้ เช่น ผงเปลือกไข่
ที่ดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าว 1% wt มีความทนทานต่อแรงดึง โมดูลัส ความทนทานต่อการฉีกขาด สมบัติเชิงกลที่
ดีกว่าเปลือกไข่ท่ดี ัดแปรด้วยน้ามันถั่วเหลือง การเติมเปลือกไข่ที่ดัดแปรด้วยน้ามันมะพร้าวและน้ามันถั่วเหลืองไม่มผี ล
ต่อสมบัติการคงรูปของยางคอมปาวด์ ดังตารางที่ 2 ดังนั้นเปลือกไข่สามารถนามาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
ได้ อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเพื่อให้เปลือกไข่สามารถนามาใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติจาเป็นต้องมีการ
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อากาศยานอัตโนมัตชิ นิด 6 ใบพัด นาร่องการบินด้วยระบบดาวเทียมจีเอ็นเอสเอส
Autonomous aerial vehicle with six rotors flying pilot by GNSS satellite
ศิริชัย ลาภาสระน้อย1* และ เกรียงกมล มงคลเมือง1
Sirichai Lapasanoi1* and Kreanngamol Mongkolmaung1
บทคัดย่อ
อากาศยานไร้ นั กบิ นอั ตโนมั ติในปั จจุ บั นมีสมรรถนะที่ ดี เหมาะสมกั บการบิ นในทุ กสภาพอากาศ ขนาด
กะทัดรัด น้าหนักเบา และนาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย การพัฒนาอากาศยานอัตโนมัติชนิด 6 ใบพัดที่นาเสนอใน
บทความนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านยกน้าหนักได้สูงสุด 3.5 kg ควบคุมความเร็วรอบด้วย
ESC แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ 12 V ความจุ 6,000 mA/hr ระบบควบคุมการบินประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์
ARM Cortex M4 core 32-bit อิเล็กทรอนิกส์เซ็ นเซอร์ ไจโรสามแกน ตัววั ดความเร่ง เข็ มทิ ศทาง ระบุ ความสู งพิกั ด
ตาแหน่ง GPS/GNSS และโปรแกรมควบคุมระบบ ArduPilot ตัวลาติดตั้งกล้อง GoPro ป้องกันการสั่นสะเทือนและ Gimbal
2 แกน ส่งสัญญาณภาพแบบอนาล็อก 500 mW ความถี่ 5.8 GHz และวิทยุบังคับควบคุมภาคพื้น ผลการทดสอบพบว่า
เสถียรภาพการบินด้วยตัวเองกึ่งอัตโนมัติแนวแกนการบิ น รักษาระดับการบินหยุดนิ่ง ที่ความสูงต่าง ๆ กระทาตาม
แผนการบินได้อย่างแหม่นยา ความเร็วเคลื่อนที่ 5 m/sec บินวงกลมรัศมี 25 m2 คลาดเคลื่อน 0.5 -1 m2 โหมด RTL
และลงจอดที่จุดปล่อย ความเร็ว 30 cm/sec ความคลาดเคลื่อนจากตาแหน่ง 0.3 – 1.2 m2 สามารถบินได้ 10-12 นาที
ต่อประจุหนึ่งครั้ง
คาสาคัญ: 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 antivibration 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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บทนา
การพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle) ที่สามารถบินได้โดยอัตโนมัติ ระบบควบคุมการบิน
ที่ซับซ้อนด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมการควบคุมบนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก หรือสมองกลฝังตัว (Embedded)
ที่จัดทาแผนการบินไว้ก่อนล่วงหน้า ได้มีการวิจัยและพัฒนากันมานานแล้ว จากการศึกษาผลงานวิจัยในประเทศที่ผ่าน
มา จี รศักดิ์ หมวดโพธิ์ กลาง; 2556 [11] ชาติ ฤทธิ์หิ รัญ ; 2557 [12] ทรงพล มั่ นจิตร; 2558 [13] วาสุ กรี แซ่ เตีย
;2557[14] รัฐภู มิ วรานุ สาสน์ ;2559 [15] หรือตั วอย่างผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีจ าหน่ายจากต่างประเทศ อาทิ เช่น บริ ษั ท DJI
Phantom 4 [8] DJI Mavic Drone [9] และ Yuneec Typhoon H Drone [7] ผู้ใช้ไม่สามารถพั ฒนาต่อยอดไม่ได้เนื่องจาก
เป็นระบบปิด
การนาร่องการบินด้วยวิธีการระบุตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยระบบดาวเทียม GPS (Global Positioning System)
อากาศยานจะสามารถระบุ พิกั ด ต าแหน่ง ได้ แม่น ย าเพียงใดนั้น นอกจากปั จจั ยด้ านความสามารถของเครื่อ งรั บ
สัญญาณ (Receiver) และประมวลผลสัญญาณแล้ว สิ่งหนึ่งที่สาคัญคือ จานวนดาวเทียมที่เครื่องรับสามารถรับได้
โดยปกติเครื่องรับจะรายงานข้อมูลพิกัดตาแหน่งเมื่อมีดาวเทียมได้อย่างน้อย 4 ดวง และรับสัญญาณได้จากดาวเทียม
ระบบใดระบบหนึ่งเท่านัน้ ความถูกต้องและความแม่นยาของตาแหน่งพิกัดที่คานวณได้เครื่อง GPS ที่ทางานโดยอาศัย
สัญ ญาณ SPS (Standard Positioning Service ) อยู่ในระยะ 25 m และค่าความถูกต้องของความเร็วอยู่ในระยะ 5
m/sec [16] หากเกิดคลื่นสะท้อน (Multipath) จากผนังตึก ถนน ผิวน้า หรือยานพาหนะ ค่าคลาดเคลื่อนจากวงโคจร
ของดาวเทียม การหักเหในชัน้ บรรยากาศ การเกิดคลื่นหลาย คลื่นสะท้อนมีผลกับรหัสเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดคลื่น
หลุด (Cycle Slip)
ตาแหน่งด้วยดาวเทียมระบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) [5] เป็นที่ยอมรับและมีการพัฒนา
ระบบอย่างรวดเร็ว ภาครับสัญ ญาณที่สามารถรองรับระบบดาวเทียมอื่น ๆ เช่น GLONASS ของประเทศรัสเซีย
Galileo ของกลุ่มประเทศยุโรป และ Compass ของประเทศจีน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้การกาหนดตาแหน่ง สามารถทางาน
ได้อย่างรวดเร็ว และมีความละเอียดถูกต้องดีข้ึน ดัวยเหตุน้ีการพัฒนาอากาศยานอัตโนมัติชนิด 6 ใบพัด นาร่องการ
บินด้วยระบบดาวเทียม GNSS โดยประยุกต์ใช้ภาครับสัญญาณที่สามารถรับได้หลายความถี่ จะส่งผลให้การนา
อากาศยานลงจอด (Landing) ยังจุดหมายได้อย่างแม่นยาและปลอดภัย

ภาพที่ 1 การสร้างแรงยกตัวลาอากาศยาน 6 ใบพัด
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ขันตอนและวิธีการ
1. อากาศยานมัลติโรเตอร์ชนิด 6 ใบพัด
อากาศยานทาจากอลูมเิ นียมพับเก็บแขนได้เคลื่อนย้ายสะดวก ยึดมอเตอร์ที่ติดตัง้ ใบพัด 10x4.6 นิ้ว กับแผ่น
อีฟ๊อกซี แรงยก (Lift: F) จากการหมุนใบพัดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแสดงในภาพที่ 1 แรงที่กระทาบนตัวลา
โดยทั่ ว ไปประกอบด้ วย แรงฉุ ด (Drag) แรงขับ (Thrust) น้าหนั ก (Weight) และ เกิ ด จากองค์ ประกอบความเฉื อ น
ความดั น ที่ ก ระทาในทิ ศ ทางตั้งฉากกั บ ทิ ศ ทางการบิ น เป็ น แรงที่ ทาให้ ล อยในอากาศ (Hovering) โดยควบคุ ม ให้
ความเร็วใบพัดทั้งหกตัว (F1 ถึง F6) ความเร็วและมีทิศทางใบพัดหน้า -หลังตรงข้ามกัน ทิศทางเคลื่อนที่เอียงซ้าย/
ขวาแกนเอียง (Roll) เอียงหน้าและ หลังแกนระดับ (Pitch) ส่วนแกนการหมุน (Yaw) สาหรับการหมุนตัว เพื่อให้
อากาศยานสามารถบินได้เองโดยการรักษาเสถียรภาพ และท่าทางการบินใน ตัวควบคุมการบิน (Flight Controller)
ควบคุมให้อากาศยานทนต่อการรบกวนที่เกิดจากแรงลม หรือแปรปรวนของสภาพแวดล้อม
การขับเคลื่อนใบพัดแนวราบหนึ่งอันหรือมากกว่านั้น ใบพัดด้านบนความโค้งมากกว่าด้านล่าง อากาศที่
บริเวณผิวปีกด้านบนต้องเคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลกว่าอากาศที่บริเวณผิวปีก อัตราเร็วของอากาศที่บริ เวณผิวปีก
ด้านบนจะสูงกว่าที่ผิวปีกด้านล้าง ทาให้ความดันของอากาศที่ผิวปีกด้านล่างมากกว่าที่ผิวปีกด้านบน เกิดแรงยกขึ้นค่า
ของแรกยกดังกล่าวหาได้จากสมการมูลฐานของแรงยกตามหลักการของเบอร์นูลลีดังนี้
(1)
เมื่อ F แทนด้วยแรงยกหน่วยนิวตัน  ความหนาแน่นของอากาศ (1.164) [6] ลูกบาศก์เมตร V อัตรา
ความเร็วของอากาศ m/sec A แทนพืน้ ที่ผิวของใบพัด m2 และ CL ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงยก (1.7) การหมุนใบพัดด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านควบคุมความเร็วแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย ( ) [1] จ่ายให้กับขดลวดมอเตอร์
ดังนี้

ดังนัน้

(2)

เมื่อ e แทนแรงเคลื่อนเหนียวนาต้านกลับ (emf) R ค่าความต้านทานขดลวด Lm ค่าความเหนี่ยวนาขดลวด
ความเร็วเชิงมุม (rad/sec) และ
แทนค่าคงที่แรงดั นต่อรอบ (rad/sec/volt) ในกรณี น้ีเลือกมอเตอร์เบอร์
2213 ขนาด 930
ความต่างศักย์ของไฟฟ้าแบตเตอรี่ 12 V. ประมาณการความเร็วในหน่วยรอบต่อวินาทีต่อ
โวลต์ 11,100 rpm คิดเป็น 1,162 rad/sec ใบพัดได้อัตราเร็วเฉลี่ย
เท่ากับ 73.8 m/sec ความยาว 10 นิ้ว มี
พื้นที่ A วัดได้ 1.12 x 10-3 m2 เมื่อนาไปแทนในสมการที่ (1) จะทาให้มีแรงยกสูงสุด 6.03 นิวตันต่อมอเตอร์หนึ่งลูก
ดังนัน้ อากาศยานไร้นักบินชนิด 6 ใบพัดรับน้าหนักได้สูงสุด 3.5 kg.
2. ระบบนาร่องด้วยดาวเทียม
ดาวเทียมนาร่อง GPS [5] โดยอาศัยการคานวณจากการเดินทางของสัญญาณนาฬิกาจากดาวเทียมที่โคจร
อยู่รอบโลก จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกความเร็วและทิศทาง เพื่อนามาใช้นาทางร่วมกับโปรแกรมแผนที่ และ
การนาไปใช้พัฒนางานด้านต่างๆ ระบบดาวเทียมนาร่อง GNSS ประกอบด้วยระบบ NAVSTAR ของสหรัฐอเมริกา มี
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ดาวเทียมจานวน 28 ดวง ดาวเทียมแต่ละดวงส่งข้อมูลมากับความถี่ L1: 1,575.42 MHz L2:1,227.60 MHz ระบบ
GLONASS ของสหพันธรัฐรัสเซีย อยู่ที่ระดับความสูง 19,130 Km. อยู่ต่ากว่าระบบดาวเทียม NAVSTAR ประมาณ
1,000 Km. มี ด าวเที ย มจ านวน 30 ดวง ใช้ ก ารส่ ง คลื่ น ในรู ป แบบ FDMA) L1=1,605MHz L2=1,246 MHz ระบบ
Galileo ของสหภาพยุโรป ที่ความสูง 23,222 Km. มีดาวเทียมจานวน 30 ดวง ใช้งานจริง 27 ดวง ระบบ Compass
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้ทางานในวงโคจร 11 ดวงครอบคลุมเฉพาะในภูมภิ าค และเมื่อปล่อยดาวเทียม
ครบทั้ งระบบจานวน 30 ดวง ก็ จะครอบคลุ มทุ กต าแหน่งบนพื้นผิ วโลก ระบบ QZSS บริหารโดยสานัก งานวิจั ย
พัฒนาการบินและอวกาศแห่งญี่ปุ่น (JAXA) ระบบ IRNSS ของประเทศอินเดีย
จานวนดาวเทียมที่มากขึ้นทาให้มขี ้อมูล และนาไปสู่การหาตาแหน่งที่ถูกต้องสูงได้เร็วขึ้น การตรวจจับข้อมูล
ที่ผิดพลาดได้ดีขึ้น และจะทาให้การรบกวนสัญญาณพร้อมกันหลายความถี่ทาได้ยากขึ้น การหาตาแหน่งผสมผสาน
ระบบดาวเที ย ม GNSS ความแม่ น ย าความถู ก ต้ อ ง และลดความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ สั ญ ญาณต าแหน่ ง
สามารถใช้งานร่วมกันทาให้ระบบดาวเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับสัญญาณ และกรรมวิธีใน
การประมวลผลซอฟต์แวร์สาหรับการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม
3. ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ
การควบคุมการบินส่วนหลักได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการบิน (Avionic) ติดตั้งบนตัวลา ภาพที่ 3 และ
ระบบควบคุมภาคพื้น GCS (Ground Control System) บอร์ดควบคุมการบินโดยเลือกใช้ระบบควบคุม Open Source
(ArduPilot ) [4] ประกอบด้ ว ย ตั ว ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ArduPilot Chip ARM Cortex M4 core 32-bit
(PixHawk )[3] ควบคุมการทรงตัว ( Inertial Measurement Unit : IMU) มาพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ไจโรสาม
แกน ST Micro 16-bit (Gyroscopes) ตัววัดความเร่งสามแกน ST Micro 14-bit (Accelerometers) ตัววัดแรงดันบอก
ความสู ง MEAS (Barometer Altimeter) เข็ ม ทิ ศ ทาง MPU600 (Magnetometer) ระบุ ค วามสู งพิกั ด ต าแหน่ง GPS
/GNSS Ublox GPS NEO-M8N พร้ อ มโมดู ล เข็ ม ทิ ศ (Compass) เซ็ น เซอร์ วั ด แรงดั น กระแสไฟฟ้ า (Power Module
Current Sensor) นาส่งออกสัญญาณเอาต์พุตขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้ง 6 ตัว

ก)

ระบบควบคุมการบิน
ข) ส่วนประกอบตัวลา
ภาพที่ 3 รายละเอียดโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ
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4. การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
การติดต่อสื่อสารระหว่างอากาศยาน กับการควบคุมภาคพื้นดินมี 3 ช่องทางหลัก ซึ่งใช้คลื่นความถี่แบบไร้
สายที่ต้องไม่ทับซ้อนกันเพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณภายในระบบ
1. การติ ด ต่อ ด้ ว ยวิท ยุ บั ง คั บ ในโหมดบั งคั บ มื อ (Manual Mode) ผ่ า นวิท ยุ บั ง คั บ (Remote Control) ย่ า น
ความถี่ 2.4 GHz เพื่อควบคุมในระยะสายตานักบิน ใช้ในการนาเครื่องขึ้น -ลง รวมถึงหากเกิดกรณี ฉุกเฉิ นที่เครื่อง
หรือระบบควบคุมการบินอัตโนมัติอาการผิดปกติเกิดขึ้น
2. การควบคุม และติด ตามการบิ นด้ วย Telemetry ในโหมดการบิ นอั ต โนมั ติ เป็น การสื่อสารข้อ มู ลแบบ
สองทิศทางด้วยคลื่นความถี่ 433 MHz ซึ่งได้แก่คาสั่งควบคุมการทางานต่าง ๆ สถานการณ์บิน ตาแหน่งบนแผนที่
ความเร็ ว ทิ ศ ทางการบิ น ปริ ม าณพลั ง งานที่ ใช้ รวมถึ งค าสั่ งน าเครื่อ งลงฉุ ก เฉิ น ที่ ส ามารถติด ต่ อ โดยตรงกั บ
โปรแกรม Mission Planner บนระบบปฏิบัติก าร Windows หรือ แอปพลิ เคชัน โปรแกรม Tower Google Play ใน
ระบบ Android โดย 3DR Services [3] บนสมาร์ทโฟน
3. การส่งสัญญาณวีดีโอ ทางานแยกอิสระไม่ผ่านระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ จะส่งสัญญาณภาพและ
เสียงแบบอนาล็อก จากกล้องวีดีโอและแปลงเป็นคลื่นความถี่ในย่าน 5.8 GHz มายังภาครับภาคพื้น
5. การควบคุมจากภาคพืนดิน
การควบคุ ม ภาคพื้ นท างานร่วมกั นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ค วบคุ มการบิ น (Mission Planner) แสดงข้ อมู ล
ตาแหน่งอากาศยานแบบเรียลไทม์ วางแผนการบิน ภารกิจการบิน HUD (Heads-up Display ) เส้นทางพร้อมตาแหน่ง
ตัวลาลงบนแผนที่เมื่อการอัพโหลดเส้นทางการบิน ที่หน้าจอ HUD จาลองเส้นขอบฟ้าเมื่ออากาศยานเอียงไปทางขวา
หรือซ้าย โหมดการทางานได้หลายแบบที่เมนูคาสั่ง Flight Plan สามารถสร้างภารกิจและแก้ไขจุด Waypoint ได้สะดวก
วิทยุบังคับกับภาครับบนตัวลา ใช้สาหรับการควบคุมด้วยมือในย่านคลื่น 2.4 GHz ช่องสัญญาณ CH1CH6 ใช้เลือกโหมดการบินจากสวิตช์ CH 5 ควบคุมโหมดการบิน Stabilize โหมดการบินอัตโนมัติ (Auto) ปฎิบัตติ าม
ภารกิจ อาทิเช่น บินไปยังจุดที่เรากาหนด รอเวลา บินวนเป็นวงกลม ลอยตัวหยุดนิ่ง (Loiter) หมุนตัว ถ่ายภาพ
ลงจอด บินกลับจุดปล่อย เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน
อากาศยานไม่เพียงแต่บินอัตโนมัติได้เท่านัน้ การบินเข้าถึง และออกจากตาแหน่งที่กาหนดได้แม่นยาเป็นสิ่งที่
สาคัญอย่างยิ่ง เพราะนั้นหมายถึงความคลาดเคลื่อนจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
เช่น รูปทรงอากาศยาน สภาพอากาศทิศทางต้านหรือตามลม ความเร็วเข้าถึงเป้าหมาย และระยะห่างจากจุดหมาย
ถัดไป เป็นต้น เงื่อนไขเหล่านีต้ อ้ งทดสอบบินหลาย ๆ ครัง้ นามากาหนดหาค่าพารามิเตอร์ควบคุมการบินที่เหมาะสม
จากการทดสอบก าหนดแผนการบิ น และน าผลบั น ทึ ก การบิ น (Log File) เปรี ย บเที ย บกั บ โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ Google Earth พบว่าเส้นทางการบินเข้าหา-ออกจากตาแหน่ง ไปยัง Waypoint ถัดไปทาได้อย่างดี ยังคง
รักษาระดับความสูง ความเร็วในการบินอัตโนมัติได้
1. ภาครับสัญญาณจานวนดาวเทียมนาร่อง
จานวนดาวเทียมจากภาครับ ดังแสดงในรูปที่ 4 ระบบ GPS ได้ 8-12 ดวง ระบบ GNSS รับได้ 12-16 ดวง
จานวนที่มากขึ้นนาไปสู่การหาตาแหน่งที่ถูกต้องสูงได้เร็วขึ้น ค่า H Dop ตาแหน่งทิศทาง มุมเงย เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่
เที่ยงตรงที่สุด
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ก) จานวนดาวเทียม GPS
ข) จานวนดาวเทียม GNSS
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบจานวนดาวเทียมนาร่องด้วยโปรแกรม Mission Planner
2. การบินเป็นรูปวงจกลม (Orbit)
ทดสอบความสามารถบินรักษาระดับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ใช้ ตาแหน่งเดิมซ้าๆ ภาพที่ 5 กาหนดการบินเป็น
วงกลมเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางในรั ศ มี 25 m2 จ านวน 3 รอบ ดั ง ภาพที่ 5 น าบั น ทึ ก บิ น มาวิเคราะห์ พ บว่ า มี ค วาม
คลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ย 0.5 -1 m2

ก) แผนการบินด้วยสมาร์ทโฟน
ข) ความสูง 30 m. เทียบกับตาแหน่ง
ภาพที่ 5 การบินวงกลม และนาผล Log File วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
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3. อากาศยานบินอัตโนมัตสิ ารวจทาแผนทีภ่ าพถ่าย
ภาพถ่ายทางอากาศเป็นภาพที่ถ่ายจากทางอากาศในระบบทางอ้อม โดยวิธีการเอากล้องถ่ายรูปติดไป
กับอากาศยาน แล้วบินไปเหนือภูมิประเทศ ทิศทางและความสูงของการบินที่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้ว เมื่อนาจา นวน
ภาพมาก ๆ มาเรียงต่อกันส่วนซ้อนภาพ (Overlap ) 60 % ส่วนเกย (Sidelap) 30% ดังภาพที่ 6

ก) ควบคุมและจัดแผนการบินด้วยสมาร์ทโฟน
ข) ผลการบินที่ความสูง 60 เมตร เทียบกับตาแหน่ง
ภาพที่ 6 จัดแผนการบินแบบสารวจ 16 จุด ที่ระดับความสูง 60 เมตร
4. อากาศยานบินขึน – ลง อัตโนมัติ นาส่งสัมภาระ
ผลการทดสอบบินอัตโนมัติภาพที่ 7 สถานที่บินเป็นตึกความสูง 5 ชัน้ ล้อมรอบด้วยอาคาร โดยแผนการบิน
เริ่มจากจุด H บินขึ้นไปยังจุด 1 ที่ความสูง 10 m ลงจอดจุด L (Landing) ต่อจากนั้น Takeoff ขึ้นไปที่ความสูง 10 m
เพื่อต่อไปยังจุดที่ 2 ลอยตัวนิ่ง 10 sec บินลงจอด L ที่ความลึก 15 m. (-15) ปล่อยสัมภาระน้าหนักไม่มากกว่า 1 kg
และ Takeoff ขึน้ ไปที่ความสูง 30 m. ตาแหน่งจุดที่ 3 บินกลับมาที่จุด 4 และ ลดจอดที่จุด 5 ตามลาดับ

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) อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่
เหลือน้อย สัญญาณวิทยุควบคุมขาดหาย โดนรบกวนสัญญาณ สัญญาณควบคุมภาคพื้นขาดการติดต่อ จะทาให้
อากาศยานจะบินกลับจุดเริ่มต้นและลงจอด จากผลการทดสอบเที่ยวบินที่ 1 ถึง 4 แสดงในภาพที่ 8 การลงจอดโหมด
RTL (H) มีความคลาดเคลื่อนจากตาแหน่งเฉลี่ย 0.3 – 1.2 m2

ข) ระยะจากจุดปล่อยโหมด RTL
ข) วิเคราะห์ผลการบิน 3 แกน
ภาพที่ 9 ทดสอบอากาศยานอัตโนมัติ ขึ้น-ลง ระดับความสูง ความลึกแตกต่างกัน
6. การบินอัตโนมัตติ าแหน่งเดิม
การทดสอบหลายเที่ยวบินดังภาพที่ 8 จากจุดปล่อย H บินขึ้นสูง 10 m เดินทางไปขึ้นไปจุดหมายที่ 1 ความสูง
30 m ต่อจากนั้นบินลงจุดหมาย 2 ความสูง 20 m ห่างจากจุดหมาย 3 ประมาณ 23 m และลงจอด พบว่ามีความคลาด
เลื่อนจากเส้นทางบินเดิม ๆ เล็กน้อย

ก) ระยะทางระหว่าง Waypoint และ ความสูง แผนการบิน
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ข) บันทึกผลการบินบนโปรแกรม Google Earth และวิเคราะห์ผลการบิน 3 แกน
ภาพที่ 8 ข้อมูลความคลาดเคลื่อนการบินไปยังตาแหน่งเดิม

สรุปผล
การพัฒนาและทดสอบอากาศยานแบบ Multi-Rotor ชนิด 6 ใบพัด ใช้วัสดุโครงสร้างไม่ซับซ้อนน้าหนักเบา
แขนอลูมเิ นียมยึดมอเตอร์ช่วยระบายความร้อน ลดการรบกวนสนามแม่เหล็กจากสายไฟ ESC โครงสร้างเป็นรูปตัว X
(Cross หรือ กากบาท) ทรงหกเหลี่ยมทามุมกัน 60 องศาจานวน 6 ท่อน แยกออกจากกันเพื่อลดแรกกระแทก ยึดด้วย
แผ่นปริ้นท์อีพ็อกซี่มีความยืดหยุ่นสูง ยางลองลดแรงการสั่นสะเทือนจากมอเตอร์ พับแกนมอเตอร์เก็บได้กะทัดรัด
เหมาะกับการบินใกล้กับมนุษย์ หรือสิ่งปลูกสร้าง ระบบการทางานของเซ็นเซอร์หรือตัวตรวจจับมีประสิทธิภาพ
การนาร่องด้วยจานวนดาวเทียมที่มากขึ้นทาให้มี ข้อมูลเยอะขึ้น นาไปสู่การหาตาแหน่งที่ถูกต้องสูงได้เร็ว
แม่นยาการรบกวนสัญญาณพร้อมกันหลายความถี่ทาได้ยากขึ้น ระบบการบินอากาศยานอัตโนมัตินั้น ความเร็ว
ความสูง ตาแหน่ง ท่าทาง และทิศทางการบิน จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อทาการควบคุมลักษณะ
ท่าทาง และนาทางการบิ นไปยังจุด เป้าหมายที่ ก าหนด ข้อมู ลที่ จาเป็น ต่อ การเฝ้าดู จะถูก ส่งมายั งสถานีควบคุ ม
ภาคพื้นดิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคาสั่งต่อระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ก็สามารถกระทาได้โดยผ่านระบบการ
สื่อสารแบบไร้สาย ขีดความสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ได้อย่างสะดวก ลดระยะเวลา ช่วยทุ่นแรง
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการนาไปใช้งานในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตราย ทั้งภารกิจ
ด้านพลเรือน เช่น การสารวจหรือถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศ การพ่นยาฆ่าแมลง หรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืช 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 นาฟู1* อุกฤษฏ์ ธนทรัพย์ทวี1 ไกรสร วงษ์ปู่1 และ จารัส ทาคาวัง1
Manoch Numfu1*, Ukrit Thanasuptawee1, Kraison Wongpoo1 and Chamrat Thakhamwang1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มผี ลต่อแรงในการตัดเฉือนในกระบวนการกัดอลูมเิ นียมเกรด 6063 ด้วยดอก
กัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ชนิด 2 คมตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียล ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้กาหนดปัจจัยในการศึกษา 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ความเร็วรอบ ระยะ
ป้อนกัด อัตราป้อน และความลึกในการกัด และใช้ไดนาโมมิเตอร์ Kistler Type 9272 ในการวัดแรงตัดเฉือน ผลการศึกษา
ทราบว่าปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยมีผลต่อแรงตัดเฉือนมากที่สุดที่แกน X ที่ความเร็วรอบที่ 8000 รอบต่อนาที ระยะป้อนกัดที่ 5
มิลลิเมตร อัตราป้อนที่ 1900 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการกัดที่ 10 มิลลิเมตร ค่าแรงตัดเฉือน 397.9 นิวตัน
ในขณะที่แรงตัดเฉือนมากที่สุดในแนวแกน Y ที่ความเร็วรอบที่ 8000 รอบต่อนาที ระยะป้อนกัดที่ 3 มิลลิเมตร อัตราป้อน
ที่ 1900 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการกัดที่ 10 มิลลิเมตร ค่าแรงตัดเฉือน 98.25 นิวตัน ที่ค่าความเชื่อมั่นที่ 95
เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: แรงในการตัดเฉือน การตัดเฉือนวัสดุ 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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บทนา
เทคโนโลยีการกัดขึ้นรูปด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling Machine) ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการ
วิจัยเพื่อการพัฒนางานขึ้นรูปด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติในหลายด้าน ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้
โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการทางาน สามารถทางานที่มีความซับซ้อน และงานมี
คุณภาพสูง กระบวนการกัดขึ้นรูปเป็นกระบวนการตัดเฉือนวัสดุที่นิยมใช้ในการกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หนึ่งในผลลัพธ์ที่สาคัญ ที่สุดของกระบวนการกัดขึ้นรูปวัสดุก็คือค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting
Force) ซึ่งการกาหนดสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยการตัดเฉือนนั้นมีความจาเป็นอย่างมากในกระบวนการตัดเฉือน
วัสดุ โดยจะส่งผลให้ค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ลดลง และยังทาให้อายุการใช้งานของเครื่องมือตัด
เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ในกระบวนการกัดขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด
อัตโนมัติ ได้แก่ ความเร็วรอบ (Spindle Speed) ความลึกในการกัด (Depth of Cut) อัตราป้อนกัด (Feed) และ ระยะ
ป้อนกัด (Step Over) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกาหนดค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ของชิน้ งาน อีก
ทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของชิ้นงาน ดังนั้น ถ้าสามารถหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยการตัดเฉือนที่มีผลกระทบ
ต่อค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ของชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างมีนัยสาคัญ จะทาให้สามารถลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายลงได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาตรงที่การปรับตัง้ ค่าปัจจัยในการทางานของเครื่องจักรในการขึน้ รูปวัสดุนนั้ ตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ของผู้เขียนโปรแกรมเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมของปัจจัย ทา
ให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) สูง อายุการใช้งานเครื่องมือตัดสั้น เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปัญหาที่สถานประกอบการหลายแห่งกาลังเผชิญอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อมี
การใช้งานเครื่องมือตัดกัดขึ้นรูปวัสดุในระยะเวลาที่ยาวนานจะทาให้ค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเครื่องมือตัดเกิดการสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน ทาให้ค่าสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยแปรเปลี่ยนไป ตาม
อายุการใช้งานของเครื่องมือตัด วิธีการแก้ไขปัญหาของวิศวกร คือต้องเปลี่ยนเครื่องมือตัดทุกครั้งที่เห็นว่าค่าแรงใน
การตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมากในการสังเกตทา
ให้เสียเวลาและสิน้ เปลืองเครื่องมือตัด
จากโจทย์ปัญหานี้ทางผู้ดาเนินโครงงานจึงได้นาหลักการการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments)
ซึ่งเป็น เครื่อ งมือ อย่างหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ถู กนามาใช้งานอย่ างกว้างขวางโดยทาการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มอี ยู่แล้วให้ดีข้ึน นามาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงตัดเฉือน
ในกระบวนการกัด ด้วยการสังเกตผลจากค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ที่เกิดขึ้นในสภาวะการตัดเฉือน

วิธีการศึกษา
การออกแบบการวิจัยเบืองต้น
การออกแบบการทดลองที่ ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial Designs น ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยในกระบวนการกัดอลูมิเนียมเกรด 6063 ที่มีผลต่อแรงในการตัดเฉือน เนื่องจาก 2k
Factorial Designs เป็นวิธีการทางสถิติ ที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลัก และปัจจัยร่วมต่อปัจจัยตาม ซึ่ง
สามารถลดจานวนในการทดลอง และมีการทดลองอย่างมีแบบแผน ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทดลองได้ โดย
ที่ ได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ น่า เชื่ อ ถื อ และใช้ไดนาโมมิเตอร์ Kistler Type 9272 ในการวั ด แรงตั ด เฉื อ นในกระบวนงานกั ด บน
เครื่องกัดซีเอ็นซี ซึ่งปัจจัยที่ทาการศึกษา แสดงในตารางที่ 1 โดยในการทดลองได้กาหนดค่าปัจจัยไว้ 2 ระดับ คือ
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ระดับต่าและระดับสูง โดยค่าปั จจัยระดับต่ าและระดั บสูงนั้น ได้กาหนดอ้างอิงจากคู่ มือตารางค่ าการใช้งานของ
เครื่องมือตัดจากบริษัทผู้ผลิต
ตารางที่ 1 ปัจจัย ระดับ และขอบเขตของปัจจัยสาหรับการศึกษาถึงปัจจัยในกระบวนการกัดอลูมิเนียมเกรด 6063 ที่
มีผลต่อแรงในการตัดเฉือน
ระดับปัจจัย
ปัจจัย
หน่วย
ต่า (-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
วัสดุที่ใช้ในการทดลองคืออะลูมิเนียมผสมเกรด 6063 เป็นอะลูมิเนียมผสม (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) เป็นเครื่องมือตัด ดังภาพที่ 1 และวัดแรงในการตัดเฉือนด้วยชุด
ทดสอบแรงในการตั ด เฉื อ น (Dynamometer Type 9272 Kistler) ดั ง ภาพที่ 2 โดยได้ เตรี ย มชิ้ น งานให้ มี ข นาด
50x50x30 มิลลิเมตร เพื่อเป็นชิน้ งานในการทดลอง ดังภาพที่ 3
การก าหนดรูปแบบส าหรับการทดลองและผลการทดลอง แสดงไว้ในตารางที่ 2 โดยการทดลองมีก าร
จัดลาดับการทดลองแบบสุ่มเพื่อลดการคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่ได้ทาการควบคุม

ภาพที่ 1 เครื่องมือตัดในการทดลอง
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ภาพที่ 2 ชุดทดสอบแรงในการตัดเฉือน (Dynamometer Type 9272 Kistler)

ภาพที่ 3 ชิ้นงานในการทดลอง
ตารางที่ 2 การกาหนดรูปแบบสาหรับการทดลองและผลการทดลอง
Spindle
Depth of
Feed
RunOrder StdOrder
Speed (rpm) cut (N) (mm/min)
1
24
9500
10
1900
2
4
9500
10
1600
3
12
9500
10
1600
4
28
9500
10
1600
5
9
8000
5
1600
6
8
9500
10
1900
7
31
8000
10
1900
8
23
8000
10
1900
9
21
8000
5
1900
10
19
8000
10
1600
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Step Over
(N)
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3

Forces
X (N)
-135.8
-125
-203.9
-275.3
-121.4
-125
-303.7
-190.6
-93.08
-147.1

Forces Y
(N)
-72.89
-63.48
-42.48
-37.42
-27.11
-72.4
-60.09
-98.25
-50.5
-83.2
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ตารางที่ 2 การกาหนดรูปแบบสาหรับการทดลองและผลการทดลอง (ต่อ)
RunOrder StdOrder
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

20
3
25
27
1
17
29
22
26
5
13
11
15
7
30
16
2
14
10
18
6
32

Spindle
Speed (rpm)
9500
8000
8000
8000
8000
8000
8000
9500
9500
8000
8000
8000
8000
8000
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500

Depth of
cut (N)
10
10
5
10
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
10
5
5
5
5
5
10

Feed
(mm/min)
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1900
1900
1600
1900
1900
1600
1900
1900
1900
1900
1600
1900
1600
1600
1900
1900

Step Over
(N)
3
3
5
5
3
3
5
3
5
3
5
5
5
3
5
5
3
5
5
3
3
5

Forces
X (N)
-125.7
-138.4
-156.3
-300
-99.91
-102.7
-140.4
-84.71
-140.5
-105.3
-190.8
-347.4
-397.9
-173.6
-123.2
-345.8
-78.07
-166.3
-144.5
-61.08
-56.39
-353.8

Forces Y
(N)
-64.08
-82.85
-28.25
-56.37
-47.98
-47.36
-31.46
-40.48
-15.58
-47.88
-29.19
-48.63
-59.3
-93.41
-22.75
-44.89
-36.23
-21.37
-19.22
-34.39
-31.89
-50.17

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่มผี ลต่อค่าแรงตัดเฉือน
ผลจากการวิจัยนีไ้ ด้จากการทดลองเบือ้ งต้น โดยนาปัจจัยทั้งหมด 4 ปัจจัย 1. ความเร็วรอบ 2. ระยะป้อนกัด
3. อัตราป้อน และ 4. ความลึกในการกัด ไปออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล (Factorial Design) โดยทาการ
ทดลองที่ 2 ระดับและทาการทดลองซ้า 2 ครั้ง เพื่อหาปัจจัยหลักที่มีผลอย่างนัยสาคัญ ต่อแรงในการตัดเฉือนใน
แนวแกน X และค่าแรงในการตัดเฉือนในแนวแกน Y ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 2
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Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Forces X, Alpha = 0.05)
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ภาพที่ 4 แสดงกราฟพาเรโตผลกระทบที่มีต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน X
Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Forces Y, Alpha = 0.05)
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ภาพที่ 5 แสดงกราฟพาเรโตผลกระทบที่มีต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน Y
จากภาพที่ 4 และภาพที่ 5 แสดงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน X และแกน Y
ตามลาดับ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน X ได้แก่ ระยะป้อนกัด ความลึกในการกัด ผลกระทบร่วม
ของระยะป้อนกับความลึกในการตัด ความเร็วรอบ และ อัตราป้อนตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ปัจจัยที่มีผล
ต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน Y ได้แก่ ความลึกในการกัด ระยะป้อนกัด ความเร็วรอบ อัตราป้อน ผลกระทบร่วมของ
ระยะป้อนกับความลึกในการตัด ผลกระทบร่วมของระยะป้อนกับอัตราป้อน ผลกระทบร่วมของความเร็วรอบกับระยะ
ป้อนกัด และ ผลกระทบร่วมของความเร็วรอบกับความลึกในการตัดตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญ โดยนาปัจจัยที่ได้ไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่า P-Value ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละปัจจัยในแนวแกน X
Source
DF Seq SS
Main Effects
4 225346
Spindle Speed
1
6715
Depth of cut
1
104009
Feed
1
5489
Step Over
1
109133
2-Way Interactions
6
29123
Spindle Speed*Depth of cut
1
734
Spindle Speed*Feed
1
94
Spindle Speed*Step Over
1
92
Depth of cut*Feed
1
2958
1
Depth of cut*Step Over
23352
Feed*Step Over
1
1892
3-Way Interactions
4
2554
Spindle Speed*Depth of cut*Feed
1
616
Spindle Speed*Depth of cut*Step Over
1
438
Spindle Speed*Feed*Step Over
1
1008
Depth of cut*Feed*Step Over
1
492
4-Way Interactions
1
2628
Spindle Speed*Depth of cut*Feed*Step Over
1
2628
Residual Error
16
11822
Pure Error
16
11822
Total
31 271473

Adj SS Adj MS
225346 56337
6715
6715
104009 104009
5489
5489
109133 109133
29123
4854
734
734
94
94
92
92
2958
2958
23352 23352
1892
1892
2554
639
616
616
438
438
1008
1008
492
492
2628
2628
2628
2628
11822
739
11822
739

F
76.25
9.09
140.77
7.43
147.7
6.57
0.99
0.13
0.12
4
31.6
2.56
0.86
0.83
0.59
1.36
0.67
3.56
3.56

P
0.000
0.008
0.000
0.015
0.000
0.001
0.334
0.726
0.728
0.063
0.000
0.129
0.506
0.375
0.453
0.260
0.426
0.078
0.078

จากตารางที่ 3 แสดงค่าความแปรปรวนของค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุในแนวแกน X ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (P<0.05) พบว่าค่า P-Value ของปัจจัยที่มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ความเร็วรอบ อัตราป้อน ความลึกในการกัด
ระยะป้อนกัด และผลกระทบร่วมระหว่างความลึกและอัตราการป้อน ส่งผลกระทบต่อแรงในการตัดเฉือนในแกน X
อย่างมีนัยสาคัญ
จากตารางที่ 4 แสดงค่าความแปรปรวนของค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุในแนวแกน X ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (P<0.05) พบว่าค่า P-Value ของปัจจัยที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ความลึกในการกัด ระยะป้อนกัด ความเร็ว
รอบ อัตราป้อ น ผลกระทบร่วมของระยะป้อ นกับความลึ กในการตัด ผลกระทบร่วมของระยะป้อ นกับอัตราป้อ น
ผลกระทบร่ว มของความเร็ว รอบกั บ ระยะป้ อ นกั ด และ ผลกระทบร่ว มของความเร็ว รอบกั บ ความลึ ก ในการตั ด
ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลกระทบต่อแรงในการตัดเฉือนในแกน Y อย่างมีนัยสาคัญ
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ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละปัจจัยในแนวแกน Y
Source
Main Effects
Spindle Speed
Depth of cut
Feed
Step Over
2-Way Interactions
Spindle Speed*Depth of cut
Spindle Speed*Feed
Spindle Speed*Step Over
Depth of cut*Feed
Depth of cut*Step Over
Feed*Step Over
3-Way Interactions
Spindle Speed*Depth of cut*Feed
Spindle Speed*Depth of cut*Step Over
Spindle Speed*Feed*Step Over
Depth of cut*Feed*Step Over
4-Way Interactions
Spindle Speed*Depth of cut*Feed*Step Over
Residual Error
Pure Error
Total

DF
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
16
16
31
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Seq SS Adj SS
13913.9 13913.9
1541.7 1541.7
7758.5 7758.5
266.2 266.2
4347.5 4347.5
483.2 483.2
67.5
67.5
0.6
0.6
75.2
75.2
89.4
89.4
249.9 249.9
0.5
0.5

Adj MS
3478.45
1541.65
7758.53
266.17
4347.50
80.53
67.48
0.60
75.25
89.41
249.93
0.49

F
455.84
202.03
1016.72
34.88
569.72
10.55
8.84
0.08
9.86
11.72
32.75
0.06

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.009
0.783
0.006
0.003
0.000
0.803
0.293
0.537
0.182
0.385
0.150

41.4
3
14.8
6.1
17.4

41.4
3
14.8
6.1
17.4

10.35
3.03
14.84
6.10
17.42

1.36
0.40
1.94
0.80
2.28

0.3
0.3

0.3
0.3

0.35
0.35

0.05 0.834
0.05 0.834

122.1
122.1
14560.9

122.1
122.1

7.63
7.63
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การวิเคราะห์ค่าที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย
จากการวิเคราะห์ผลกระทบหลักในแนวแกน X จะพบว่าปัจจัยความเร็วรอบมีผลต่อค่าแรงตัดเฉือนมากที่สุด
ที่ความเร็วรอบที่ 8000 รอบต่อนาที ความลึกในการกัดที่ระดับความลึก 10 มิลลิเมตร อัตราป้อนที่ 1900 มิลลิเมตร
ต่อนาที และ ระยะป้อนกัดที่ 5 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 6
Main Effects Plot for Forces X
Data Means
Spindle Speed

-100

Depth of cut

-150

Mean

-200

8000

9500

5

Feed

-100

10
Step Over

-150
-200

1600

1900

3

5

ภาพที่ 6 แสดงผลกระทบหลักในแนวแกน X
จากการวิเคราะห์ผลกระทบหลักในแนวแกน Y จะพบว่าปัจจัยความเร็วรอบมีผลต่อค่าแรงตัดเฉือนมากที่สุด
ที่ความเร็วรอบที่ 8000 รอบต่อนาที ความลึกในการกัดที่ระดับความลึก 10 มิลลิเมตร อัตราป้อนที่ 1900 มิลลิเมตร
ต่อนาที และ ระยะป้อนกัดที่ 3 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 7
Main Effects Plot for Forces Y
Data Means

Spindle Speed

-30

Depth of cut

-40
-50

Mean

-60
8000

9500

5

Feed

-30

10
Step Over

-40
-50
-60
1600

1900

3

5

ภาพที่ 7 แสดงผลกระทบหลักในแนวแกน Y
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อภิปรายผลและสรุปผล
การศึกษาถึงปัจจัยที่มผี ลต่อแรงตัดเฉือนในกระบวนการกัดอลูมิเนียมเกรด 6063 การออกแบบการทดลอง
ด้วยการทาการทดสอบแรงในการตัดเฉือน ในแกน X และแนวแกน Y โดยกาหนดปัจจัย 4 ปัจจัยคือ ความเร็วรอบ
(Spindle Speed) ระยะป้ อ นกั ด (Step Over) อัต ราป้ อ น (Feed) และความลึ ก ในการกั ด (Depth of Cut) แบ่ งเป็ น 2
ระดับ ซึ่งปัจจัยในการตัดเฉือนอลูมิเนียมเกรด 6063 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน X และแรงตัด
เฉือนวัสดุในแนวแกน Y โดยพบว่าแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงในแนวแกนทั้ง 2 คือ ระยะป้อนกัด , ความลึกในการกัด,
ความเร็วรอบ และ อัตราป้อนตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญ โดยที่ความเร็วรอบที่ ระดับ 8000 รอบต่อนาที ปัจจัยความ
ลึกในการกัด ที่ระดั บ 10 มิลลิ เมตร ปั จจัยอัตราป้อนที่ระดับ 1900 มิลลิ เมตรต่อนาที และระยะป้ อนกัด ระดับ 5
มิลลิเมตร ส่งผลให้แรงตัดเฉือนในแนวแกน x มีค่า 397.9 นิวตัน ในขณะเดียวกันความเร็วรอบที่ระดับ 8000 รอบต่อ
นาที ปัจจัยความลึกในการกัดที่ระดับ 10 มิลลิเมตร ปัจจัยอัตราป้อนที่ระดับ 1900 มิลลิเมตรต่อนาที และระยะป้อน
กัดระดับ 3 มิลลิเมตร ส่งผลให้แรงตัดเฉือนในแนวแกน y มีค่า 98.25 นิวตัน

ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางนาไปสู่การประยุกต์ใช้ค่าแรงในการตัดเฉือน (Cutting Force) เพื่อทานาย
หรือคาดการในเรื่องของการสึกหรอของเครื่องมือตัดได้ อีกทั้งยังสามารถทาการวิจัยเพิ่มเติมต่อยอดไปถึงการศึกษา
ของปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการตัดเฉือนของวัสดุแต่ละชนิดได้อีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาปัจจัยเหล่น้ีไป
ศึกษาหาค่าแรงตัดเฉือนที่น้อยที่สุดในกระบวนการตัดเฉือนในงานวิจัยต่อไป โดยสามารถเชื่อมโยงไปถึงอายุการใช้
งานของเครื่องมือตัด ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในเรื่องราคาของ
ผลิตภัณฑ์
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การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน: กรณีศกึ ษา
องค์การบริหารส่วนตาบล
Ergonomic risk factors assessment in the office computer users: Case study,
Sub-district administration organization
พงศกร สุรนิ ทร์1* จิรพัส อุดสุข1 และ จิตรทิวัส ประมูลสิน1
Pongsakorn Surin1* Jirapat Oudsuk1 and Jitthiwat Pramoolsin1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงานของ
พนักงานในองค์การบริหารส่วนตาบลบุญนาคพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ จานวน 20 คน ที่ใช้
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะในการทางานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน Rapid Office Strain
Assessment (ROSA) ผลการศึก ษาความเสี่ย งทางการยศาสตร์ของผู้ ใช้ค อมพิวเตอร์ในสานั กงานของพนั กงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบุญนาคพัฒนาพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 5.33 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเสด็จพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ อันเป็นปัจจัยสาคัญต่อ
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน โดยเกิดจากความไม่เหมาะสมของความสูงเก้าอี้ ความ
ลึกทีน่ ั่ง ที่พักแขน พนักพิง และเมาส์
คาสาคัญ: การประเมินความเสี่ยง การยศาสตร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สานักงาน

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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บทนา
ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งสิน้ 5,334 แห่งทั่วประเทศ [1] อันมีระบบการบริหารภายในองค์กรที่
มีการแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ โดยมีหน่วยงาน
ได้แก่ สานักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา และส่วนการโยธา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานที่มี
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงานสาหรับการทางานสมัยใหม่ที่พ่ึงพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันมีบทบาทที่สาคัญต่อการ
ทางานในทุกองค์กร โรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทางาน ดังที่ [2] เรื่อง กาหนดชนิด
ของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทางาน ดังต่อไปนี้ 1.โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี 2.
โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ 3.โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ 4.โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทางาน 5.โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทางาน 6.โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทางานหรือ สาเหตุจากลั กษณะงานที่ จาเพาะหรือมีปัจจั ยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการทางาน 7.โรคมะเร็งที่เกิด ขึ้น
เนื่องจากการทางาน 8.โรคอื่น ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทางาน[2]
สาหรับในภาพรวมของประเทศไทยยังพบปัญหาด้านการยศาสตร์อยู่เป็นจานวนมากดังที่ปรากฏในรายงานการ
ประสบอัน ตรายหรือ การบาดเจ็บ จากการทางาน เนื่อ งจากปัญ หาด้า นการยศาสตร์จากสานักงานกองทุนเงิน
ทดแทน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้รายงานข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจาก
การทางาน ได้จาแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตรายในปีพ.ศ. 2550 พบว่า การประสบอันตรายจาก
ท่าทางการทางานอยู่ในอันดับที่ 10 จากทั้งหมด 23 อันดับ โดยมีความร้ายแรง ได้แก่ 1.สูญเสียเสียอวัยวะบางส่วน
จานวน 3 ราย, 2.หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 265 ราย, 3.หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 681 รายรวมทั้งสิ้น จานวน
949 ราย[3] การบาดเจ็บที่ปรากฏมักมาจากภาวะความเสี่ยงต่อร่างกายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดบริเวณ
กล้ า มเนื้ อ คอและไหล่ ปวดเบ้ า ตา[4] ส าหรั บ กลุ่ ม อาการที่ เกิ ด ต่ อ ร่ า งกายจากการใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและ
กระดูกที่เกิดจาการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาการปวดคอมากที่สุด ร้อยละ 83.7 อาการปวดไหล่ ร้อยละ 79.7 อาการ
ปวดหลังส่วนบน ร้อยละ 63.0 อาการปวดท้ายทอยไหล่ ร้อยละ 62.1 อาการปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 48.5 อาการ
ปวดข้อมือ/มือ ร้อยละ 46.7 อาการปวดข้อศอก ร้อยละ 24.2 อาการปวดสะโพก/ต้นขา ร้อยละ 22.5 อาการปวดเข่า
ร้อยละ 20.3 และอาการปวดข้อเท้า ร้อยละ 15.0[5] นอกจากนี้ยังพบกลุ่มอาการต่อดวงตาและระบบการมองเห็น
ได้แก่ อาการปวดศีรษะซึ่งพบเกือบทุกครั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 41.9 อาการน้าตาไหลพบเป็น
ลางครั้ง ร้อยละ 57.3 อาการเห็นภาพซ้อนพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 56.4 อาการตาพร่ามัวพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ
48.9 อาการเคืองตาพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 40.5 อาการตาสู้แสงไม่ได้พบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 39.2 อาการแสบตา
พบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 33.9 และอาการปวดตาพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 31.3[6] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อให้สามารถนามาเป็นข้อมูลในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการทางานต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประชากรในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง คือ พนักงานที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ ญ นาคพัฒ นา เลขที่ 45/2 ต าบล บุญ นาคพั ฒ นา อ าเภอเมือ งลาปาง ล าปาง 52000 จานวน 10 คน และ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ ถนนลาปาง-งาว ตาบล บ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง ลาปาง 52000 จานวน 10
คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งใช้เวลาในการทางานกับคอมพิวเตอร์มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
อุปกรณ์ในการวิจัย
1. กล้องบันทึกภาพนิ่ง
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
3. โปรแกรม Auto CAD 2015
4. สายวัด
5. ตลับเมตร
เครื่องมือในการวิจัย
Rapid Office Strain Assessment: ROSA เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการประเมินสภาพการทางานของผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สาหรับประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทางานในสานักงาน โดยมี
รูปแบบการประเมินจะเป็นการใช้ภาพประกอบ เพื่อประเมินท่าทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงาน และการใช้
งานอุปกรณ์เสริมต่างๆ หลักการการประเมินด้วยวิธี ROSA จะใช้หลักการเดียวกับวิธี RULA และวิธี REBA ที่เป็นการ
ให้ระดับคะแนนแล้วนามาประเมินเป็นคะแนนความเสี่ยงโดยรวมเพื่อจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของการทางานนั้นๆ
สาหรับ การประเมินด้ วยวิธีก าร ROSA ใช้บ่งชี้ปัจ จัย เสี่ย งของพนัก งานที่ ทางานในส านั กงาน ROSA เป็ น
เครื่องมือที่ออกมาหลังจาก RULA และ REBA แต่ใช้หลักการประเมินโดยรูปภาพเช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน โดย ROSA คือ การใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้จุด ที่มีปัจจัยเสี่ ยงในการทางานในสานั กงานเป็นหลัก โดย
พิจารณาจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น เก้าอี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เมาส์ แป้นพิมพ์ นอกจากนั้นยังพิจารณาถึง
ระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ นั้นๆ ด้วย ผลคะแนนของการประเมินจะมีค่า 1-2 ระดับความเสี่ยงต่า 3-4 ระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง 5-7 ระดับความเสี่ยงระดับสูง และ 8-10 ความเสี่ยงระดับสูงมาก[7]
การเก็บข้อมูล
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากประชากรด้วยวิธี ROSA โดยสังเกตท่าทางการทางานใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งวิธี ROSA มีขั้นตอนการประเมิน 13 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความสูงของเก้าอี้ (Chair height)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความลึกของที่นั่ง (Pan depth)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินที่พักแขน (Armrest)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินพนักพิง (Backrest)
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินหน้าจอ (Monitor)
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินโทรศัพท์ (phone)
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินเมาส์ (Mouse)
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ขั้นตอนที่ 8 การประเมินแป้นพิมพ์ (Key board)
ขั้นตอนที่ 9 การหาค่าคะแนนของเก้าอี้
ขั้นตอนที่ 10 การประเมินระยะเวลาการใช้งาน (Duration)
ขั้นตอนที่ 11 การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม (คะแนน B และ คะแนน C)
ขั้นตอนที่ 12 การหาค่าคะแนนรวมของจอภาพและอุปกรณ์เสริม
ขั้นตอนที่ 13 การหาค่าคะแนนรวมและการสรุปผล

ผลการศึกษา
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละสภาพและลักษณะทั่วไป
สภาพและลักษณะทั่วไป
เพศชาย
เพศหญิง
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านน้อยกว่า 1 ปี
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน 1 ปี ถึง 2 ปี
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน มากกว่า 2 ปี
อายุตงั้ แต่ 20 ปี ถึง 25 ปี
อายุตงั้ แต่ 26 ปี ถึง 30 ปี
อายุตงั้ แต่ 31 ปี ถึง 35 ปี
อายุตงั้ แต่ 36 ปี ถึง 40 ปี
อายุตงั้ แต่ 41 ปีขนึ้ ไป

จานวน (n=20)
8
12
4
7
9
1
4
8
5
2

ร้อยละ
40
60
20
35
45
5
20
40
25
10

ข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสภาพและลักษณะทั่วไปของประชากรซึ่งเป็นเพศหญิง จานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 เพศชาย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 2 ปี จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน 1 ปี ถึง 2 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน น้อย
กว่า 1 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 ปี 6 เดือน อายุตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุตั้งแต่ 36 ปี ถึง 40 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุตงั้ แต่ 26 ปี ถึง 30
ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 25 ปี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อายุเฉลี่ย 33.2 ปี ความสูงเพศชายเฉลี่ย 165.8 เซนติเมตร ความสูงเพศหญิงเฉลี่ย
154.6 เซนติเมตร
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การประเมินด้วยวิธี ROSA
ตารางที่ 2 การประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการทางานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุญนาคพัฒนา จานวน n=10
ท่าทางและสภาพแวดล้อมการทางาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ความสูงของเก้าอี้
2
0.76
ความลึกของที่นั่ง
1.89
0.76
ที่พักแขน
3
0.64
พนักพิง
2.33
0.89
หน้าจอ
1.22
0.46
โทรศัพท์
0
0
เมาส์
2.11
0.35
แป้นพิมพ์
1.33
0.52
การหาคะแนนของเก้าอี้
4.56
0.74
ระยะเวลา
0.78
0.46
การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม B
1.22
0.46
การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม C
2.78
0.46
การหาค่าคะแนนรวมของจอภาพและอุปกรณ์เสริม D
2.78
0.46
การหาค่าคะแนนรวม
5.33
0.83
ข้ อ มู ล ในตารางที่ 2 เป็ น ข้ อ มู ล การประเมิ น ลั ก ษณะท่ า ทางและสภาพแวดล้ อ มการท างานของผู้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนตาบลบุญ นาคพัฒ นา จานวน 13 ขั้นตอน โดยท่าทางและสภาพแวดล้อมการ
ทางานจากการประเมินโทรศัพท์มคี ่า 0 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการประเมินด้านอื่น ดังนั้นคะแนนรวมเฉลี่ย 5.33 เมื่อนา
คะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนของการประเมินด้วยวิธี ROSA อยู่ในช่วง 5-7 ระดับความเสี่ยงระดับสูง
ตารางที่ 3 การประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการทางานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเสด็จ จานวน n=10
ท่าทางและสภาพแวดล้อมการทางาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ความสูงของเก้าอี้
2
0.63
ความลึกของที่นั่ง
2
0.63
ที่พักแขน
3.36
1.03
พนักพิง
1.82
0.6
หน้าจอ
1.27
0.65
โทรศัพท์
0
0
เมาส์
2.09
0.54
แป้นพิมพ์
1.36
0.50
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ตารางที่ 3 การประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการทางานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเสด็จ จานวน n=10 (ต่อ)
ท่าทางและสภาพแวดล้อมการทางาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
การหาคะแนนของเก้าอี้
4.36
0.92
ระยะเวลา
0.18
0.75
การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม B
1.09
0.30
การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม C
2.36
0.81
การหาค่าคะแนนรวมของจอภาพและอุปกรณ์เสริม D
2.36
0.81
การหาค่าคะแนนรวม
4.55
0.69
ข้ อ มู ล ในตารางที่ 3 เป็ น ข้ อ มู ล การประเมิ น ลั ก ษณะท่ า ทางและสภาพแวดล้ อ มการท างานของผู้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ จานวน 13 ขั้นตอน โดยท่าทางและสภาพแวดล้อมการทางานจาก
การประเมินโทรศัพท์มคี ่า 0 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการประเมินด้านอื่น ดังนั้นคะแนนรวมเฉลี่ย 4.55 เมื่อนาคะแนนที่ได้
เทียบกับคะแนนของการประเมินด้วยวิธี ROSA อยู่ในช่วง 3-4 ระดับความเสี่ยงปานกลาง

แผนภูมทิ ี่ 1 การเปรียบเทียบผลการประเมินด้วยวิธี ROSA

วิจารณ์และสรุปผล
จากการเปรีย บเที ย บผลการประเมิน ด้ วยวิธี ROSA ของท่ าทางและสภาพแวดล้ อ มการทางานของผู้ ใช้
คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนตาบลบุญนาคพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ จากการประเมิน
ความสูงของเก้าอี้ ความลึกของที่นั่ง ที่พักแขน พนักพิง หน้าจอ โทรศัพท์ เมาส์ แป้นพิมพ์ การหาคะแนนของเก้าอี้
ระยะเวลา การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม B การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม C และการหาค่าคะแนน
รวมของจอภาพและอุปกรณ์เสริม D พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบุญนาคพัฒนา ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.33 คะแนน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านเสด็จ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ดังนั้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุญ นาคพัฒ นาจึงมีความเสี่ยงที่มากกว่าผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านเสด็จ ซึ่งมาจาก
ปัจ จัยที่ ส่ งผลโดยตรงจากความสูงเก้าอี้ ความลึก ที่ นั่ง ที่พั ก แขน พนัก พิง เมาส์ และระยะเวลาการทางาน ซึ่ งมี
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ความสัมพันธ์กับการประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ จากการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ด้วยวิธี Rapid Office Strain Assessment (ROSA) พบว่า โต๊ะทางานทั่วไปซึ่งเมาส์และคีย์บอร์ดที่วางบนโต๊ะสูงเกินไป
เก้าอี้ที่ใช้ส่วนใหญ่มคี วามสูง พนักพิงหลัง ที่รองแขน และขนาดนั่งไม่เหมาะสม นอกจากนี้การวางจอคอมพิวเตอร์ที่ต่า
ไป วางเอียง หรือมีแสงแยงตา เป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดอวัยวะต่างๆ ได้แก่ หลังส่วนล่าง ร้อยละ 61.11 คอ ไหล่
นิ้ว ร้อยละ 38.89 เท่ากัน หลังส่วนบน แขน และข้อมือ ร้อยละ 33.33 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษากว่าร้อยละ
80 มีอาการปวดอวัยวะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงโดย ROSA จึงควรจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
[7] ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระดับความเสี่ยงระดับสูง ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนตาบลบุญนาคพัฒนาจะ
ส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อซึ่งยังมีความจาเป็นต้องศึกษาการวัดค่าสัญ ญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ EMG
(Electromyogram) และระดับความเสี่ยงปานกลางของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จจะส่งผล
กระทบต่ อ การบาดเจ็ บ กล้ า มเนื้ อ ซึ่ ง ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาการวั ด ค่ า สั ญ ญาณไฟฟ้ า ในกล้ า มเนื้ อ EMG
(Electromyogram)
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การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร กรณีศกึ ษาห้างหุน้ ส่วนจากัดเรืองชนะแพ็คกิง
Overall equipment effectiveness : A case study of Ruangchana Packing Ltd
มนินทรา ใจคาปัน1* สุทธิพงษ์ ต๊ะพันธ์1 สุเมธ ปะละใจ1 และ ปรีชา ขานหยู่1
Maninthara Chaikhampan1*, Suttipong Tapan1, Sumeth Palajai1 and Preecha Kanyoo1
บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
สาหรับใช้เป็นค่าชี้วัดผลการดาเนินงาน กรณี ศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง โดยวัดจากเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิต 4 เครื่อง คือ เครื่องตัดทับร่อง เครื่องพิมพ์ เครื่องสับร่อง และเครื่องไดคัท จัดเก็บข้อมูลในระหว่าง
วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2559 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเฉลี่ยเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้ เครื่องตัดทับร่อง
49.40% เครื่องพิมพ์ 37.86% เครื่องสับร่อง 36.37% และเครื่องไดคัท 24.24% ดังนัน้ จึงจาเป็นที่จะต้องรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณที่สามารถเพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน สาหรับนาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
คาสาคัญ: ประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักร อัตราการเดินเครื่อง สมรรถนะการเดินเครื่อง อัตราของผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ

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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บทนา
OEE เป็นการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรหรือระบบอันเป็นผลสะท้อนจากความสูญเสีย 6 ประการ
[1] อย่างไรก็ตามในบริษัทที่ใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตมักมีคาถามว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการทางาน
เป็นอย่างไร และเราใช้เครื่องจักรคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่รับผิดชอบก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปากเต็ม
คาเนื่องจากไม่มีการชี้วัดที่เป็นตัวเลขชัดเจน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรโดยตรงที่ได้รับความนิยมและหลาย
บริษัทนามาใช้มากขึ้นคือการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) สาหรับ
ห้างหุ้นส่วนจากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง ประกอบธุรกิจด้านการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ตั้งอยู่ 328 หมู่ 1 ตาบลชมพู
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100 ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นโรงงานขนาดเล็กมีพนักงานจานวน 16 คน ทาการผลิต
กล่องกระดาษลูกฟูก 3 แบบ คือ แบบฝาชน แบบฝาเกย และแบบไดคัท มีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในจังหวัดลาปาง เช่น
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานเซรามิค โดยมีความต้องการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกในการบรรจุผลิตภัณฑ์ในจานวนมาก
จึงทาให้มีอัตราการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกอย่างต่อเนื่อง สาหรับในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกใช้เครือ่ งจักรเป็น
หลัก ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพื่อวัดความสูญเสียของเครื่องจักรที่นาไปสู่
การแก้ไขอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังนั้นงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(Overall Equipment Effectiveness : OEE) ของห้างหุ้นส่วนจากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง เพื่อนามากาหนดเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มที่ตอ่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง [2]
1. ผลกระทบจากเวลาที่ สู ญ เสี ย เนื่ อ งจากเครื่อ งจั ก รไม่ ได้ ท างานจะแสดงในรู ป ของอั ต ราการเดิ น เครื่อ ง
(Availability) คานวณจากสมการที่ 1
(1)
หรือ
2. ผลกระทบจากเวลาที่ สู ญ เสี ย ความเร็ ว ของเครื่ อ งจั ก รจะแสดงในรู ป ของสมรรถนะการเดิ น เครื่ อ ง
(Performance Efficiency) คานวณจากสมการที่ 2
(2)
3. ผลกระทบจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตจะแสดงในรูปของการสูญเสียในผลิตภัณฑ์เรียกว่า อัตราของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Rate of Quality Efficiency) คานวณจากสมการที่ 3
(3)
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4. การวัดประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เป็นการวัดวัดประสิทธิผล
โดยรวมของผลกระทบจากความสูญเสีย คานวณจากสมการที่ 4
(4)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บบันทึกจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของเครื่องตัดทับร่อง เครื่องพิมพ์ เครื่องสับร่อง และเครื่อง
ไดคัท ใช้ข้อมูลเวลาที่สูญเสียไปจากการทางานของเครื่องจักรแต่ล่ะแผนก โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่กาหนด
ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2559 ระยะเวลารวม 61 วัน ซึ่งรอบการทางานใน 1 วันจะเก็บข้อมูล
เวลาการทางานปกติตงั้ แต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
เครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK)
- หน่วยประมวลผล AMD A10-7300
- ระบบปฏิบัตกิ าร Windows 8.1
- Ram 4.00 GB
- พื้นที่จัดเก็บ HDD ขนาด 1TB
2. กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล
3. นาฬิกาจับเวลา
4. ตัวเก็บข้อมูล (HANDY DRIVE) ความจุ 8 GB จานวน 1 ชิ้น
5. เครื่องคานวณ
คานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และหาสาเหตุของความสูญเสีย
ดาเนินการการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรประกอบด้วยตัวแปรหลัก 3 ค่า ดังนี้
1. อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate : A)
2. ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency : P)
3. อัตราคุณภาพ (Quality Rate : Q)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องตัดทับร่อง
ประจาเดือน มีนาคม 2559
วันที่

อัตราการ
เดินเครื่อง (%)

ประสิทธิภาพการ
เดินเครื่อง (%)

อัตราคุณภาพ (%)

ค่าประสิทธิผล
โดยรวม OEE (%)

1
2
3
4
5

46.1
53.1
48.1
62.9
62

99.3
96.8
99
88.1
99.2

100
100
100
100
100

45.7
51.4
47.6
55.4
61.5
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ตารางที่ 1 ผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องตัดทับร่อง (ต่อ)
ประจาเดือน มีนาคม 2559
วันที่

อัตราการ
เดินเครื่อง (%)

ประสิทธิภาพการ
เดินเครื่อง (%)

อัตราคุณภาพ (%)

ค่าประสิทธิผล
โดยรวม OEE (%)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เฉลี่ย

0
68.7
70.1
64.1
73.3
49
65
0
60.2
56.8
56.9
59
60.4
56.2
0
45.6
71.6
57.1
69.1
46.9
37.9
0
72.1
69.2
54.5
42.7
50.92

0
98.5
98
97.9
98.6
97.1
99.3
0
98.1
96.4
87.1
98.6
82.7
98.9
0
97.8
99.8
97.9
98.7
99.9
98.9
0
100
99.2
97.9
98.7
84.59

0
99.9
100
99.9
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
99.9
100
100
0
99.9
100
100
100
87.08

0
67.6
68.6
62.6
72.2
47.5
64.5
0
59
54.7
49.5
58.1
49.9
55.5
0
44.5
71.4
55.9
68.1
46.8
37.4
0
72
68.6
53.3
42.1
49.40

ข้อ มู ล ในตารางที่ 1 แสดงผลการค านวณหาค่ า ประสิ ท ธิผ ลโดยรวมของเครื่อ งตั ด ทั บร่อ ง ประจ าเดื อ น
มีนาคม 2559 จานวน 31 วัน เป็นวันทางานปกติ 27 วัน และเป็นวันหยุด 4 วัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ อัตราการเดินเครื่อง
50.92% ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 84.59 % อัตราคุณภาพ 87.08% และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 49.40%

423

Proceedings

แผนภูมทิ ี่ 1 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559
จากแผนภู มิที่ 1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมู ล ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559 ที่
พบว่ามีค่าประสิทธิผลโดยรวมต่ากว่า 50 % อยูจ่ านวน 9 วัน จากวันงานปกติ 27 วัน คิดเป็น 33.33 % ดังนัน้ จึงจาเป็น
ที่จะต้องค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึน้ เพื่อทาให้คา่ ประสิทธิผลโดยรวมของ 9 วัน ให้สามารถสูงขึน้ มากกว่า 50 %
ตารางที่ 2 ผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์
ประจาเดือน มีนาคม 2559
อัตราการ
ประสิทธิภาพการ
วันที่
อัตราคุณภาพ (%)
เดินเครื่อง (%)
เดินเครื่อง (%)
1
42.6
98.6
100
2
37.5
100
100
3
38.6
96.1
100
4
45.6
99.4
99.9
5
48.9
99.1
100
6
0
0
0
7
46.4
98.2
100
8
64.1
98.4
99.9
9
56
98.1
100
10
59
99.7
100
11
43.2
94.4
100
12
55.1
99.2
100
13
0
0
0
14
51.2
98.3
100
15
57.6
99.7
100
16
46
98.5
100
17
35.3
97.9
100
424

ค่าประสิทธิผล
โดยรวม OEE (%)
42
37.5
37
45.5
48.4
0
45.5
63
54.9
58.8
40.7
54.6
0
50.3
57.4
45.3
34.5
Proceedings

ตารางที่ 2 ผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์ (ต่อ)
ประจาเดือน มีนาคม 2559
อัตราการ
ประสิทธิภาพการ
วันที่
อัตราคุณภาพ (%)
เดินเครื่อง (%)
เดินเครื่อง (%)
18
36.3
97.9
99.9
19
45.4
99.7
100
20
0
0
0
21
54.8
99.8
99.9
22
46.2
99.7
100
23
15.9
98.9
100
24
20.1
89.1
99.9
25
28.4
98
100
26
42.5
99.5
100
27
0
0
0
28
55.6
99.4
100
29
39.9
97.3
100
30
43.5
88.4
99.9
31
40.5
99.3
100
เฉลี่ย
38.59
85.25
87.08

ค่าประสิทธิผล
โดยรวม OEE (%)
35.5
45.2
0
54.6
46
15.7
18.6
27.8
42.2
0
55.2
38.8
38.4
40.2
37.86

ข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์ ประจาเดือน มีนาคม
2559 จานวน 31 วัน เป็นวันทางานปกติ 27 วัน และเป็นวันหยุด 4 วัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ อัตราการเดินเครื่อง 38.59 %
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 85.25 % อัตราคุณภาพ 87.08% และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 37.86 %

แผนภูมทิ ี่ 2 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559
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จากแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559 ที่พบว่ามี
ค่าประสิทธิผลโดยรวมต่ากว่า 50 % อยู่จานวน 19 วัน จากวันงานปกติ 27 วัน คิดเป็น 70.37 % ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้อง
ค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อทาให้คา่ ประสิทธิผลโดยรวมของ 19 วัน ให้สามารถสูงขึน้ มากกว่า 50 %
ตารางที่ 3 ผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสับร่อง
ประจาเดือน มีนาคม 2559
อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ
วันที่
(%)
(%)
(%)
1
42.3
97
100
2
27.5
98.4
100
3
39.5
97.2
100
4
34.9
94.7
100
5
43.2
97.8
100
6
0
0
0
7
52
96.9
100
8
48.1
97.8
99.9
9
31.7
98.5
100
10
39.2
99.6
100
11
38
95.9
100
12
45
99.3
100
13
0
0
0
14
48.9
98.6
100
15
53.8
99.1
100
16
41.2
97.2
100
17
40.9
98.6
100
18
45.5
99.1
100
19
49.2
98.7
100
20
0
0
0
21
24.6
96.7
100
22
45
98
100
23
46.8
99.1
99.9
24
59.7
98.6
100
25
46
94.2
100
26
29
92.4
100
27
0
0
0
28
39.1
95.6
100
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ค่าประสิทธิผลโดยรวม
OEE (%)
41
27
38.3
33
42.2
0
50.3
46.9
31.2
39
36.4
44.6
0
48.2
53.3
40
40.3
45
48.5
0
23.7
44.1
46.3
58.8
43.7
26.7
0
37.3
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ตารางที่ 3 ผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสับร่อง (ต่อ)
ประจาเดือน มีนาคม 2559
อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ
วันที่
(%)
(%)
(%)
29
45.3
95.1
100
30
50.3
95.6
100
31
52.6
96.3
100
เฉลี่ย
37.40
84.71
87.09

ค่าประสิทธิผลโดยรวม
OEE (%)
43
48
50.6
36.37

ข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสับร่อง ประจาเดือน มีนาคม
2559 จานวน 31 วัน เป็นวันทางานปกติ 27 วัน และเป็นวันหยุด 4 วัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ อัตราการเดินเครื่อง 37.40 %
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 84.71 % อัตราคุณภาพ 87.09% และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 36.37 %

แผนภูมทิ ี่ 3 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559 ที่พบว่า
มีค่าประสิทธิผลโดยรวมต่ากว่า 50 % อยู่จานวน 23 วัน จากวันงานปกติ 27 วัน คิดเป็น 85.18 % ดังนั้นจึงจาเป็ นที่
จะต้องค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึน้ เพื่อทาให้คา่ ประสิทธิผลโดยรวมของ 23 วัน ให้สามารถสูงขึน้ มากกว่า 50 %
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ตารางที่ 4 ผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องไดคัท
ประจาเดือน มีนาคม 2559
วันที่

อัตราการเดินเครือ่ ง
(%)

ประสิทธิภาพการ
เดินเครื่อง (%)

อัตราคุณภาพ (%)

ค่าประสิทธิผลโดยรวม
OEE (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เฉลี่ย

0
0
48.7
0
13.7
0
0
0
42.1
51.3
23
0
0
31.5
0
85.3
85
55.4
0
0
0
42.1
0
72.9
0
0
0
20
57.3
72.4
75
25.02

0
0
97.5
0
98.1
0
0
0
97.5
96.3
100
0
0
98.7
0
99.6
100
96.4
0
0
0
98.4
0
97.2
0
0
0
83.7
95.5
96
96.1
46.81

0
0
99.8
0
99.8
0
0
0
99.8
99.8
99.8
0
0
99.8
0
99.8
99.9
99.8
0
0
0
99.8
0
99.7
0
0
0
100
99.9
99.8
99.8
48.30

0
0
47.3
0
13.4
0
0
0
40.9
49.3
22.2
0
0
31
0
84.7
84.9
53.2
0
0
0
41.3
0
70.6
0
0
0
16.7
54.6
69.3
71.9
24.24
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ข้อมูลในตารางที่ 4 แสดงผลการคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องไดคัท ประจาเดือน มีนาคม 2559
จานวน 31 วัน เป็ น วัน ทางานปกติ 27 วัน และเป็ น วั น หยุด 16 วัน มีค่ าเฉลี่ ย ดั งนี้ อั ต ราการเดิ น เครื่อ ง 25.02 %
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 46.81 % อัตราคุณภาพ 48.30 % และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 24.24 %

แผนภูมทิ ี่ 4 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559
จากแผนภูมิที่ 4 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจาเดือน มีนาคม 2559 ที่พบว่า
มีค่ าประสิทธิ ผลโดยรวมต่ ากว่า 50 % อยู่จ านวน 9 วั น จากวันงานปกติ 16 วั น คิ ดเป็ น 56.25 % ดั งนั้นจึงจาเป็ นที่
จะต้องค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึน้ เพื่อทาให้คา่ ประสิทธิผลโดยรวมของ 9 วัน ให้สามารถสูงขึน้ มากกว่า 50 %
Machine

Man

เครื่องจักรรุ่นเก่า
เครื่องจักรไม่ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

พนักงานขาดทักษะการ
บารุงรักษาเครื่องจักร
ผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพโดยรวม
เครื่องจักร

ขาดแผนการตรวจสอบเครื่อง
กล่องมีความชื้น

ขาดวิธีการปฏิบัตงิ านกับเครื่อง
Method

Material

แผนภูมทิ ี่ 5 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมกิ ้างปลา
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วิจารณ์และสรุปผล
ความสูญเสีย 6 ประการ (Six big loss) ที่ส่งผลต่อค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องตัดทับร่อง เฉลี่ย OEE
49.40 % จะเห็นว่าอัตราการเดินเครื่องจักรค่อนข้างต่าอันเกิดจากเวลาหยุดเครื่องเพื่อทาการปรับตั้งเครื่องและการ
ปรับแต่ง (Set-up and adjustment) ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์ เฉลี่ย OEE 37.86 % จะเห็นว่าอัตราการ
เดิ น เครื่อ งจั ก รค่ อ นข้ า งต่ าอั น เกิ ด จากเวลาหยุ ด เครื่อ งเพื่ อ ท าการปรั บ ตั้ งเครื่อ งและการปรั บ แต่ ง (Set-up and
adjustment) และการหยุดชะงักของเครื่องจักร (Idling and minor stoppages) ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสับ
ร่อง เฉลี่ย OEE 36.37 % จะเห็นว่าอัตราการเดินเครื่องจักรค่อนข้างต่าอันเกิดจากเวลาหยุดเครื่องเพื่อทาการปรับตั้ง
เครื่อ งและการปรับ แต่ ง (Set-up and adjustment) ค่ า ประสิ ทธิ ผ ลโดยรวมของเครื่อ งไดคั ท เฉลี่ ย OEE 24.24 %
จะเห็นว่าอัตราการเดินเครื่องจักรค่อนข้างต่าอันเกิดจากเวลาหยุดเครื่องเพื่อทาการปรับตั้งเครื่องและการปรับแต่ง
(Set-up and adjustment) การหยุดชะงักของเครื่องจักร (Idling and minor stoppages) และเครื่องจักรเสียกะทันหัน
(Breakdown) ซึ่งการประยุกต์ใช้การบารุงรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance: PM) ร่วมกับการบารุงรักษา
แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Preventive Maintenance: TPM) จะสามารถทาให้ลดความสูญเสียลงได้ ดังที่มี
การศึกษาเกี่ยวกับการนาระบบการบารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM)
มาประยุ ก ต์ใช้ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้น ส่ ว นรถยนต์ โดยมี เป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต และปรั บ ปรุ งค่ า ของ
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) โดยเริ่มจากการบารุงรักษาแบบทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในสายการผลิต เพื่อค้นหาข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตทั้งหมดมาวิเคราะห์
หาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขที่จะเพิ่มค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร[3] และการศึกษาเกี่ยวกับเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในกระบวนการฉีดพลาสติก จากการศึกษาข้อมูลของ หจก.สุจรรยาพานิช ได้มีการนา
หลักการบารุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) มาใช้ในการบารุงรักษาเครื่องจักรทาให้เครื่องจักร[4] ดังนั้น
จึ งได้ เสนอแนะให้ ท างห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด เรือ งชนะแพ็ ค กิ้ ง พิ จ ารณาการประยุ ก ต์ ใช้ก ารบารุ งรั ก ษาเชิงป้ อ งกั น
(Preventive Maintenance : PM) ร่วมกับการบารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Preventive Maintenance
: TPM) เพื่อลดความสูญเสียลงอันจะส่งผลโดยตรงต่อ ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในการผลิตให้สูงขึ้นกว่า
ปัจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ
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แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์
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
งานวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์
เพื่อนามาสร้างแอพพลิเคชั่นที่ชว่ ยอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีของสมาร์ท
โฟนเป็นที่แพร่หลายในบุคคลทั่วไป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
ในอนาคตทุกสรรพสิ่งจะสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นนีเ้ ป็นหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่สามารถ
ควบคุมการเปิด – ปิดไฟ การใช้งานโทรทัศน์ ควบคุมแอร์ พัดลมและโคมไฟ ด้วยเสียงผ่านการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน
ที่มีการติดตั้งแอพพลิเคชัน ซึ่งความเร็วในการควบคุมขึ้นอยูก่ ับปัจจัยของความเร็วอินเตอร์เน็ต
คาสาคัญ: รู้จาเสียง ระบบคลาวด์ อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ไฟฟ้า

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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บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายที่สร้างเพื่ออานวย
ต่อความสะดวกของมนุษย์ การก้าวสู่ยุคของอินเทอร์เน็ต ในทุกสรรพสิ่ง (IoT: Internet of Things) คือ สภาพแวดล้อม
อันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโตคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สายโดย
สรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทางานร่วมกันได้
ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะนาไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์
ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยูอ่ าศัยและส่งสัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรือไม่
มีคนอยู่ อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพจรของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือส่งข้อความ
เรียกหน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่ต้องการนาเสียงพูดของมนุ ษย์มาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในทุก
สรรพสิ่ง สาหรับใช้ในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านผ่านคลาวด์ (Cloud) ที่จะเป็นเครื่องมือช่วย
อานวยความสะดวกต่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและจะเป็นแนวทางต่อการพัฒนาอุปกรณ์อ่นื ในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
หลักการทางานและภาพรวมของระบบ

ภาพที่ 1 ภาพรวมขัน้ ตอนการทางานของระบบ
จากภาพที่ 1 เป็ น ขั้น ตอนการทางานที่ ประกอบไปด้ วย ขั้น ตอนแรกเมื่อแอพพลิเคชัน เริ่ม ต้น การทางาน
จากนั้นทาการกดปุ่มสั่งการเพื่อพูดเป็นคาสั่งบนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ จะประมวลผลตามการทางานแล้วส่งค่า
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คาสั่งและไอดี (ID) ของ PHOTON ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเว็บเบสไอดีอี (Web Based
IDE) ในการเขียนโค้ด และโปรแกรมซิปเป้าหมายผ่านระบบเครือข่ายไวไฟ (Wi-Fi) ของบริษัท Spark IO มีพอร์ต I/O
จานวน 18 พอร์ ต ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ STM32F205 ARM Cortex M3 (120MHz, 1MB Flash, 128KB RAM)
จากนั้นบอร์ด PHOTON ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ไวไฟ (Wi-Fi) จะทาการติดต่อกับคลาวด์และรับค่าคาสั่ง
เข้ามาประมวลผลทาตามหน้าที่ของแต่ละอุปกรณ์ โดยสามารถแยกการทางานของแต่ละอุปกรณ์ได้ดังนี้
1. อุปกรณ์ PHOTON ที่พัดลมเมื่อได้รับค่าคาสั่งจากแอพพลิเคชั่นจะประมวลผลตามคาสั่งที่ได้รับ จากนัน้ ส่ง
คาสั่งให้ชุดควบคุมพัดลมทางาน ซึ่งใช้รีเลย์ควบคุมการเปิด – ปิดและการปรับระดับความเร็วของใบพัด
2. อุปกรณ์ PHOTON ที่โทรทัศน์เมื่อได้รับค่าคาสั่งจากแอพพลิเคชั่น จะประมวลผลตามคาสั่ง ซึ่งชุดคาสั่งจะ
แยกออกเป็น 3 ชุดคาสั่งได้แก่ เปิด – ปิด, เพิ่ม – ลดระดับเสียงและเปลี่ยนช่องรับชมแล้วประมวลผลคาสั่งที่ได้รับ
จากนั้นส่งข้อมูล (Data) ให้ชุดโมดูลอินฟราเรด เพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมโทรทัศน์
3. อุปกรณ์ PHOTON ที่แอร์เมื่อได้รับคาสั่งจากแอพพลิเคชั่นจะประมวลผลตามคาสั่ง ซึ่งชุดคาสั่งจะแยกไอ
อกเป็น 2 ชุดคาสั่ง ได้แก่เปิด – ปิด, เพิ่ม – ลดอุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 30 องศาเซลเซียล แล้วประมวลผลคาสั่งที่
ได้รับจากนั้นส่งข้อมูลไปยังชุดโมดูลอินฟราเรด เพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมแอร์
4. อุปกรณ์ PHOTON ที่หลอดไฟและโคมไฟ เมื่อได้รับคาสั่งจากแอพพลิเคชั่นจะประมวลผลคาสั่งที่ได้รับ
จากนั้นจะส่งค่าคาสั่งไปยังชุดรีเลย์ทาการควบคุมการเปิด – ปิดการใช้งาน ซึ่งในคลาวด์ของ PHOTON จะมีการแยกไอ
ดีของแต่ละ PHOTON เอาไว้ ดังนั้น PHOTON แต่ละตัวจึงมีคา่ ไอดีที่สง่ เข้ามานัน้ แตกต่างกัน
การเชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
การเชื่อมต่อวงจรควบคุมพัดลม

บอร์ด PHOTON

Solid State Relay
ภาพที่ 2 การเชื่อมต่อวงจรควบคุมความเร็วใบพัดพัดลม
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จากภาพที่ 2 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับบอร์ดรีเลย์ที่มีช่องควบคุม 4 ช่องทาง โดยเส้นสีฟ้าต่อกับ
ขา D3 ของบอร์ด PHOTON จะควบคุมการกดสวิตช์ 0 ของพัดลม เส้นสีม่วงต่อกับขา D2 จะควบคุมการกดสวิตช์ 1
ของพัดลม เส้นสีเขียวต่อกับขา D1 จะไปควบคุมการกดสวิตช์ 2 ของพัดลมและเส้นสีส้มต่อกับขา D0 จะไปควบคุม
การกดสวิตช์ 3 ของพัดลม โดยการต่อในส่วนของพัดลมนัน้ จะเป็นการต่อแทนที่การทางานของสวิตช์พัดลม
การเชื่อมต่อวงจรควบคุมรีโมทแอร์และโทรทัศน์
โมดูลส่งสัญญาณอินฟราเรด

บอร์ด PHOTON
ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อวงจรควบคุมรีโมทคอนโทรล
จากภาพที่ 3 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับหลอดส่งสัญญาณอินฟราเรด โดยสายสีดาคือการต่อเข้า
กับขา GND ของบอร์ด PHOTON สายสีแดงคือการต่อเข้ากับขา VCC สายสีส้ม D6 ต่อเข้ากับขาข้อมูลของหลอดส่ง
สัญญาณอินฟราเรด
การเชื่อมต่อวงจรวัดอุณหภูมิ

ไอซีเบอร์ DS18B20

GND DQ VCC

บอร์ด PHOTON
ภาพที่ 4 การเชื่อมต่อวงจรวัดอุณหภูมิ
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จากภาพที่ 4 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับไอซีเบอร์ DS18B20 โดยสายสีดาคือการต่อเข้ากับขา
GND ของบอร์ ด PHOTON สายสี แ ดงคื อ การต่ อ เข้ า กั บ ขา VCC สายสี เขี ย ว D3 ต่ อ เข้ า กั บ ขา DQ ของไอซี เบอร์
DS18B20
การเชื่อมต่อวงจรควบคุมโคมไฟด้วยเต้าเสียบ
บอร์ด PHOTON

เต้าเสียบ
ปลั๊กไฟ

Solid State Relay

220V AC
ภาพที่ 5 การเชื่อมต่อวงจรควบคุมการเปิด – ปิดโคมไฟด้วยเต้าเสียบ
จากภาพที่ 5 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับเข้ากับบอร์ดรีเลย์ โดยสายสีดาคือการต่อเข้ากับขา GND
ของบอร์ด PHOTON สายสีแดงคือการต่อเข้ากับขา VCC สายสีเหลืองต่อเข้ากับขา D5 เป็นสายสัญญาณดิจิตอลที่จะ
ไปควบคุมรีเลย์ให้ทางานที่ขา CH1 ของบอร์ดรีเลย์ สายสีส้มเป็นการต่อเข้าเต้าเสียบโดนใช้รีเลย์เป็นสะพานไฟ
การเชื่อมต่อวงจรควบคุมสวิตซ์ไฟ
บอร์ด PHOTON

Solid State Relay

สวิตซ์ไฟ

ภาพที่ 6 การเชื่อมต่อวงจรควบคุมการเปิด – ปิดหลอดไฟในห้อง
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จากภาพที่ 6 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับเข้ากับบอร์ดรีเลย์ โดยสายสีดาคือการต่อเข้ากับขา GND
สายสีแดงคือการต่อเข้ากับขา VCC สายสีเหลืองต่อเข้ากับขา D6 เป็นสายสัญญาณดิจิตอลที่จะไปควบคุมรีเลย์ให้
ทางานที่ขา CH1 ของบอร์ดรีเลย์ สายสีส้มเป็นการต่อเข้ากับการทางานของสวิตช์ไฟ
การออกแบบแอพพลิเคชั่น

Speech to IoT
คู่มอื การใช้งาน
ปุ่มกด 1

ปุ่มกด 2
Copyright © CPE TAK

ภาพที่ 7 หน้าจอหลักของแอพพลิเคชั่น Speech to IoT
จากภาพที่ 7 หน้าหลักของแอพพลิ เคชั่นจะมีปุ่ม กดให้เลือ กใช้งานอยู่ 2 ปุ่ ม คือ 1. ปุ่ มรูปไมโครโฟน ใช้
ส าหรับ กดพู ด สั่ งการควบคุ ม การท างานของเครื่อ งใช้ไฟฟ้า ด้ ว ยเสี ย ง 2. ปุ่ ม คู่ มื อ การใช้งาน ไว้ส าหรั บเป็ น คู่ มื อ
ประกอบการใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นส่วนของหน้าจอคู่มือการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มคู่มือการใช้
งานในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานของแอพพลิเคชั่นและแสดงรายละเอียดคาสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเลือก
ตามรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอพพลิเคชั่น Speech to IoT เมื่อต้องการกลับไปหน้าหลักให้ทาการกดปุ่มย้อนกลับ ที่อยู่บน
สมาร์ทโฟนเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
การออกแบบคาสั่งในการสั่งงานบนแอพพลิเคชั่น
การสั่งงานด้วยเสียงพูดนั่น จะใช้ส่วนของการรู้จาเสียงพูดจากไลบรารี่ของการแปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร
(Speech to Text) ของกูเกิลเอพีไอ (Google API)
คาสั่งในการสั่งงานของพัดลม รูปแบบคาสั่งเสียงของพัดลม ประกอบไปด้วย
1. เปิดพัดลมเบอร์ 1
2. เปิดพัดลมเบอร์ 2
3. เปิดพัดลมเบอร์ 3
4. ปิดพัดลม
คาสั่ง “เปิดพัดลมเบอร์ 1”, “เปิดพัดลมเบอร์ 2”, “เปิดพัดลมเบอร์ 3” เป็นคาสั่งให้พัดลมทางานตามลาดับ
ความเร็วในแต่ละระดับของใบพัด และ “ปิดพัดลม” เป็นคาสั่งให้ใบพัดของพัดลมหยุดหมุน
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คาสั่งในการสั่งงานของโทรทัศน์ รูปแบบคาสั่งเสียงของโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย
1. เปิดโทรทัศน์
2. ปิดโทรทัศน์
3. เปลี่ยนช่อง
4. เพิ่มเสียงโทรทัศน์
5. ลดเสียงโทรทัศน์
6. ปิดเสียงโทรทัศน์
7. เปิดเสียงโทรทัศน์
คาสั่ง “เปิดโทรทัศน์”, “ปิดโทรทัศน์” เป็นคาสั่งในการเปิดโทรทัศน์และปิดโทรทัศน์ “เปลี่ยนช่อง” เป็นคาสั่ง
สาหรับการเปลี่ยนช่องของโทรทัศน์โดยการเปลี่ยนช่องต้องระบุหมายเลขต่อท้ายด้วย ยกตัวอย่างการเปลี่ยนช่อง 25
เป็นดังนี้ “เปลี่ยนช่อง 25” ในส่วนที่ควบคุมเสียงของโทรทัศน์ “เพิ่มเสียงโทรทัศน์” และ “ลดเสียงโทรทัศน์” เป็นการ
ปรับระดับเสียงโดยจะมีการระบุหมายเลขต่อท้ายเช่นเดียวกับการเปลี่ยนช่องและสุ ดท้าย “ปิดเสียงโทรทัศน์”, “เปิด
เสียงโทรทัศน์” เป็นการเปิดและปิดเสียงของโทรทัศน์
คาสั่งในการสั่งงานของแอร์ รูปแบบคาสั่งเสียงของแอร์ ประกอบไปด้วย
1. เปิดแอร์
2. ปิดแอร์
3. เปลี่ยนอุณหภูมิ
4. ตอนนีอ้ ุณหภูมหิ ้องเท่าไร
คาสั่ง “เปิดแอร์”, “ปิดแอร์” เป็นคาสั่งในการเปิดแอร์และปิดแอร์ “เปลี่ยนอุณหภูมิ” เป็นคาสั่งสาหรับการ
เปลี่ยนอุณ หภูมิของแอร์โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิต้องระบุหมายเลขต่อท้ายด้วยยกตัวอย่างการเปลี่ยนอุณ หภูมิ 25
องศา เป็ นดังนี้ “เปลี่ยนอุณ หภูมิ 25 องศา” ในส่วนของอุณ หภูมิในห้อง ณ ขณะนั้น ถ้าต้องการทราบจะใช้ค าสั่ ง
“ตอนนี้อณ
ุ หภูมิห้องเท่าไร”
คาสั่งในการสั่งงานของหลอดไฟ รูปแบบคาสั่งเสียงของหลอดไฟ ประกอบไปด้วย
1. เปิดไฟ
2. ปิดไฟ
คาสั่ง “เปิดไฟ”, “ปิดไฟ” เป็นคาสั่งในการเปิดไฟและปิดไฟของหลอดไฟในห้อง
คาสั่งในการสั่งงานของโคมไฟ รูปแบบคาสั่งเสียงของโคมไฟ ประกอบไปด้วย
1. เปิดโคมไฟ
2. ปิดโคมไฟ
คาสั่ง “เปิดโคมไฟ”, “ปิดโคมไฟ” เป็นคาสั่งในการเปิดโคมไฟและปิดโคมไฟ
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ผลการศึกษา
สูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
สูตรที่ใช้ในการในการหาค่าเฉลี่ยความผิดพลาดของคาสั่งเสียงจะใช้สูตรตามสมการที่ 1
(1)
โดยที่

%Error
Experimental Value
Real Value

คือ
คือ
คือ

เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด
ค่าที่ได้จากการทดลอง
ค่าจริงที่ได้จากการทดลอง

ผลการทดลอง
ทาการทดลอง โดยมีผู้ใช้งานจานวน 10 คน ซึ่ งจะใช้ส มาร์ทโฟนระบบปฏิบัติก ารแอนดรอยด์ 1 เครื่อ ง
สาหรับการทดลองในครั้งนี้

ภาพที่ 8 แอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งาน
จากภาพที่ 8 เป็นการเปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาพร้อมสาหรับการสั่งงานด้วยคาสั่งเสียงและสมาร์ทโฟนมีการ
เปิดใช้การอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานเริ่มทดสอบการสั่งงานด้วยคาสั่งเสียงตามตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาด
จากคาสั่งเสียงในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 9 ผู้ใช้งานสั่งเปิด-ปิดพัดลมด้วยคาสั่งเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น
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จากภาพที่ 9 ผู้ใช้งานได้ทดสอบสั่งเปิดพัดลมด้วยคาสั่งเสียง แอพพลิเคชั่นเมื่อมีการสั่งงานจะมีการยืนยัน
คาสั่งเมื่อได้ทาการเปิดพัดลม ทั้งบนหน้าจอและเสียงของแอพพลิเคชั่น โดยการสั่งเปิดพัดลมนั้นมีทดสอบการเปิด
ทั้ ง หมด 3 ระดั บ ตามความเร็ ว ของใบพั ด ของพั ด ลม จากนั้ น ผู้ ใ ช้ ง านได้ ท ดสอบสั่ ง ปิ ด พั ด ลมด้ ว ยค าสั่ ง เสี ย ง
แอพพลิเคชั่นเมื่อมีการสั่งงานจะมีการยืนยันคาสั่งเมื่อได้ทาการปิด ทัง้ บนหน้าจอและเสียงของแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 10 ผู้ใช้งานสั่งเปิด-ปิดโคมไฟด้วยเสียงพูดผ่านแอพพลิเคชั่น
จากภาพที่ 10 ผู้ใช้งานได้ทดสอบสั่งเปิดโคมไฟด้วยคาสั่งเสียง แอพพลิเคชั่นเมื่อมีการสั่งงานจะมีการยืนยัน
คาสั่งเมื่อได้ทาการเปิด ทัง้ บนหน้าจอและเสียงของแอพพลิเคชั่น
จากผลการทดลองตารางที่ 1 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมพัดลมจากผู้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นทั้งหมด 10 คน มีการสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดจานวน 40 ครั้ง พบว่าค่าผิดพลาดจากคาสั่งที่เกิดขึน้ นั้นมี
จานวนทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดที่ 15% ซึ่งคาสั่ง “เปิดพัดลมเบอร์ 3” ผิดพลาด 3 ครั้ง มีความ
เป็นไปได้วา่ เกิดจากการพูดออกเสียง “สาม” ไม่ถูกสาเนียง
ตารางที่ 1 ตารางสรุปการทดลองการหาค่าค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมพัดลม
ค่าผิดพลาดจากคาสัง่ เสียงควบคุมพัดลม
รูปแบบคาสั่ง
ถูกต้อง (ครัง)
ผิดพลาด (ครัง)
เปิดพัดลมเบอร์ 1
9
1
เปิดพัดลมเบอร์ 2
8
2
เปิดพัดลมเบอร์ 3
7
3
ปิดพัดลม
10
0
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด (เปอร์เซ็นต์)
15%

439

Proceedings

ตารางที่ 2 ตารางการทดลองการหาค่าค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมโทรทัศน์
ค่าผิดพลาดจากคาสัง่ เสียงควบคุมโทรทัศน์
ถูกต้อง (ครัง)
ผิดพลาด (ครัง)
เปิดโทรทัศน์
10
0
ปิดโทรทัศน์
9
1
เปลี่ยนช่อง 25
9
1
เพิ่มเสียงโทรทัศน์ 25 ระดับ
10
0
ลดเสียงโทรทัศน์ 25 ระดับ
10
0
ปิดเสียงโทรทัศน์
10
0
เปิดเสียงโทรทัศน์
9
1
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
4.28%
รูปแบบคาสั่ง

หมายเหตุ
เทียบกับกดรีโมทเปิดโทรทัศน์
เทียบกับกดรีโมทปิดโทรทัศน์
เทียบกับกดรีโมทเปลี่ยนช่องโทรทัศน์
เทียบกับกดรีโมทเพิ่มความดังเสียงที่ 25
เทียบกับกดรีโมทลดความดังเสียงที่ 25
เทียบกับกดรีโมทปิดเสียงโทรทัศน์
เทียบกับกดรีโมทเปิดเสียงโทรทัศน์

จากตารางที่ 2 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมโทรทัศน์จากผู้ใช้งานแอพพลิ เคชั่น
ทั้งหมด 10 คน มีการสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดจานวน 70 ครัง้ พบว่าค่าผิดพลาดจากคาสั่งที่เกิดขึ้นนัน้ มีจานวนทั้งหมด
3 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดที่ 4.28% ซึ่งคาสั่ง “ปิดโทรทัศน์”, “เปลี่ยนช่อง 25” และ “เปิดเสียงโทรทัศน์”
ผิดพลาดอย่างละ 1 ครัง้ เนือ่ งจากบางคาสั่งมีความยาวและออกเสียงอักขระยากเช่น “เปลี่ยนช่อง” อาจออกเสียงเป็น
“เปลี่ยนซอง” เป็นต้น
จากตารางที่ 3 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมแอร์จากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
10 คน มีการสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดจานวน 40 ครั้ง พบว่าค่าผิด พลาดจากคาสั่งที่เกิดขึ้นนั้นมีจานวนทั้งหมด 3 ครั้ง
คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาด 7.5% ซึ่งคาสั่ง “ตอนนี้อุณหภูมิห้องเท่าไร” ผิดพลาด 2 ครั้ง เนื่องจากผู้ใช้งานมักจะ
ออกเสียง “เท่าไร” เป็น “เท่าไหร่”
ตารางที่ 3 ตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมแอร์
ค่าผิดพลาดจากคาสัง่ เสียงควบคุมแอร์
รูปแบบคาสั่ง
ถูกต้อง (ครัง)
ผิดพลาด (ครัง)
เปิดแอร์
10
0
ปิดแอร์
9
1
เปลี่ยนอุณหภูมิ 25 องศา
10
0
ตอนนี้อณ
ุ หภูมิห้องเท่าไร
8
2
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
7.5%
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ตารางที่ 4 ตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมหลอดไฟ
ค่าผิดพลาดจากคาสัง่ เสียงควบคุมหลอดไฟ
ถูกต้อง (ครัง)
ผิดพลาด (ครัง)
เปิดไฟ
10
0
ปิดไฟ
10
0
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
0%

รูปแบบคาสั่ง

จากตารางที่ 4 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมหลอดไฟจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
ทั้งหมด 10 คน มีการสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดจานวน 20 ครัง้ พบว่าค่าผิดพลาดจากคาสั่งที่เกิดขึ้นนัน้ มีจานวนทั้งหมด
0 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดที่ 0% จากคาสั่งเสียงในการควบคุมหลอดไฟพบว่ารูปแบบคาสั่งถูกต้อง 100%
เนื่องจากคาสั่งมีความกระชับและสั้นทาให้ออกเสียงได้งา่ ย
ตารางที่ 5 ตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุมโคมไฟ
ค่าผิดพลาดจากคาสัง่ เสียงควบคุมโคมไฟ
รูปแบบคาสั่ง
ถูกต้อง (ครัง)
ผิดพลาด (ครัง)
เปิดโคมไฟ
10
0
ปิดโคมไฟ
8
2
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
10%
จากตารางที่ 5 เป็ นการสรุปค่าผิดพลาดจากคาสั่งเสียงในการควบคุ มโคมไฟจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
ทั้งหมด 10 คน มีการสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดจานวน 20 ครัง้ พบว่าค่าผิดพลาดจากคาสั่งที่เกิดขึ้นนัน้ มีจานวนทั้งหมด
2 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดที่ 10% ซึ่งคาสั่ง “ปิดโคมไฟ” ผิดพลาด 2 ครั้ง เนื่องจากการออกเสียงคาว่า
“ปิด” อาจออกเสียง “บิด” เป็นต้น
จากตารางที่ 6 เนื่องจากการสั่งงานด้วยเสียงในการควบคุมหลอดไฟซึ่งมีค่าความผิดพลาดเท่ากับ 0% จึงได้
ทาการทดลองในสภาวะที่ต่างกันและสรุปค่าความถูกต้องจากคาสั่งเสียงที่สภาวะต่างกัน จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ในสภาวะต่างกันทั้งหมด 2 สภาวะ มีการสั่งงานด้วยเสียง แบ่งเป็นการสั่งเปิดไฟในสภาวะที่มีเสียงรบกวน 10 ครั้ง
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 85 เปอร์เซ็นและในสภาวะที่ไม่มเี สียงรบกวน 10 ครั้ง ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 100
เปอร์เซ็น การสั่งปิดไฟในสภาวะที่มเี สียงรบกวน 10 ครั้ง ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 80 เปอร์เซ็น และในสภาวะที่ไม่
มีเสียงรบกวน 10 ครั้ง ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็น รวมเป็นทั้งหมดจานวน 40 ครั้ง เห็นได้ว่าเมื่อมี
เสียงรบกวนในขณะที่สั่งงานจะทาให้เกิดความผิดพลาดมากขึน้
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปการทดลองการสั่งงานด้วยเสียงที่สภาวะต่างกัน
รูปแบบคาสั่ง

ค่าความถูกต้องจากคาสั่งเสียง
มีเสียงรบกวน(เปอร์เซ็น)

ไม่มีเสียงรบกวน(เปอร์เซ็น)

เปิดไฟ

85%

100%

ปิดไฟ

80%

100%

เฉลี่ย

82.5%

100%

วิจารณ์และสรุปผล
วิเคราะห์ภาพรวมของระบบ
จากการทดสอบการทางานของแอพพลิเคชั่นควบคุ มเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์ จากการ
ทดลองโดยใช้ผู้ใช้งานจานวน 10 คน ซึ่งจะแบ่งการทดลองเป็น 10 ชุดตามจานวนของผู้ใช้งาน แต่ละชุดจะมีคาสั่งของ
พัดลม 4 คาสั่ง, โทรทัศน์ 7 คาสั่ง, แอร์ 4 คาสั่ง, หลอดไฟ 2 คาสั่งและโคมไฟ 2 คาสั่ง โดยเปอร์เซ็นค่าผิดพลาดของ
คาสั่งจะสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตารางสรุปค่าผิดพลาดของการสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแอพพลิเคชั่น Speech to IoT
ชุดคาสั่งเสียง
ค่าผิดพลาด(เปอร์เซ็น)
พัดลม
3.15%
โทรทัศน์
1.57%
แอร์
1.57%
หลอดไฟ
0%
โคมไฟ
1.05%
ผลรวมค่าผิดพลาด
7.34%
จากตารางที่ 7 สามารถสรุปผลการทดลองได้วา่ เปอร์เซ็นของข้อผิดพลาดจากการสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นทั้งหมด 190 ครั้ง ชุดคาสั่งพัดลมมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 3.15%, โทรทัศน์เท่ากับ 1.57%, แอร์เท่ากับ
1.57%, โคมไฟเท่ากับ 1.05% และหลอดไฟเท่ากับ 0% และเห็นได้ว่าชุดคาสั่งที่มีค่าผิดพลาดมากที่สุดจะเป็นชุดคาสั่ง
เสียงของพัดลม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าค่าผิดพลาดที่เกิดขึน้ นั่นมีผลเนื่องมาจากความยาวของคาสั่งเสียง ด้วยรูปแบบ
การแปลผลลัพธ์คาสั่งเสียงที่แปลคาสั่งจากไลบรารี่ของกูเกิลนั่น ภายในตัวโปรแกรมออกแบบลอจิกการเปรียบเที ยบ
แบบมีเงื่อนไขที่จะต้องถอดรหัสแบบตรงคาสั่งเสียงเฉพาะเท่านั้นเพื่อประเมินความแม่นยาของการถอดรหัสเสียงที่
ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยาเท่านั้น ดังนั้นในการใช้งานจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงควรออกแบบลอจิกให้ถอดได้รหัส
เสียงที่ใกล้เคียงกันกับคาสั่งเสียงจริง เพื่อให้การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ายังสามารถทางานได้อย่างถูกต้องแม้ว่าไลบรารี่
ของกูเกิลจะถอดรหัสเสียงออกผิดเพี้ยนไปจากคาสั่งเสียงจริงเพียงเล็กน้อย จึงสรุปผลรวมข้อผิดพลาดของการสั่งงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น Speech to IoT เท่ากับ 7.34% ซึ่งเปอร์เซ็นที่แอพพลิเคชั่นสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.66%
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เครือ่ งบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวขนาดเล็ก
The small granulators threadbare and coconut shells.
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์1* กานต์ จันทระ1 กนกกานต์ คาภูศิริ1 คมกริช บุญมา1 และ อาทิตย์ หอมทรัพย์1
Yutthasin Chaisit1*, Kan Jantara1, Kanoggan Khamphusiri1, Khomgrich Boonma1 and Arthit Homsap1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวขนาดเล็ ก
2. ประเมิ น การใช้ ง านของเครื่อ ง และ 3. หาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของเครื่ อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น วิ ธีก ารด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสร้างเครื่อง การประเมินการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองหาประสิทธิภาพ
การทางาน
ผลการศึกษาพบว่า เครื่องที่สร้างขึ้นเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ มีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ราคาถูกและเหมาะสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผลการประเมินเครื่องในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านกายภาพ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.63 อยู่ในระดับดีมาก ด้านวิศวกรรม ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 84.32 อยู่ในระดับดีมาก และด้านการใช้งาน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 87.76 อยู่ในระดับดีมาก ผลการ
ประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.90 อยู่ในระดับดีมาก และผลการทดลองหาประสิทธิภาพการ
ทางานของเครื่องที่สร้างขึ้น พบว่า ภายในเวลา 10 นาที เครื่องสามารถบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว ได้โดยเฉลี่ย
16.41 กิโลกรัม
คาสาคัญ: เครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว ประสิทธิภาพเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว

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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บทนา
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินและแก่งคุดคู้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ OTOP
(One Tambon On Product) ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมซื้อหาของนักท่องเที่ยวคือ มะพร้าวแก้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
ระดับ 5 ดาวของจังหวัดเลย และถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผลิต
มะพร้าวแก้วในอาเภอเชียงคานกว่า 43 กลุ่ม โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้รวมเข้าชุมชนโดยเฉลี่ยประมาณ 105
ล้านบาท (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย, 2559)
ในกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วจะนาลูกมะพร้าวที่มีลักษณะที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่ามะพร้าวทึนทึก ปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วผ่าครึ่งคว้านเอาเฉพาะเนื้อมะพร้าวเพื่อนาไปผลิตเป็นมะพร้าว
แก้วต่อไป แต่ในส่วนของกะลาจะนาไปกองทิ้งไว้บริเวณหลังร้านและที่รกร้างว่างเปล่าเป็นจานวนมาก (ดังแสดงในรูป
ที่ 1) ในแต่ละวันจะมีเศษกะลามะพร้าวทีเกิดจากกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วจานวนมากถึง 20 ตัน ผลที่ตามมาคือ
ก่อให้เกิดขยะและมลภาวะต่อชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอเชียงคาน
จากการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ผลิตมะพร้าวแก้วและผู้นาชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่า
จากเศษขุยและกะลามะพร้าวที่เกิดจากกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้ว โดยการบดย่อยให้มีความละเอียดเพื่อบรรจุถุง
จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและเกษตรกร เพื่อนาไปใช้ผสมดินปลูก เพาะชากล้าไม้ หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ แต่กลุ่ม
ยังไม่มีเครื่องที่จะทาการบดย่อย ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวให้มี
ขนาดพอเหมาะ มีตน้ กาลังที่เหมาะสมและราคาถูกสาหรับใช้ในชุมชนต่อไป

ภาพที่ 1 : แสดงเศษขุย และกะลามะพร้าวเหลือทิง้ จากกระบวนการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว
2. เพื่อประเมินการใช้งานของเครื่องที่สร้างขึน้
3. เพื่อหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องที่สร้างขึน้
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการดาเนินการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว ผู้วิจัยได้วางแผน
การดาเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลั ก การสร้างเครื่อง ผู้วิจัยได้ ออกแบบโดยมีหลั กการคื อเป็น เครื่องที่มีราคาถูก มีความกะทัด รัด
แข็งแรง ใช้งานง่าย วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมบารุงรักษาหาได้ง่าย และเหมาะสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน การทางานของเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว จะอาศัยการส่งกาลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟส
เดียวขนาด 5 แรงม้า 220 โวลล์ 50 เฮิร์ซ ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ขับส่งผ่านสายพานโดยใช้มู่เล่ย์ร่องคู่ไป
ยังเพลาซึ่ งวางในแนวนอนที่ยึดติด กับชุด ใบมีด ทาให้เกิ ดการหมุน ย่อ ยภายในห้ องบดย่อย และวัสดุ ที่ถูก ย่อ ยจน
ละเอี ย ดจะไหลผ่ า นตะแกรงช่อ งทางออก การออกแบบใช้ห ลั ก การบดย่ อ ยแบบชุด ใบมีด ตีห มุ น (Hammer mill)
เนื่องจากมีข้อดีคือมีหลักการทางานไม่ซับซ้อน การสร้างไม่ยุ่งยาก มีราคาถูก ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ต่า (Kim, 1996) ดังแสดงในภาพที่ 2
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชิน้ ส่วน
โครงเครื่อง
ล้อ
มอเตอร์
แบริ่ง
สกรู
น็อต
เพลาใหญ่
จานครอบใบมีด
เพลาเล็ก
เพลากลาง
ใบมีด
ปลอกกั้นใบมีดยาว
ปลอกกั้นใบมีดสั้น
ห้องบดล่าง
ห้องบดบน
มูเล่ย์

ภาพที่ 2 แบบเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว
2. การประเมินการใช้งานเครื่องที่สร้างขึน มีรายละเอียดดังนี้ การประเมินการใช้งานเครื่องที่สร้างขึ้นจะ
ทาการประเมินทั้งหมด 3 ด้านคือ
1. การประเมินทางด้านกายภาพ 7 หัวข้อ ได้แก่ รูปทรงของตัวเครื่อง การเลือกใช้วัสดุความแข็งแรง
ทนทาน การจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ การเลือกใช้สี ความเรียบร้อยของตัวเครื่อง และระบบป้องกันอันตรายจากการ
ทางาน
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2. การประเมินทางด้านวิศวกรรม 8 หัวข้อ ได้แก่ การออกแบบ การติดตั้งชุดต้นกาลัง การวางตาแหน่งของ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ขนาดของต้นกาลัง ความเร็วรอบ ระบบควบคุมการทางาน การเลือกใช้ระบบส่งกาลัง และการติดตั้งชุด
ใบมีด
3. การประเมิ นทางด้ านการใช้งาน 7 หั วข้ อ ได้ แก่ ความสามารถในการใช้งาน การเคลื่ อนย้าย ความ
ปลอดภั ย การบ ารุ งรักษา เสี ยงรบกวนในการท างาน ความสะดวกในการป้ อนวั ตถุ ดิ บ และความเหมาะสมส าหรั บ
วิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ ในแต่ละหัวข้อกาหนดคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทาการสาธิตการทางานของเครื่องให้ผู้เชี่ยวชาญ 5
คน ประกอบด้ ว ย นั ก วิ ช าการด้ า นวิ ศ วกรรม จ านวน 2 คน นั ก วิ ช าการด้ า นการเกษตร จ านวน 1 คน และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 คน เพื่อทาการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วธิ ีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินในแต่ละด้านเพื่อสรุปผลตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 80 – 100
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 – 79
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 – 69
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 - 59
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 – 49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ต้องแก้ไข

3. การทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องที่สร้างขึน
วิธีดาเนินการทดลอง
1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
2. เริ่มเดินเครื่องโดยใช้ความเร็วรอบคงที่ 1450 รอบต่อนาที
3. ป้องกะลามะพร้าวเพื่อทาการย่อยพร้อมกับเรื่องทาการจับเวลา
4. ป้อนกะลามะพร้าวไปเรื่อย ๆ โดยทาการจับเวลาจนครบ 10 นาที
5. ทาการหยุดเครื่องแล้วนาขุยและกะลามะพร้าวที่ผ่านการย่อยมาชั่งน้าหนัก
6. บันทึกผลการทดลอง
7. ทาการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง ด้วยขัน้ ตอนวิธีการทดลองเดียวกัน
8. คานวณหาค่าน้าหนักเฉลี่ยของการทดลอง
9. สรุปผลการทดลอง
วัสดุผลการทดลอง
1. ขุยกะลามะพร้าวที่แห้งสนิท
2. ใบบันทึกผลการทดลอง
3. นาฬิกาจับเวลา
4. ภาชนะรองรับขุยและกะลามะพร้าวที่ผ่านการย่อย
5. เครื่องชั่งดิจติ อล
6. หน้ากากอนามัย
7. แว่นตานิรภัย
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ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว
จากการออกแบบและสร้างเครื่อง ได้เครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีจุดเด่นคือ
เป็นเครื่องที่มีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ราคาถูก เหมาะสาหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยมีสว่ นประกอบต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังแสดงในรูปที่ 3
1. ชุดโครงสร้างเครื่อง
ชุดโครงสร้างเครื่อง ทาจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร เชื่อมให้แข็งแรง ทา
หน้าที่หลักในการรับน้าหนักทัง้ หมด และสาหรับยึดส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเช่นชุดห้องบดย่อย มอเตอร์ตน้ กาลัง
และชุดเพลาบดย่อย ส่วนล่างของโครงสร้างจะประกอบด้วยล้อยางตัน 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
มูเล่ย์/สายพาน

ช่องป้อนวัตถุดิบ

เพลาขับ

ห้องบดย่อย
การ์ดป้องกัน
อันตราย

โครงเครื่อง

เบรคเกอร์

ช่องทางออก

มอเตอร์ไฟฟ้า
ล้อเลื่อน

ภาพที่ 3 เครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวที่สร้างขึน้
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2. ชุดห้องบดย่อย
ชุดห้องบดย่อย มีลักษณะทรงกระบอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร ยาว 48 เซนติเมตร ใช้เหล็กแผ่น
หนา 4 มิลลิเมตร ดัดโค้งให้ได้ตามรูปทรง ห้องบดย่อยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบน ออกแบบให้สามารถเปิด-ปิด
ได้เพื่อความสะดวกในการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์และชุดใบมีด และจะมีชอ่ งสาหรับป้อนวัตถุดิบอยู่ดา้ นบนพร้อมมีฝา
เปิด-ปิดเพื่อป้องกันการกระเด็นของวัสดุขณะทางาน และส่วนล่างจะยึดกับตะแกรงสาหรับแยกขนาดวัตถุดิบที่ผ่าน
การย่อยได้ขนาดตามต้องการแล้ว ให้ไหลผ่านช่องทางออกด้านล่างดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5

ฝาเปิด-ปิดได้

ช่องป้อนวัตถุดิบ

ภาพที่ 4 แสดงช่องสาหรับป้อนวัตถุดิบ

ห้องบดย่อยส่วนบน
ชุดใบมีด
ชุดลูกปืน

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะภายในของห้องบดย่อย
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3. ชุดใบมีด
ชุดใบมีด จะประกอบด้วยใบมีดที่มีคมผ่านการชุบแข็ง จานวน 21 ใบมีด วางสลับกัน ยึดกับแกนเพลาโดย
ออกแบบให้ใบมีดแต่ละใบมีอสิ ระเคลื่อนที่ได้ตามทิศทางการหมุนของแกนเพลาขับที่สง่ กาลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่าน
สายพานร่องคู่ ดังแสดงในภาพที่ 6
4. มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้สาหรับเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว ใช้ม อเตอร์กระแสสลับเฟสเดียว ขนาด 5
แรงม้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ซ ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ควบคุมการทางานโดยใช้เบรคเกอร์ไฟฟ้าที่มีความ
ปลอดภัย
เพลายึดใบมีด
ใบมีด
ตะแกรง

ปีกกวาด

ภาพที่ 6 ชุดใบมีด

2. ผลการประเมินเครื่องย่อยขุยและกะลามะพร้าวที่สร้างขึน
ผลการประเมินการใช้งานเครื่องที่สร้างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิศวกรรม
และด้านการใช้งาน พบว่า การประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้ผลการประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 85.90 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยด้าน
การใช้งาน ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ ยสูงสุด ร้อยละ 87.76 อยู่ในระดับดี มาก รองลงมาได้ แก่ ด้านกายภาพ ได้ ระดั บ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.63 และด้านที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวิศวกรรม ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
84.32 (ดังแสดงในตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบหัวข้อย่อยในแต่ละด้านผลการประเมินที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3
ลาดับ ดังนี้คือ การเคลื่อนย้ายมีความสะดวก ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 89.26 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ความ
สะดวกในการบารุงรักษา ได้คะแนนเฉลี่ย 87.45 อยู่ในระดับดีมาก และขนาดต้นกาลังมีความเหมาะสม ได้คะแนน
เฉลี่ ย 85.28 อยู่ในระดับดี มาก ส่วนผลการประเมินที่ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุ ด 3 ล าดั บ คือ ระบบป้ องกั น
อันตรายจากการทางาน ได้คะแนนเฉลี่ย 82.10 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ความเรียบร้อยของตัวเครื่อง ได้
คะแนนเฉลี่ย 84.51 อยู่ในระดั บดี ม าก และการเลือ กใช้ระบบส่ งก าลั งได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 84.96 อยู่ในระดับดี ม าก
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินแต่ละด้านโดยเฉลี่ย
ด้านการประเมิน
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านวิศวกรรม
3. ด้านการใช้งาน
ผลการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
85.63
84.32
87.76
85.90

3. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องย่อยขุยและกะลามะพร้าวที่สร้างขึน
จากการทดลองย่อ ยขุ ย และกะลามะพร้า ว จ านวน 5 ครั้ง แต่ล ะครั้ ง จั บ เวลา 10 นาที แล้ ว น าขุ ย และ
กะลามะพร้าวที่ผ่านการย่อยในแต่ละครั้งมาชั่งน้าหนักและหาค่าเฉลี่ยของน้าหนัก พบว่า ในเวลา 10 นาที เครื่อง
สามารถย่อยได้ 16.41 กิโลกรัม หรือประมาณ 1.64 กิโลกรัมต่อนาที (ดังแสดงในตารางที่ 2) และลักษณะของขุยและ
กะลามะพร้าวที่ผ่านการย่อยในแต่ละครั้งมีความละเอียดใกล้เคียงกันและพอเหมาะสาหรับนาไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ตอ่ ไป ดังแสดงในภาพที่ 7
ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทางานจของเครื่องย่อยขุยและกะลามะพร้าว
ครังที่
เวลา (นาที)
ปริมาณขุยและกะลามะพร้าวที่ได้
(กิโลกรัม)
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 ขุยและกะลามะพร้าวที่ผ่านการย่อย
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วิจารณ์และสรุปผล
เครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวที่สร้างขึ้น ได้ออกแบบให้ใช้กาลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส
เดียวขนาด 5 แรงม้า ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ใช้หลักการบดย่อยแบบชุดใบมีดตีหมุน (Hammer mill) ส่วน
ของใบมีดออกแบบให้มีคมและทาการชุบแข็งที่ใบมีด การยึดใบมีดกับแกนเพลาออกแบบให้มีอิสระหมุนตามทิศทาง
ของแกนเพลาขับ สามารถถอดประกอบได้สะดวกในการซ่อมบารุงรักษา ซึ่งแตกต่างจากเครื่องทั่วไปที่ไม่มกี ารชุบแข็ง
ของใบมีด และมีการเชื่อมใบมีดติดกับเพลาขับ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีปีกกวาดที่จานครอบใบมีดทั้ง 2 ด้าน
สาหรับกวาดวัตถุดิบที่กาลังผ่านการบด เพื่อลดแรงเสียดทาน ป้องกันการติดขัดภายในห้องบด (ดังภาพที่ 6) ซึ่งจะทา
ให้ วั ส ดุ ที่ ผ่ า นการบดไหลผ่ า นช่ อ งทางออกได้ ง่ า ย ดั ง นั้ น เครื่อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการบดย่ อ ย
สอดคล้องกับ (Owens and Heimann, 1994) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่จะทาให้การบดย่อยแบบแฮมเมอร์มิลล์ทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความเร็วรอบของแกนหมุน ลักษณะของหัวค้อนหรือใบมีด และลักษณะของวัตถุดิบที่
ต้องการบดย่อย เช่น ความชื้น ความเหนียว ความแข็ง ฯลฯ สาหรับประสิทธิภาพการทางานของเครื่องบดย่อยที่
สร้างขึ้น สามารถบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวได้โดยเฉลี่ย 16.41 กิโลกรัม ต่อ 10 นาที หรือประมาณ 1.64 กิโลกรัม
ต่อ 1 นาที และได้ลักษณะของขุยมะพร้าวที่มีความละเอียดพอเหมาะกับการนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ส่วน
การผลประเมินการใช้งานของเครื่องที่สร้างขึน้ ทั้ง 3 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.90
อยู่ในระดับดีมาก เครื่องที่สร้างขึ้นมี ความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย
ราคาถูก โดยมีต้นทุนในการสร้างเครื่อง 15,000 บาท ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ประมาณ 17.50 บาท ต่อชั่วโมง เหมาะ
สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเครื่องทั่วไปซึ่งราคาสูง มีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายลาบาก ใช้
เครื่องยนต์ดเี ซล ขนาด 14 แรงม้า เป็นต้นกาลัง และในการดาเนินงานแต่ละครั้ง ต้องใช้แรงงานอย่างน้อย 3 คน ทาให้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อครั้งค่อนข้างสูง เช่น ค่าน้ามัน ค่าแรง และต้องทางานหลายชั่วโมงจึงจะคุ้มทุน ทาให้ไม่
เหมาะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่อง ทาการทดลองโดยใช้ขุยกะลามะพร้าวที่แห้งสนิท ทาให้
ความสามารถในการบดย่อยเป็นไปได้ดี จึงควรมีการศึกษาในกรณีการบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวที่ยังไม่แห้งสนิท
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่
อนุเคราะห์งประมาณ สถานที่และอานวยความสะดวกในการดาเนินการวิจัยในครัง้ นี้
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เครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ
Green tea leaves vacuum dryer
เจิมศักดิ์ แซ่ลี1 และ อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ1*
Chirmsak Saelee1 and Apirak Sawatkit1*
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการอบแห้งใบชาเขียวให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย หรือพื้นที่
การเกษตรที่มีการปลูกใบชามาก เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้กับเกษตรกร เครื่องอบแห้งใบชาที่สร้างขึ้นมี
ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนด้วยกัน คือโครงสร้างหลักที่ทาจากเหล็กกล่อง SS 400 ขนาดของหน้าตัดมีความกว้าง 25
mm สูง 38 mm และหนา 2 mm ส่วนชุดต้นกาลังจะใช้มอเตอร์กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า การสร้างสุญญากาศ
ให้กับระบบ จะใช้ปั๊มชนิดโรตารี่แบบแผ่นเวน ชุดป้อนใบชา ชุดตะแกรงและถังอบทาจากสแตนเลสสตีลรหัส 304
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอบ 320 mm ให้ความร้อนโดยใช้ฮีตเตอร์ขนาด 500 W และชุดควบคุมอุณหภูมิที่ใช้
เทอร์โมคับเปิ้ล Type K พร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมเวลาการทางาน น้าหนักรวมของเครื่องประมาณ 54 kg
จากการทดสอบอบใบชาเขียว โดยการปรับค่าความดันภายในถังอบให้เป็นสุญญากาศรวมทั้งอุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้ในการอบพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการอบอยู่ที่ความดันสุญ ญากาศ 15 cm.Hg อุณหภูมิภายในถังอบ
เฉลี่ย 60 ºC ปริมาณใบชาเขียวที่นามาอบมีนาหนั
้ ก 600 g เวลาในการอบ 30 นาที จะได้ความชื้นของใบชาเขียวหลัง
การอบคิ ด เป็ น 80.5 % (มาตรฐานเปี ย ก) และ 4.12 % (มาตรฐานแห้ ง ) เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนชา อัตราการระเหยน้าออกจากใบชา 0.85 kg/hr อัตราการผลิตใบชาแห้งสูงสุดเฉลี่ย 0.24 kg/hr
ลักษณะทางกายภาพของใบชาหลังการอบจะใกล้เคียงกับใบชาที่จาหน่ายในท้องตลาด ถ้าทาการผลิตเฉลี่ยวันละ
6 ชั่วโมง จะพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเพียง 0.97 ปี
คาสาคัญ : ใบชาเขียว ระบบสุญญากาศ มาตรฐานเปียก มาตรฐานแห้ง

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

บทนา
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกชาประมาณ 120,000 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดในเขตจังหวัดเชียงราย สายพันธุ์ชาหลักที่
ปลูกได้แก่ชาสายพันธุ์อัสสัม (assam) และชาสายพันธุ์จีน ผลผลิตที่ได้จะถูกนาไปแปรรูปในโรงงานที่ตงั้ อยู่ในเขตพื้นที่
ปลูก การแปรรูปจากใบชาสดเป็นผลิตภัณฑ์ชาแห้ งนั้น จังหวัดเชียงรายมีโรงงานชาที่สามารถผลิตชาได้สองรูปแบบ
หลักคือ การผลิตชาอูหลงและการผลิตชาเขียวซึ่งการผลิตทั้งสองรูปแบบนี้จะอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชานาญการผลิต การลงทุนเครื่องจักร และความต้องการของตลาดในขณะนั้น ผลิตภัณฑ์ชาใน
ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงทาให้การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากการแปรรูป
ของชายังต้องอาศัยวิธีการเดิมคือการใช้แสงแดดธรรมชาติบางครั้งปริมาณแสงอาจไม่เสถียรเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
จึงส่งผลต่อการแปรรูปของชาทาให้ปริมาณที่ได้ไม่เพี ยงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค บางครั้งชาอาจไม่แห้งได้
ตามมาตรฐานจึงทาให้คุณภาพของชามีรสชาติที่ผิดไปจากเดิม อาจส่งผลถึงคุณภาพ ราคาตกต่า จากปัญหาดังกล่าว
จึงท าการศึก ษาถึ งการออกแบบและสร้ างเครื่อ งอบแห้ งใบชาเขีย วด้ วยระบบสุ ญ ญากาศ เพื่ อ เป็ น การปรั บปรุ ง
เทคโนโลยีก ารผลิ ต ให้ ทั น สมั ย และเพิ่ ม ปริ ม าณผลผลิ ต ให้ เพี ย งพอกั บ ความต้อ งการของตลาดใบชา รวมทั้ ง ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสีกลิ่นรส เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชาสากลซึ่งจะเป็นการขยายช่องทางการตลาดชาให้เข้าถึงผู้บริโภคในวง
กว้างก่อให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรผู้ปลูกผู้ผลิตและผู้คา้ ชาตามนโยบายของรัฐบาล [1]

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบใบชาเขียวโดยใช้ระบบสุญญากาศร่วมกับการให้ความร้อน
2. เพื่อหาจุดทางานที่เหมาะสมของการอบใบชาจากเครื่องอบที่สร้างขึ้น ภายใต้ความชื้นสุดท้ายอยู่ระหว่าง
80 – 82 % w.b.
3. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กบั เกษตรกร

กระบวนการอบแห้ง
การอบแห้ งคื อกระบวนการลดความชื้น ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้การใช้ก ารถ่ายเทความร้อ นไปยังวัส ดุที่ช้ืนเพื่อ ไล่
ความชื้นออกโดยการระเหย ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหย วัสดุอบแห้งมีมากมายหลายชนิด แต่ที่
จะกล่าวต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการอบแห้งพืชและผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะใบชาเท่านัน้ ข้อดีของการอบแห้งเมล็ด
พืชและผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร สรุปได้ตามลาดับความสาคัญดังต่อไปนี้ [2]
1. เพื่อการถนอมรักษาใบชา เพราะใบชาที่ แห้งแล้วสามารถเก็ บรักษาไว้ได้ นานโดยไม่เสียเนื่อ งจากการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีน้อย
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2. ลดปริมาตรและน้าหนักใบชาที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรและน้าหนักลดลงทาให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บ
รักษาและการขนส่ง
3. ช่วยกระบวนการผลิตดีข้นึ ทัง้ นี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการผลิตนัน้ ๆ
สาหรับการทางานของเครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ ถังอบเมื่อได้รับ ความร้อนจากตัวให้
ความร้อนจะเป็นผลให้ความชื้นจากใบชาเขียวเกิดการระเหยกลายเป็นไอ อุณหภูมิในถังอบจะสูงกว่าอุณหภูมิอ่ิมตัว
(saturate temperature) ของความชื้นในใบชาเขียว ที่ความดันภายในถังอบต่ากว่าบรรยากาศ (vacuum) ค่าอุณหภูมิที่
จะทาให้อุณหภูมกิ ลายเป็นไอก็จะมีค่าต่าไปด้วย ในขณะที่ความร้อนดึงเอาความชื้นหรือน้าออกจากใบชาเขียว ความ
ดันที่อยู่ในถังจะพยายามทาให้อยู่ต่ากว่าบรรยากาศ ดังนั้นภายในถังจึงไม่มีแรงดันมากระทาต่อใบชาเขียว ใบชาเขียว
จึงมีผิวที่ตึง (surface tension) กว่าการอบแห้งธรรมดา
นอกจากนี้การให้ความร้อนที่ เข้าไปในถังอบ จะมีความสัมพันธ์กับเวลาการระเหยของน้า หรือเปอร์เซ็นต์
ความชื้น ถ้าอบใบชาเขียวที่อุณหภูมิสูง ความร้อนสูงจะใช้เวลาในการอบใบชาเขียวให้แห้งน้อยลง แต่ต้องมีระยะเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ใบชาเขียวที่มีคุณภาพการอบใบชาเขียวด้วยถังอบสุญญากาศจะทาให้เราได้ใบชาเขียวที่มีคุณภาพ
เหมือนกับใบชาเขียวอบแห้งธรรมดาแต่ ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเริ่มต้น และค่าไฟฟ้าในการอบ ต่างจากการอบแห้ง
ธรรมดาซึ่งไม่มีต้นทุน แต่การอบด้วยถังสุญญากาศจะมีระยะเวลาน้อยกว่า ลักษณะของใบชาเขียวที่ได้จะคล้ายกับ
การศึกษาของ สมพร อริยะมงกุฎ [3] ที่ได้ทาการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งพริกขี้หนูแบบสุญ ญากาศ ที่ได้
เปอร์เซ็นต์ความชืน้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ เสกสรร วินยางค์กูล [4] ได้สร้างเครื่องอบแห้งไล่ความชื้นใน
ยอดใบชาโดยรังสีอินฟาเรด โดยที่มีความชื้นสุดท้ายอยู่ที่ประมาร 5% w.b. และมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ยอมรับ
ของโรงงาน
ความชืนในวัสดุ
ความชื้นเป็นการบอกปริมาตรของน้าที่มีอยู่ในวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกับมวลของวัสดุขึ้นหรือแห้ง ความชื้นใน
วัสดุสามารถแสดงได้เป็น 2 แบบ คือ [5]
1. ความชื้นมาตรฐานเปียก (Wet basis)
คืออัตราส่วนน้าหนักของน้าในผลิตภัณฑ์ต่อน้าหนักผลิตภัณฑ์ช้นื โดยมีสมการดังนี้
(1)
M
 w  d  / w  100
w

2. ความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry basis)
คืออัตราส่วนน้าหนักของน้าในผลิตภัณฑ์ตอ่ น้าหนักผลิตภัณฑ์ชนื้ โดยมีสมการดังนี้
(2)
M  w  d  / d  100
d

โดยที่ Mw คือความชื้นมาตรฐานแห้ง Md คือความชื้นมาตรฐานเปียก w คือน้าหนักของผลิตภัณฑ์ก่อน
อบ และ d คือน้าหนักของผลิตภัณฑ์หลังอบ
ความชื้นแบบนี้นิยมใช้กันการวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งทางทฤษฎี เพราะช่วยให้การคานวณสะดวกขึ้น ซึ่ง
เป็นเพราะมวลของวัสดุแห้งจะมีค่าคงที่หรือเกือบคงที่ระหว่างการอบแห้ง ที่ว่าเกือบคงที่น้ี เพราะผลิตผลทางการ
เกษตรเป็นสิ่งมีชีวิต มีการหายใจ ดังนั้นจึงมีการเผาผลาญสารอาหาร ทาให้มวลแห้งลดลง ส่วนใหญ่แล้วมวลแห้งจะ
ลดลงเพียงเล็กน้อย [3]
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เป็นระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม (total revenues) เท่ากับ ต้นทุนรวม
(total cost) นั่นคือ จุดที่ไม่มผี ลกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานโครงการ ประเมินจากสมการที่ 3 ดังนี้ [6]
(3)
C  FV N
โดยที่ C คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต F คือ ต้นทุนคงที่ V คือ ต้นทุนแปรผันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิต เช่น
ค่าแรง ค่าไฟฟ้าในการผลิต ค่าวัตถุดิบต่อหน่วย เป็นต้น N คือ จานวนผลผลิต รายได้จากการขายใบชาคานวณจาก
สมการที่ 4
(4)
R IN
โดยที่ R คือ รายได้จากการขายใบชา I คือ ราคาขายต่อกิโลกรัม จุดคุ้มทุนจะเกิดขึ้นเมื่อสมการที่ 3 เท่ากับ
สมการที่ 4 และ N ที่ได้จะเป็นปริมาณการผลิตที่ทาไห้เกิดจุดคุ้มทุน สาหรับ ระยะเวลาคืนทุน (payback period) จะ
ประเมินจากผลของกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีรวมกันและมีค่าเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก คานวณได้จาก
สมการที่ 5
( 5)
PP  F / R V 
โดยที่ PP คือ ระยะเวลาคืนทุน

อุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการดาเนินการวิจัยนั้นได้ทาการออกแบบและสร้างเครื่องอบใบชาภายใต้วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการโดยดูจาก
การอบไล่ความชื้น และหาอัตราการลดลงของความชื้น โดยมีรายละเอียดของเครื่องอบใบชาคือโครงสร้างหลักที่ทา
จากเหล็กกล่อง SS 400 ขนาดของหน้าตัดมีความกว้าง 25 mm สูง 38 mm และหนา 2 mm ส่วนชุดต้นกาลังจะใช้
มอเตอร์ กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า การสร้างสุญญากาศให้กับระบบจะใช้ปั๊มชนิดโรตารี่แบบแผ่นเวน ชุดป้อนใบ
ชาและชุดตะแกรงและถังอบทาจากสแตนเลสสตีล รหัส 304 การทาความร้อนในการอบจะใช้ฮี ทเตอร์ขนาด 500 W
และชุ ด ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ เทอร์ โ มคั บ เปิ้ ล Type K พร้ อ มกั บ อุ ป กรณ์ ควบคุ ม เวลาการท างาน ถั ง อบมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 320 mm น้าหนักรวมของเครื่องประมาณ 54 kg ลักษณะของแบบและเครื่องที่สร้างขึน้ แสดงในภาพ
ที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แบบของเครื่องอบใบชาสุญญากาศ

ภาพที่ 2 เครื่องอบใบชาสุญญากาศ
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วิธีการทดสอบ
ก่อนการทดสอบเครื่องอบแห้งใบชาเขียว ได้ทาการปรับปรุงในส่วนของการติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลให้ถูกต้องตาม
หลักของเครื่องมือวัดเพื่อที่จะทาให้อุณหภูมภิ ายในถังอบ แห้งถูกต้องและทาการตรวจยึดอุปกรณ์ในส่วนที่หมุนให้แน่น
เนื่อ งจากเวลาทางานอุ ปกรณ์ เหล่านี้อ าจขยายตั วได้ เนื่อ งการทางานของเครื่องอบแห้ งมีอุณ หภูมิก ารทางานสู ง
แผนภาพแสดงการทดสอบอบใบชาเขียวมีวธิ ีการและขั้นตอนแสดงอยูใ่ นภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงขัน้ ตอนการทดสอบ
การทดสอบ ได้นาเอาผลิตภัณฑ์ใบชาเขียว สายพันธ์อัสสัม (assam) มาทาการทดสอบกับเครื่องอบแห้งใบชา
เขียวด้วยระบบสุญญากาศโดยมีการปรับอุณหภูมแิ ละเวลาต่าง ๆ กันโดยกาหนดให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่นามาอบแห้ง
ในแต่ละครั้งนัน้ คงที่ เพื่อที่จะได้หาความสัมพันธ์อุณหภูมกิ ับเวลาในการทางานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนาข้อมูลที่ได้นี้ไปเป็น
ข้อมูลจาเพาะให้กับเครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศที่สร้างขึ้น ในการทดสอบหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมของ
เครื่องฯโดยใช้เครื่องมือวัดความชื้นซึ่งตัวแปรที่ทาการทดสอบและทาการวัดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ตัวแปรหลัก (object variable) ประกอบด้วย
- อุณหภูมเิ ริ่มต้นของเครื่องอบ (T1) ซึ่งจะสัมพันธ์กันกับอุณหภูมขิ องอากาศภายในเครื่องอบ (Ta1)
- อุณหภูมขิ องอากาศทางออก (Ta2)
- ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศตอนเริ่มต้น (ø1) และความชื้นสัมพัทธ์ทางออกของอากาศ (ø2)
- ความดันในระบบ (vacuum pressure, P)
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2. ตัวแปรรอง (minor variable) ประกอบด้วย
- อุณหภูมสิ ิ่งแวดล้อม (T )
- ความเร็วลม (V) ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียความร้อนในรูปการพาความร้อน
3. ตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่สามารถประเมินได้
นอกจากนั้นยังต้องมีการกาหนดตัวแปรสาคัญที่นามาวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในเครื่องอบชาเขียว
ด้วยระบบสุญญากาศประกอบด้วย
- ความดันสุญญากาศ (P) จะใช้ความดันอยูท่ ี่ 3 ระดับความดันคือ 5 cm.Hg 10 cm.Hg และ 15 cm.Hg
- อุณหภูมิภายในถังอบ (T2) จะใช้ที่ 40 45 50 55 และ 60 ºC จากการทดสอบค่าความดัน (P) และค่า
อุณหภูมขิ องถังหลาย ๆ ครัง้ เพื่อให้ได้ความชืน้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้

ผลการทดสอบ

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักใบชา 600 g กับเวลา
ในการอบ อุณหภูมทิ ี่อบ และความดันในการอบ จากภาพที่ 4 หลังจากทดสอบอบใบชาในปริมาณ 400
g 500 g และ 600 g อุณหภูมใิ นการอบอยู่ในช่วง 40 – 60 oC เพิม่ ขึ้นครัง้ ละ 5 oC และความดันสุญญากาศที่ 5
cm.Hg 10 cm.Hg และ 15 cm.Hg ทาให้ได้ปริมาณของใบชาที่เหมาะสมในการอบแต่ละครัง้ คือ 600 g อุณหภูมใิ นการ
อบคือ 60 oC และเวลาไม่ควรเกิน 30 นาที จากนั้นจึงทาการทดสอบเพื่อหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมตามเงื่อนไข
ภายใต้สภาวะ น้าหนักใบชา 600 g อุณหภูมอิ บ 60 oC เวลา 5 ถึง 30 นาที และความดัน 5 cm.Hg 10 cm.Hg และ
15 cm.Hg ตามลาดับโดยมีผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3 และสรุปความสัมพันธ์ของเวลา อุณหภูมิ
และความดันต่าง ๆ ในภาพที่ 5
จากการทดสอบการอบใบชาพบว่าภายใต้เวลาที่กาหนดไว้นั่นคือไม่เกิน 30 นาที การอบใบชาที่มีน้าหนัก
600 g อุ ณ หภู มิ อบ 60 oC และ ความดั น 15 cm.Hg จะได้ ค วามชื้น คิ ดเป็ น 80.5 % (มาตรฐานเปี ยก) และ 4.12 %
(มาตรฐานแห้ง) เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ และมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
[7]
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ตารางที่ 1 การทดสอบอบที่น้าหนักใบชา 600 g อุณหภูมอิ บ 60 oC และ ความดัน 5 cm.Hg
ลาดับ
เวลา (min) มวลที่ลดลง (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
ตารางที่ 2 การทดสอบอบที่น้าหนักใบชา 600 g อุณหภูมอิ บ 60 oC และ ความดัน 10 cm.Hg
ลาดับ
เวลา (min) มวลที่ลดลง (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
ตารางที่ 3 การทดสอบอบที่น้าหนักใบชา 600 g อุณหภูมอิ บ 60 oC และ ความดัน 15 cm.Hg
ลาดับ
เวลา (min) มวลที่ลดลง (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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น้าหนักใบชาหลังอบ (g)
400
350
300
250
200
150

100
50

5 cm.Hg

10 cm.Hg

15 cm.Hg

0

0

5

10

15

20

25

30

35

เวลา (min)

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักใบชากับเวลาที่อุณหภูมิ 60 oC และความดัน 5,10,15 cm.Hg

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนในการผลิตเครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศมีมูลค่าประมาณ 26,800 บาท ต้นทุน
ใบชาเขีย วสด 1 kg ราคา 7.5 บาท (1 ตัน = 7,500 บาท ที่ม า: มหาวิท ยาลัย การเกษตรแม่โ จ้ วิท ยาเขตสัน
ทราย) กาลัง ไฟฟ้า รวม 1,400 W ค่า พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.5 บาท/kWh ราคาใบชาเขีย วอบแห้ง 120 บาท/kg
(ที่มา : ผลิตภัณ ฑ์แปรรูปจากโครงการในพระราชดาริดอยตุง) ส่วนใบชาที่ได้จ ากการทดสอบจะใช้ที่ ราคา 100
บาท/kg ถ้าผู้ประกอบการทางาน 6 hr/วัน 280 วัน/ปี และกาลังการผลิต ของเครื่องเท่ากับ 0.24 kg/hr คิดเป็น
รายได้จ ากใบชาหลัง การอบเท่า กับ 37,296 บาท/ปี ค่า ใช้จ่า ยรายปีป ระกอบด้ว ยค่า ไฟฟ้า 8,232 บาท/ปี ค่า
บารุงรักษาคิด ที่ร้อ ยละ 5 ของต้นทุน ราคาเครื่องหรือ 1,340 บาท/ปี ดัง นั้น รายได้สุทธิห ลัง หัก ค่าใช้จ่า ยจะมีค่า
27,724 บาท/ปี คิดเป็นระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.97 ปี

สรุปผลการทดสอบ
เครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น มีองค์ประกอบของโครงสร้างหลักที่
ทาจากเหล็กกล่อง SS ขนาด 400ของหน้าตัดมีความกว้าง 25 mm สูง 38 mm และหนา 2 mm ส่วนชุดต้นกาลังจะใช้
มอเตอร์ กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า การสร้างสุญญากาศให้กับระบบจะใช้ปั๊มชนิดโรตารี่แบบแผ่นเวน ชุดป้อนใบชา
และชุดตะแกรงและถังอบทาจากสแตนเลสสตีลรหัส 304 การทาความร้อนในการอบจะใช้ฮีตเตอร์ขนาด 500 W ใช้
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 220 V พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 1,400 W ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอบ 320 mm มีน้าหนัก
สุทธิ 54 kg ชุดควบคุมอุณหภูมิที่ใช้เทอร์โมคับเปิ้ล Type K พร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมเวลาการทางาน
จากการทดสอบโดยการปรับค่าความดันสุญญากาศ,อุณหภูมิในการอบและเวลาในการอบ พบว่าที่ความดัน
คงที่ 15 cm.Hg (vacuum) อุณหภูมิถังอบตั้งไว้ที่ 60 ºC ปริมาณใบชาเขียว 600 g ที่เวลาในการอบ 30 นาที ปริมาณ
ของใบชาหลังการอบเท่ากับ 117 g คิดเป็นร้อยละของความชืน้ ของใบชาที่ลดลงเท่ากับ 19.50 จะได้ความชื้นของใบชา
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เขียวต่อการอบคิดเป็น 80.5 % (มาตรฐานเปียก) และ 4.12 % (มาตรฐานแห้ง) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และ
มาตรฐานชุมชนชา ความสามารถในการระเหยน้าออกจากใบชาคิดเป็น 0.85 kg/hr อัตราการผลิตในสภาวะใบแห้ง
แห้งสูงสุด 0.24 kg/hr ถ้าผู้ประกอบการทางานวันละ 6 ชั่วโมง ระยะเวลาการคืนทุนจะอยู่ที่ 0.97 ปี
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อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน
Multipurpose fertilizer devices injector using renewable energy.
รชต มณีโชติ1* และ วรรณรัตน์ มณีโชติ1
Rachata Maneechot1* and Wannarat Maneechot1
บทคัดย่อ
งานวิจั ย มีจุ ด ประสงค์ เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นา อุ ปกรณ์ ฉี ด พ่ น ปุ๋ ย หมั ก ชีว ภาพเอนกประสงค์ โดยใช้
พลังงานหมุนเวียน ที่มขี นาดเล็กและเบา ใน 1 ตารางเมตร อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ ใช้เวลาได้
เร็วกว่าเครื่องพ่นปุ๋ยแบบใช้มอื โยก และมีการกระจายของปุ๋ยสม่าเสมอทั่วบริเวณมากกว่าแบบโยก และเมื่อเทียบกับ
เครื่องฉีดปุ๋ยแบบเครื่องยนต์ สามารถลดต้นทุนในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง เพราะใช้ระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ลดมลพิษในการปล่อยควันไอเสียจากการทางานของเครื่องยนต์ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน และสามารถใช้
อุปกรณ์เสริม ได้แก่ ชุดไฟ LED อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผล
การสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในการทดลองใช้ ด้านโครงสร้าง ค่าเฉลี่ย
ที่ 4.17 ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่ 4.21 และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 โดยภาพรวมเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับ ดี
คาสาคัญ: อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน

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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บทนา
ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พืช ผักและผลไม้ต่าง ๆ มีการหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรเป็นจานวน
มาก อันเนื่องมาจากความสะดวกสบายจากการที่ไม่ต้องเลี้ยง วัว กระบือ สุกร เพื่อเอามูลสัตว์เหล่านี้มาทาเป็นปุ๋ย
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจานวนมาก ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ปุ๋ยเคมีช่วยเพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร แต่มีความยุ่งยากในการฉี ดพ่น เนื่ องจากเครื่องพ่นปุ๋ ยในปั จจุ บันเป็ นเครื่องยนต์เบนซิ น ซึ่ งมีน้าหนั ก
ค่อนข้างมากเสียงดังและปล่อยควันไอเสีย ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาและคิดค้นการผลิตเครื่องพ่น
ปุ๋ยที่มีขนาดเล็กและเบา ใช้แบตเตอรี่เป็นต้นกาลังเพื่อลดต้นทุนและความสะดวกสบายในการใส่ปุ๋ยในภาคการเกษตร
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเรื่องที่ สอดคล้องกับความรู้เดิมที่ศึกษา และได้ประดิษฐ์คิดค้น “อุปกรณ์ ฉีดพ่นปุ๋ย
หมักชีวภาพเอนกประสงค์ พลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ” ขึ้นมา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการเกษตรและใช้
พลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งทาให้ผู้วิจัยและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พืช ผักและผลไม้ต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เห็น
ปัญหา ได้เรียนรู้ และสามารถทางานได้ดีเช่นเดียวกับเครื่องพ่นปุ๋ยทั่วไป
การป้ อ งกั น ก าจั ด แมลงศั ต รู พื ชโดยใช้ส ารเคมี นั้ น เครื่อ งมื อ ฉี ด พ่ น สารฆ่ า แมลงนั บว่า เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี
ความสาคัญ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดแมลง หรือการพ่นปุ๋ยของเกษตรกร
การเลือกใช้เครื่องมือฉีดพ่นและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องมือที่เหมาะสม จะทาให้การฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีในงาน
เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน ประหยัดแรงงานในการฉีดพ่น เครื่องมือฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีมีหลายชนิด
ให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น เครื่องพ่นขนาดเล็กเหมาะสาหรับใช้ในแปลงผักสวนครัว
เครื่องพ่นขนาดใหญ่เหมาะสาหรับใช้ในแปลงขนาดใหญ่ เป็นต้น
งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” ที่มี
ขนาดเบาในการเกษตรตามสถานที่ต่าง ๆ ได้
2. เพือ่ ให้เกษตรกรลดต้นทุนการจัดซือ้ และการซ่อมบารุงรักษาเครื่องฉีดพ่นปุ๋ยแบบเครื่องยนต์เล็ก โดยใช้
“อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน”
3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและจาหน่าย “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงาน
หมุนเวียน” ในเชิงพาณิชย์ได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องฉีดพ่นปุ๋ยและสารฆ่าแมลงสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด ตามพลังงานที่เครื่องต้องการคือ
- เครื่องพ่นสารชนิดใช้แรงคน
- เครื่องพ่นสารชนิดใช้เครื่องยนต์
- เครื่องพ่นสารชนิดใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่
ความหมายของ Solar Cell หรือ PV มีช่ือเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือ
เซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคาว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง
แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคาแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุท่ีมคี วามสามารถใน
การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ไ ด้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์
แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาจนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกนาไปใช้เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนัน้ สรุปได้ว่า
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เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ คื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ท าจากสารกึ่ ง ตั ว น า เช่น ซิ ลิ ค อน (Silicon), แกลเลี่ ย ม อาร์ เซไนด์
(Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอป
เปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะ
นาไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนา
ขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์ เหล่านั้น ทาให้
สามารถทางานได้
หลักการทางานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้าง
พาหะนาไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทาหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้า
ภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนาไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนาไฟฟ้าชนิ ดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะ
ใช้สารกึ่งตัวนาชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ)
ทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขวั้ ไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น

ภาพที่ 1 หลักการทางานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์
(http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php 11/6/58)
ความหมายและชนิดของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ (Battery) โดยทั่วไป แบตเตอรี่จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน
ได้แก่
1. แบตเตอรี่ที่ทาการชาร์จจนเต็ มมาจากโรงงาน เช่น แบตเตอรี่นาฬิกา (ถ่ านนาฬิก า), แบตเตอรี่ไฟฉาย
(ถ่านไฟฉาย)เป็นต้น ซึ่งเมื่อใช้ไฟในแบตเตอรี่จนหมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถกลับนามาใช้ใหม่ได้ เราเรียกแบตเตอรี่น้ี
ว่า แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (Primary Battery)
2. แบตเตอรี่ที่ทาการชาร์จใหม่ได้เมื่อแบตเตอรี่มีไฟที่อ่อนลง เช่นแบตเตอรี่รถยนต์ เราเรียกแบตเตอรี่น้ีว่า
แบตเตอรี่ทุตยิ ภูมิ (Secondary Battery)
แบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะมีหลายชนิด เช่น ลีดเอซิด(Lead-Acid Battery), อัลคาไลน์
(Alkaline), นิคเกิลแคดเมียม(Nickel-cadmium) แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ แบตเตอรี่ลีดเอซิด เพราะมีอายุการใช้งาน
ที่ยืนยาวและมีการปล่อยประจุ(กระแสไฟฟ้า)ที่สูง
ลักษณะของการปล่อยประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่
1. แบตเตอรี่ที่สามารถปล่อยประจุ(กระแส)ไฟฟ้าได้น้อย(Shallow-Cycle Battery) คือแบตเตอรี่ที่ออกแบบมา
ให้ปล่อยประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 10-20 เปอร์เซนต์ของประจุไฟฟ้ารวมก่อนจะทาการชาร์จประจุใหม่ การปล่อยประจุ
ไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นแอมอาวด์(Ahr), 100 Ahr หมายถึงแบตเตอรี่สามารถปล่อยประจุกระแสไฟฟ้า 100 หน่วยได้ 1
ชั่วโมง(ในความเป็นจริงไม่สามารถทาอย่างนั้นได้เพราะเมื่อปล่อยประจุจากแบตเตอรี่จนหมด แบตเตอรี่จะเสียทันที) –
ตัวอย่างถ้ามีแบตเตอรี่แบบปล่อยประจุได้น้อย(Shallow cycle battery) ที่สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ 100 แอมอาวด์
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อยู่หนึ่งตัว แบตเตอรี่ตัวนี้ควรที่จะปล่อยประจุไฟฟ้า(หรือใช้ก ระแสไฟฟ้า) ได้เพียง 10-20 แอมอาวด์ หลั งจากนั้น
จะต้องทาการชาร์จประจุให้เต็มก่อนการคลายประจุครั้งต่อไป ถ้าการปล่อยประจุมากเกินกว่าที่กาหนดไว้ เช่นทาการ
ปล่อยประจุที่ 50 แอมอาวด์ จะทาให้แบตเตอรี่มีอายุการที่ใช้งานที่สั้นลง(เสื่อมเร็ว)อย่างมากเช่นตามสเปคอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ 3000 ครัง้ อาจจะลดเหลือเพียงแค่ 1000 ครัง้ ดังนั้นการออกแบบระบบโดยรวมควร
คานึงถึงลักษณะการปล่อยประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ดว้ ย
2. แบตเตอรี่ที่ส ามารถปล่ อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้ าได้ มาก (Deep-Cycle Battery) คื อแบตเตอรี่สามารถ
ปล่อยประจุได้ถึง 60-80 เปอร์เซนต์ของประจุรวมก่อนที่จะทาการชาร์จประจุใหม่ ส่วนมากแล้วจะนามาใช้กับระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาที่สูงกว่าแบบแรกมาก แต่ใช้เพียงไม่กี่ตัวก็สามารถ
ทดแทนประจุไฟฟ้ารวมจากแบตเตอรี่แบบแรกได้ แบตเตอรี่แบบนี้จะมีความคุ้มค่าในระยะยาว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รัตน์ธเกล้า มหารันและคณะ (2550) ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องพ่นทางการเกษตร SCII ได้มีการพัฒนามาจาก
เครื่องพ่น SCI โดยได้ทาการปรับปรุงโครงสร้างและมีการศึกษาการหาอัตราการไหลของน้ายา ระยะรัศมีของการพ่น
และวัดความสม่าเสมอของละอองน้ายา สามารถสรุปการทดลองได้ดังนี้
1. ได้เรียนรู้หลักการและมีเครื่องพ่นไว้ใช้ในการเกษตร
2. จากการทดสอบเครื่องพ่นทางการเกษตร SCII ได้หาอัตราการไหลของน้ายา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5
ลิตร/นาที
3. ระยะรั ศ มี ข องการพ่ น อยู่ ที่ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.0 เมตร ซึ่ ง เพี ย งพอต่ อ ฉี ด พ่ น น้ า ยาในพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช
เครื่องพ่นทางการเกษตร SCII อนุรักษ์พลังงาน เป็นเครื่องมีประสิทธิภาพในการทางานที่ใช้ได้จริง สามารถนาไปพ่น
สารทางการเกษตรในแปลงเกษตรทั่วไปได้ และยังสามารถทุ่นแรงในการปฏิบัตงิ านของผู้ทาการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 2 เครื่องพ่นทางการเกษตร SCII (รัตน์ธเกล้า มหารันและคณะ ,2550)
เอกพล น้อยจันทร์ (2551) วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจาปีการศึกษา 2551 ได้ประดิษฐ์ถังฉีดพ่น
ยาไฟฟ้าโดยนามอเตอร์ฉีดน้าล้างกระจกรถยนต์ประยุกต์ใช้การสร้างแรงดันในการฉีดแทนการใช้มือโยก โดยอาศัย
พลังงานจากแบตเตอรี่ 12 V จากการทดลองใช้งานจริง ถังฉีดพ่นยาสามารถใช้งานพ่นยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แบตเตอรี่ขนาด 12V 5A สามารถใช้ฉีดแบบต่อเนื่องได้ถึง 2 ชั่วโมง (แบตเตอรี่ 1 ลูก) ลดแรงที่ตอ้ งคอยโยกคันโยกถัง
ฉีดยาและยังเพิ่มพื้นที่ในการฉีดพ่นยาได้มากขึ้น
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะถังฉีดพ่นยาไฟฟ้าของ (เอกพล น้อยจันทร์,2551)
อานนท์ สุนทรา และคณะ (2552) ได้ประดิษฐ์ “เครื่องฉีดยาปราบศัตรูพืชพลังงานแบตเตอรี่ตน้ ทุนต่า” การ
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เครื่องฉีด ยาปราบศัต รูพืชพลังงานแบตเตอรี่ต้นทุน ต่าในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อ
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยลดต้นทุนชาวสวน และเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานคนกับการฉีดยาแบบโยก จากผลการ
เปรียบเทียบในการทดลองฉีดปุ๋ยในแปลงผักจริง ของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
พบว่า
1. อุปกรณ์เครื่องฉีดยาปราบศัตรูพชื พลังงานแบตเตอรี่ต้นทุนต่าสามารถทาได้ดังนี้
- ประหยัดพลังงานคนไม่ต้องออกแรงในการปฏิบัตงิ านมาก
- ประหยัดเวลาในการปฏิบัตงิ าน
- ราคาประหยัดเกษตรกรสามารถประดิษฐ์ใช้ขนึ้ เองได้

ภาพที่ 4 เครื่องฉีดยาปราบศัตรูพชื พลังงานแบตเตอรี่ต้นทุนต่า
(อานนท์ สุนทรา และคณะ , 2552)
จุติชัย บุตรขันธ์ และคณะ (2554) ได้ประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องฉีดพ่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสนับสนุน ”
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาชีพหลักของประชาชนในภาคะวันออกเฉียงเหนือคือเกษตรกรรม ปัญ หาสาคัญ ที่ส่งผล
กระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายคือ วัชพืชและศัตรูพืช การแก้ไขปัญ หาดังกล่าวนี้กระทาได้โดย
การฉีดพ่นยากาจัดวัชพืชหรือฆ่าแมลงด้วยเครื่องฉีดพ่นที่มีจาหน่ายโดยทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึน้ กับเกษตรที่ใช้เครื่องฉีด
พ่นในปั จจุ บัน คื อ ต้น ทุน ค่ าใช้จ่ ายส าหรับการซื้อ เครื่อ งฉีด พ่น น้ามั น เชื้อเพลิ ง และการซ่ อมแซม งานวิจัย นี้จึ งมี
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่องฉีดพ่นต้นแบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน และไม่ต้องพึ่งพา
พลังงานจากน้ามันเชื้อเพลิง ผลจากการทดสอบเครื่องฉีดพ่นพลังงานแสงอาทิตย์ของงานวิจัยพบว่า สามารถฉีดพ่น
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น้าปริมาตร 18 ลิตร หมดภายในระยะเวลา 15 นาที โดยที่แรงดันแบตเตอรี่ยังคงเหลือประมาณ 12 โวลต์ ซึ่งเพียงพอ
สาหรับการใช้งานเครื่องฉีดพ่นตลอดระยะเวลาของการทางานที่มแี สงแดด
การศึกษาข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์
1. ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ในครั้งนี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาและ
เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ของการจัดทา
2. ผู้จัดทาโครงการได้ทาการศึ กษาจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา
เว็บไซต์ และผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
3. ผู้จัดทาโครงการได้สร้าง “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” เพื่อ
เป็นสิ่งอานวยความสะดวกและประหยัดเวลาของเกษตรกร
รายการวัสดุและอุปกรณ์
ตารางที่ 1 แสดงรายการวัสดุและอุปกรณ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
ถังบรรจุ
Solar cell ขนาด 10 Wp
Powerpak Battery Box
หลอดไป LED พร้อมสาย
ปั๊มน้าพ่นแบบหมอกขนาดเล็ก
หัวพ่นพร้อมสายยาง
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จานวน
1 ใบ
1 แผง
1 ชุด
2 ชุด
1 ตัว
1 ชุด
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ขันตอนการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการสร้าง “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” ผู้ทา
การศึกษามีลาดับขั้นตอนการสร้าง ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 5 แผนภูมลิ าดับขั้นตอนในการสร้าง
“อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน”

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ
“อุ ปกรณ์ ฉี ด พ่ น ปุ๋ ย หมั ก ชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พ ลั งงานหมุ น เวีย น” มีระบบการทางานโดยใช้
แบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายไฟ และใช้สวิตช์เป็นตัวปิด – เปิด ระบบไฟเข้าสู้ปั๊มน้าพ่นแบบหมอกขนาดเล็ก สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกสบายในการฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพ
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
ขนาด
น้าหนักถังเปล่า
น้าหนักถังบรรจุปยุ๋ น้า
ฉีดได้ไกล
ฉีดเป็นฝอยละออง
ความจุถัง
กาลังขับเคลื่อน
ระบบคอนโทรล
วัตถุดบิ

20 x 40 x 50 เชนติเมตร
6 กิโลกรัม
16 กิโลกรัม
10.20 เมตร
2.60 เมตร
13 ลิตร
ปั๊มฉีกกระจก 12 V
สวิตช์ ปิด-เปิด
ปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ อุปกรณ์ฉดี พ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ
ผลการทดสอบอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพ่นปุ๋ยชีวภาพหรือ
ปุ๋ยเคมีเหลวตามตารางดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ
ประเภทปุ๋ย

ระยะเวลา
(นาที)

ปุ๋ย
(ชีช)ี

นา
(ลิตร)

1. ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว

10

26

13

พืนที่
ลักษณะของปุ๋ย
(ตารางเมตร)
13

ผสมน้า

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมั กชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ ซึ่งน้า 1
ถัง สามารถใช้งานได้นานประมาณ 10 นาที ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายประมาณ 13 ตารางเมตร
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ ทั่วไป
ประเภทปุ๋ย

ระยะเวลา
(นาที)

ปุ๋ย
(ชีช)ี

นา
(ลิตร)

1. ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว

46.54

26

13

พืนที่
ลักษณะของปุ๋ย
(ตารางเมตร)
20.53

ผสมน้า

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเครื่องพ่นปุ๋ยแบบโยก ซึ่งน้า 1 ถัง สามารถใช้งานได้นาน
ประมาณ 47 นาที ครอบคลุม พื้น ที่ประมาณ 21 ตารางเมตร ซึ่งได้ พ้ืน ที่ม ากกว่าอุ ปกรณ์ ฉี ด พ่นปุ๋ ย หมั ก ชีวภาพ
เอนกประสงค์ ฯ แบบใช้แบตเตอรี่ แต่ด้วยเวลาที่ต่างกันถึงประมาณ 30 นาทีต่อถัง ทาให้อุปกรณ์ ฉีดพ่นปุ๋ยหมัก
ชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ แบบใช้แบตเตอรี่เติมน้าเพียงสองถังก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เท่ากับเครื่องพ่นปุ๋ยแบบโยก
และยังเหลือเวลาส่วนต่างอีกประมาณ 20 นาที
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบของเครื่องพ่นปุ๋ยแบบ 2 ชนิด
เครื่องพ่นปุ๋ยแบบใช้แบตเตอรี่
เครื่องพ่นปุ๋ยแบบใช้มือโยก
(วินาที/ตารางเมตร)
(วินาที/ตารางเมตร)
50
136

ภาพที่ 6 การเติมน้าปุย๋ หมักชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว

ภาพที่ 7 แสดงการชาร์จไฟจากแผง Solar cell ขนาด 10 W

ภาพที่ 8 แสดงการทดลองใช้อปุ กรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ

ภาพที่ 9 สามารถใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างยามค่าคืน และชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้
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3. การทดสอบความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ฉดี พ่นปุย๋ หมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมผลการสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จานวน 15 คน ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้นาเสนอตามหัวข้อของแบบประเมินคุณภาพซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้ า นโครงสร้ า ง ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การสุ่ ม แบบสอบถามจากเกษตรกรในเขตพื้ น ที่
อาเภอธาตุพนม ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพด้านโครงสร้าง
รายการประเมิน
SD
ความหมาย
xˉ
1. ความคงทนแข็งแรง
4.26
0.97
ดี
2. ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง
4.13
0.51
ดี
3. ความปลอดภัย
4.20
0.51
ดี
4. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่เลือกใช้
4.20
0.41
ดี
5. ความเหมาะสมของวัสดุที่เลือกใช้
4.13
0.41
ดี
6. ความเหมาะสมของการออกแบบโดยรวม
4.13
0.41
ดี
เฉลี่ยรวมด้านโครงสร้าง
4.17
0.53
ดี
จากตารางที่ 6 พบว่า คุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์ ฉี ด พ่ น ปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพเอนกประสงค์ ฯ เฉลี่ ย รวมด้ า น
โครงสร้าง มีคุณภาพอยูใ่ นดี
3.2 ด้านการใช้งาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการการสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรในเขตพื้นที่
อาเภอธาตุพนม ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพด้านการใช้งาน
รายการประเมิน
SD
ความหมาย
xˉ
7. ความสะดวกในการเติมน้าปุย๋ หมักชีวภาพ
4.20
0.45
ดี
8. ความสะดวกในการฉีดพ่นปุย๋ หมักชีวภาพ
4.26
0.48
ดี
9. ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
4.26
0.48
ดี
10. ความสะดวกในการบารุงรักษา
4.20
0.83
ดี
11. ความสะดวกในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
4.13
0.48
ดี
เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน
4.21
0.54
ดี
จากตารางที่ 7 พบว่าคุณภาพของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3.3 ด้านผลผลิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการการสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
ปรากฏผลดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพด้านผลผลิต
รายการประเมิน
SD
ความหมาย
xˉ
12. คุณภาพการฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นฝอย
4.20
0.41
ดี
ละออง
2 13. ปริมาณการฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพ
4.00
0.83
ดี
3 14. ระยะเวลาในการฉีดพ่นปุย๋ หมักชีวภาพแต่
4.00
0.41
ดี
ละครัง้
1 15. ระบบอุปกรณ์เสริมเอนกประสงค์ตา่ ง ๆ
4.20
0.45
ดี
เฉลี่ยรวมด้านผลผลิต
4.10
0.55
ดี
จากตารางที่ 8 พบว่าอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ดี

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลการศึกษาการวิจัย
จากการทดสอบของเครื่องพ่นปุ๋ยทั้ง 2 เครื่อง ทาให้ได้ทราบข้อมูลดังนี้
จากการทดลอง “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar cell ซึ่งน้า 1 ถัง
สามารถใช้งานได้นานประมาณ 10 นาที ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายประมาณ 13 ตารางเมตรและจากการทดลองเครื่อง
พ่นปุ๋ยที่ใช้มอื โยก แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเครื่องพ่นปุ๋ยแบบโยก ซึ่งน้า 1 ถัง สามารถใช้งานได้นานประมาณ
47 นาที ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 21 ตารางเมตร ซึ่งได้พ้ืนที่มากกว่าเครื่องพ่นปุ๋ยแบบใช้แบตเตอรี่ แต่ด้วยเวลาที่
ต่างกันถึงประมาณ 30 นาทีต่อถัง ทาให้อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ เติมน้าเพียงสองถังก็สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ได้เท่ากับเครื่องพ่นปุ๋ยแบบโยกและยังเหลือเวลาส่วนต่างอีกประมาณ 20 นาที
จากข้อเปรียบเทียบ พบว่า ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร “อุปกรณ์ ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้
พลังงานหมุนเวียน” ใช้เวลาในการพ่น 50 วินาที เมื่อเทียบกับเครื่องพ่นปุ๋ยแบบใช้มอื โยกใช้เวลาในการพ่น 136 วินาที
พบว่าใน 1 ตารางเมตร อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ ใช้เวลาได้เร็วกว่าเครื่องพ่นปุ๋ยแบบใช้มือโยก
และมีการกระจายของปุ๋ยสม่าเสมอทั่วบริเวณมากกว่าแบบโยก “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้
พลังงานหมุนเวียน” สามารถรถต้นทุนในการจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง เพราะใช้ระบบไปฟ้าที่ผลิตจากแผง Solar cell โดย
ไม่ตอ้ งใช้น้ามันเชื้อเพลิงเหมือนเครื่องฉีดปุ๋ยแบบเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร และลดมลพิษในการปล่อยควันไอเสีย
จากการทางานของเครื่องยนต์ทาให้เกิดภาวะโลกร้อย และการใช้อุปกรณ์เสริมของ “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพ
เอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” ได้แก่ ชุดไปนอนนา อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ สามารถได้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการสุม่ แบบสอบถามจากเกษตรกรเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในการทดลองใช้“อุปกรณ์ฉีดพ่น
ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” ด้านโครงสร้าง ค่าเฉลี่ย ที่ 4.17 ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่
4.21 และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 โดยภาพรวมเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับ ดี ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ามันเชื้อเพลิง และลดมลพิษในการปล่อยควันไอเสียจากการทางานของเครื่องยนต์ทาให้เกิด
ภาวะโลกร้อย
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เครื่องคั่วพริก
Chili roasted machine
ธวัชชัย ไชยลังการ1* จารัส ทาคาวัง1 และ พิบูลย์ เครือคาอ้าย1
Tawatchai Chailunglarn1*, Chamrat Thakhamwang1 and Phiboon Kruekumary1
บทคัดย่อ
เครื่องคั่วพริก สร้างขึ้นเพื่อลดเวลาในการผลิตและช่วยแบ่งเบาแรงงานคนในการคั่ว พริก เป็นการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการคั่ว เพื่อมอบให้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีชุมชนบ้านแม่ไข ตาบลทุ่งกระเชาะ อาเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 63120 การสร้างเครื่องอาศัยก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล
และใช้โซลินอยวาล์วเป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณ หภูมิที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งที่มีความชื้นประมาณ
17-20 เปอร์เซ็นต์ จานวนครั้งละ 4 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60,70 และ 80 องศาเซลเซียส
เพื่อทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณ หภูมิกับเวลาที่ เหมาะสมที่ใช้ในการคั่วพริก และเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว จากผลการทดลองในการคั่ว
พริก พบว่าอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการคั่วพริกอยู่ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ 30 นาที โดยวัดค่า
น้าหนักที่เหลือเท่ากับ 3.52 กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก
คาสาคัญ: เครื่องคั่วพริก อุณหภูมิ 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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บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งประชากรส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจะเลีย้ งชีพด้วยการปลูก
ผัก ปลูกผลไม้และปลูกพืชเพื่อใช้ในการบริโภค จากแนวนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละชุมชน
รวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมของแต่ละชุมชน โดยการนาสินค้าหรือวัตถุดิบที่มอี ยูใ่ นท้องถิ่นมาแปรรูปและขาย หรือที่
รู้จักกันในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จากการเข้าไปสารวจกลุ่มแม่บ้านและสตรีของชุมชนบ้านแม่ไข ตาบลทุ่งกระเชาะ อาเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก 63120 ซึ่งทางกลุ่มทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแปรรูปพริก เช่น พริกลาบ น้าพริกปลาร้า และน้าพริกปลาย่าง เป็น
ต้น ในการคั่วพริกของกลุ่มแม่บ้านยังใช้วิธีดั้งเดิม คือ ใช้คนในการคั่วพริก โดยวิธีการของชาวบ้านด้วยการใช้กระทะ
เป็นอุปกรณ์ในการคั่วและใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงในการให้พลังงานความร้อน อาจส่งผลให้การทางานไม่ตอ่ เนื่อง ทาให้
เสียเวลาในการผลิตและอาจทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากควันพริกที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง ทั้งนี้พริกที่ได้จาก
การคั่วอาจไม่ได้คุณภาพตามความเหมาะสมในการนาไปแปรรูปพริก
ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงทาการจัดสร้างเครื่องคั่วพริกขึ้น เพื่อช่วยลดเวลาในการผลิต ลดการใช้แรงงานคน
ในการทางานและยังเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการคั่ว และยังเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
กับเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการคั่วพริกเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12
โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว ทาให้พริกจากการคั่วได้คุณภาพเหมาะสมในการนาไปแปรรูป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องคั่วพริก

ภาพที่ 1 เครื่องคั่วพริก
2. พริกชีฟ้ า้ แห้งที่มีความชืน้ ประมาณ 17-20 เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 2 พริกชีฟ้ า้
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3. เทอร์โมคัปเปิ้ลเป็นเครื่องมือสาหรับวัดอุณหภูมิที่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส โดยใช้โซลินอยวาล์ว
เป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณหภูมทิ ี่ตั้งไว้ [1]

ภาพที่ 3 เทอร์โมคัปเปิ้ล
4. ชุดเกียร์ทด อัตราทด 1:60 เป็นตัวทดรอบในการคั่วพริกที่ 8 รอบต่อนาที [5]

ภาพที่ 4 ชุดเกียร์ทด
5. ก๊าซหุงต้ม
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ เพื่อ ทาการออกแบบและเขียนแบบ การคานวณชิ้นส่วน รวมถึงวัสดุที่ใช้
เหมาะสมกับชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องคั่วพริก [2] เพื่อความถูกต้อง ความสะดวก รวดเร็วในการผลิต และประกอบ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ และทาการทดสอบการทางาน แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องเพื่อให้พร้อมสาหรับการทดลองในการคั่ว
พริก [3]
2. การคั่วพริกใช้ก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล และใช้โซลินอยวาล์ว
เป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณหภูมทิ ี่ตั้งไว้ ที่อุณหภูมิ 60,70 และ 80 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
3. ในการทดลองจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งที่มีความชื้นประมาณ 17-20 เปอร์เซ็นต์ จานวนครั้งละ 4 กิโลกรัม และ
ใช้ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการคั่วพริก จะทาการทดลองคั่วพริก
แต่ละอุณหภูมิ โดยกาหนดเวลาที่ 20 นาที, 30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามลาดับ
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5. บันทึกและสรุปผลการวิจัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการคั่วพริก
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว [4]

ผลการศึกษา
จากผลการทดลองการคั่วพริกโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล
และใช้โซลินอยวาล์วเป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณ หภูมิที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งที่มีความชื้นประมาณ
17-20 เปอร์เซ็นต์ จานวนครั้งละ 4 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60,70 และ 80 องศาเซลเซียส
เพื่อทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณ หภูมิกับเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการคั่วพริก และเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว และทาการคั่วพริกที่เวลา 20
นาที, 30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการคั่วพริก ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
นาหนัก
เวลา (นาที)
20
30
40
50
60

นาหนักทีเ่ หลือ
(กิโลกรัม)
3.80
3.70
3.62
3.56
3.52

นาหนักทีห่ ายไป
(กิโลกรัม)
0.20
0.30
0.38
0.44
0.48

นาหนักทีเ่ หลือคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์
95.0 %
92.5 %
90.5 %
89.0 %
88.0 %

เปอร์เซ็นต์ความชืน
5%
7.5 %
9.5 %
11 %
12 %

จากตารางที่ 1 ผลการทดลองการคั่วพริกที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ
เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการคั่วพริกอยู่ที่เวลา 60 นาที น้าหนักพริกที่เหลือเท่ากับ 3.52 กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์
และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการคั่วพริก ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
นาหนัก
เวลา (นาที)
20
30
40
50
60

นาหนักทีเ่ หลือ
(กิโลกรัม)
3.66
3.52
3.45
3.41
3.39

นาหนักทีห่ ายไป
(กิโลกรัม)
0.34
0.48
0.55
0.59
0.61

นาหนักทีเ่ หลือคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์
91.50 %
88.00 %
86.25 %
85.25 %
84.75 %

เปอร์เซ็นต์ความชืน
8.5 %
12 %
13.75 %
14.75 %
15.25 %

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองการคั่วพริกที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ได้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ
เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการคั่วพริกอยู่ที่เวลา 30 นาที น้าหนักพริกที่เหลือเท่ากับ 3.52 กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์
และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการคั่วพริก ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
นาหนัก
เวลา (นาที)
20
30
40
50
60

นาหนักทีเ่ หลือ
(กิโลกรัม)
3.6
3.48
3.43
3.39
3.37

นาหนักทีห่ ายไป
(กิโลกรัม)
0.40
0.52
0.57
0.61
0.63

นาหนักทีเ่ หลือคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์
90.00 %
87.00 %
85.75 %
84.75 %
84.25 %

เปอร์เซ็นต์ความชืน
10 %
13 %
14.25 %
15.25 %
15.75 %

จากตารางที่ 3 ผลการทดลองการคั่วพริกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการคั่วเริ่มที่ 20 นาที
น้าหนัก พริกที่ เหลือเท่ากั บ 3.6 กิ โลกรัม คิ ดเป็ น 90 เปอร์เซ็ นต์ ความชื้น ของพริกหลังจากการคั่ วไม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว จึงทาการคั่วในเวลา
30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามลาดับ พริกที่ได้มีความชื้นน้อยเกิน และไหม้ ทาให้ไม่สามารถนาพริก
มาทาการแปรรูปได้

ภาพที 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นกับเวลา

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลองการคั่วพริกโดยใช้ ก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน ควบคุมอุณ หภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล
และใช้โซลินอยวาล์วเป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณ หภูมิที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งที่มีความชื้นประมาณ
17-20 เปอร์เซ็นต์ จานวนครัง้ ละ 4 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส
เพื่อทาการศึก ษาความสัมพัน ธ์ระหว่างอุณ หภูมิกับเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการคั่ วพริก และเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้าหนักหลังจากการคั่ว และทาการคั่วพริกที่เวลา 20
นาที, 30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามลาดับ จากผลการทดลองในการคั่วพริก พบว่าอุณหภูมแิ ละเวลา
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ที่เหมาะสมในการคั่วพริกอยู่ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ 30 นาที โดยวัดค่าน้าหนักที่เหลือเท่ากับ 3.52
กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชืนสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราส
เบอร์รี พาย
Temperature and relative humidity measuring system in soilless culture
greenhouse with raspberry pi
เจริญรัฐ โบสิทธิพิเชฎฐ์1* เลิศศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล1 หฤทัย ดิน้ สกุล2 และ สัญญา ควรคิด2
Jareanrat Bosittipichet1*, Lertsak Sakcharoenchaikul1, Harutai Dinsakul2 and Sanya Kuankid2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราส
เบอร์รี พาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน โดยระบบจะรับค่า
อุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ จากไอซี DHT22 ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล ส่งให้กับราสเบอร์รี พาย ประมวลผล
เป็นค่าอุณหภูมิและความชื้น แสดงผลบนหน้าจอแสดงผลและส่งข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลได้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ถ้าค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์
วิกฤติต่อการเจริญ เติบโตของพืชจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยจากผลการทดสอบเทียบค่า
อุณหภูมิที่วัดได้กับเครื่องมือวัด Huato รุ่น HE174 มีค่าความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 3.2 และค่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่
เกินร้อยละ 5.6
ค าส าคั ญ : ราสเบอร์ รี พาย การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น เซนเซอร์ วั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น DHT22 อิ น เทอร์ เน็ ต
แอพพลิเคชันแอนดรอยด์ แอพพลิเคชันไลน์

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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บทนา
ปั จ จุ บั น ประชาชนหั น มาสนใจดู แ ลสุ ข ภาพกั น มากขึ้ น โดยหั น มาบริ โ ภคผั ก ปลอดสารพิ ษ ซึ่ ง ผั ก
ไฮโดรโปนิกส์เป็นตัวเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่จะหลีกเลี่ยงจากผักที่มีสารพิษเจือปน โดยพบว่าในปัจจุบันมีผู้สนใจทา
การเกษตรในลักษณะนี้อยู่มาก แต่ปัญหาที่พบคือภายในโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์จะมีอุณหภูมสิ ูง ส่งผลให้น้าที่ใช้ใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีอุณหภูมิที่สูงขึน้ ตามไปด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบรากของผักไฮโดรโปนิกส์ งานวิจัยนีจ้ ึง
เป็นการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย เป็นตัวประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงผลและ
ส่งไปเก็บที่ฐานข้อมูล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อลด
อุณหภูมภิ ายในโรงเรือนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ราสเบอร์รี พาย
ราสเบอร์รี พายเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขนาด 32 บิตรองรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating
System) ได้หลายระบบ เช่น ราสเบียน (Raspbian) พิโดนา (Pidora) และ แอส ลีนุกซ์ (Arch Linux) เป็นต้น โดยการ
ติ ด ตั้ ง ต้ อ งท าการติ ด ตั้ ง บนเอสดี ก าร์ ด มอดู ล ราสเบอร์ รี พายนี้ ถู ก ออกแบบมาให้ มี ห น่ ว ยประมวลผล หน่ ว ย
ประมวลผลแสดงภาพด้านกราฟฟิค และหน่ วยความจา อยู่ภายในชิพ เป็นของบริษัทบอร์ดคอม มีจุดเชื่อมต่อซึ่ ง
เรียกว่า จีพีไอโอ (GPIO) ให้ผู้ใช้สามารถนาไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ภายในใช้ส่วนประมวลผลของ
บริษัท ARM รุ่น ARM1176JZF

ภาพที่ 1 ราสเบอร์รี พาย
2. เซนเซอร์สาหรับวัดอุณหภูมแิ ละความชืนสัมพัทธ์ DHT22
DHT22 เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์สาหรับวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature Sensor & Humidity
Sensor) สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานด้านระบบสมองกลฝังตัวได้ห ลากหลาย เช่น การวัดอุณ หภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ในโรงเพาะเห็ด เซนเซอร์นี้ให้สัญญาณค่าเป็นดิจิทัล ให้ขาสัญญาณเพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม
สองทิศทาง ซึ่งงานวิจัยนี้นามาเชื่อมต่อกับ ราสเบอร์รี พาย เพื่ออ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านขาดาต้า ซึ่งเป็นขาที่ทา
หน้าที่ส่ือสารแบบสองทิศทาง ซึ่งหากอยู่ในสถานะปกติขาดาต้า จะมีสภาวะลอจิกเป็น 1 คุณสมบัติค่าความถูกต้อง
ของ DHT22 เทียบกับเครื่องวัดความชืน้ สาหรับทดสอบเทียบค่า ดังภาพที่ 2
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3. ไฮโดรโปนิกส์
การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) คือ เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการ
ปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่าง ๆ ใน
ดิน ทาให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนีใ้ นเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน เช่น เทคนิคน้าไหล
บาง (NFT) เทคนิคการปลูกพืชในน้าลึกไหลล้น (DFT) เทคนิคการปลูกพืชในน้าลึก (DRFT) เทคนิคการปลูกพืชในน้านิ่ง
แบบต้องเติมอากาศ (DWT) การพืชปลูกในวัสดุ ทราย กรวด ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว ร๊อควูลล์ พีท ฯลฯ การปลูกพืชให้
รากลอยอยูก่ ลางอากาศ (Aeroponics)

ภาพที่ 2 คุณสมบัตขิ องเซนเซอร์ DHT22

การดาเนินงาน
ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ จะรับข้อมูลของเซนเซอร์จากราส
เบอร์รี พาย เก็บยังฐานข้อมูลซึ่งอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลบนจอแสดงผลแอลซีดี เว็บบราวเซอร์ และผ่านแอ
พลิเคชันแอนดรอยย์ โดยสามารถแจ้งเตือนบนแอพพลิเคชันไลน์ เมื่อมีค่าอุณ หภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์วิกฤติ
แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้ สัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย
การออกแบบระบบแบ่งออกเป็น 2 ขันตอน
1. ค่าอุณหภูมแิ ละค่าความชื้นสัมพัทธ์จากไอซ๊ DHT22
1.1 การอ่านค่าอุณหภูมแิ ละค่าความชื้นสัมพัทธ์
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ภาพที่ 4 สัญญาณข้อมูลจากเซนเซอร์ DHT22
การอ่ า นค่ า จากเซนเซอร์ DHT22 โดยราสเบอร์ รี พ ายส่ ง สั ญ ญาณ Start signal ที่ ส ภาวะลอจิ ก LOW
ระยะเวลา 20 มิลลิวินาที และสภาวะลอจิก HIGH อย่างน้อย 20-40 ไมโครวินาที ไปที่เซนเซอร์ DHT22 เพื่อให้เข้าใจ
ว่าเริ่มการติดต่อ หลังจากนั้นเซนเซอร์จะส่งสัญญาณตอบสนองกลั บมาโดยส่ง สัญญาณที่มีสภาวะลอจิกเป็น LOW
80 ไมโครวินาที และสภาวะลอจิก HIGH 80 ไมโครวินาที (Response Bit) ต่อจากนีจ้ ะเป็นการส่งข้อมูลที่ละบิตรวม 40
บิต โดยแบ่งเป็นค่าของความชื้นสัมพัทธ์ 16 บิต ค่าอุณ หภูมิ 16 บิต และสุดท้ายเป็น checksum สาหรับตรวจสอบ
ความถูกต้อง 8 บิต ช่วงสภาวะลอจิก LOW ของแต่ละบิตจะมีความกว้างของสัญญาณเท่ากัน แต่จะต่างกันในช่วง
สภาวะลอจิก HIGH สาหรับบิตที่มีคา่ เป็น 0 หรือ 1 แสดงดังภาพที่ 4
1.2 การแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแอลซีดี

ภาพที่ 5 โฟลว์ชาร์ตการแสดงผลบนจอแอลซีดี
เมื่อราสเบอร์รี พายอ่านค่าจากเซนเซอร์ DHT22 ได้แล้วก็จะแสดงผลค่าที่อ่านได้บนจอแอลซีดี
ตามขัน้ ตอนที่ออกแบบไว้ แสดงดังภาพที่ 5
2. การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและการแสดงผล
2.1 การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์
การติดต่อ ระหว่างราสเบอร์รี พาย และเซิร์ฟ เวอร์ผ่านโพรโตคอลเอฟที พี โดยการส่งข้ อมูล ไปเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลจะใช้ไลบรารี Urllib และ Urllib2 ซึ่งเป็นไลบรารีพื้นฐานของภาษาไพธอน ซึ่งสามารถทาให้โปรแกรมที่สร้าง
ขึ้นเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ การใช้ไลบรารีน้ีเพื่อร้องขอไฟล์นามสกุลพีเอชพี ที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยไฟล์
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นามสกุลพีเอชพี จะสร้างตัวแปรแบบ POST เพื่อรอรับค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิจากราสเบอร์รี พาย และเก็บ
ลงในฐานข้อมูลดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 โฟลว์ชาร์ตการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
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ภาพที่ 7 โฟลว์ชาร์ตการส่งข้อมูลและแจ้งเตือน
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2.2 การแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์
การแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์โดยการเขียนไฟล์นามสกุลพีเอชพี และไฟล์นามสกุลเอชทีเอ็มแอล
เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟเชิงเส้น แผนภูมแิ ท่ง ตาราง เป็นต้น ดังภาพที่ 7
2.3 การแสดงผลบนแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์
การแสดงผลบนแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์ สามารถทาได้หลังจากเก็บข้อมูลไว้ใน
ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ โดยแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น จะร้องขอไฟล์นามสกุลพีเอชพี และ
เอชทีเอ็มแอลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ดังภาพที่ 7
2.4 ระบบแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์
เมื่อค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์วกิ ฤติในช่วงอุณหภูมทิ ี่ต่ากว่า 25 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า
35 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นสั มพั ทธ์ต่ากว่า 60 เปอร์เซ็น ต์ หรือ สูงกว่า 80 เปอร์เซ็ นต์ ระบบตรวจวัดค่ า
อุณหภูมแิ ละค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย จะส่งข้อความแจ้งเตือนบนแอพพลิเค
ชันไลน์ ดังภาพที่ 7

ผลการทดลอง
การวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน
ไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราสเบอร์รี พายเทียบกับเครื่องมือวัด Huato รุ่น HE174 ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 8 เมื่อ T0 และ
H0 คือค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเครื่องมือวัด Huato รุ่น HE174 และ T1 และ H1 คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์
คือค่าอุณหภูมิ ของระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้ สัมพัทธ์
ค่าความผิดพลาดสัมพันธ์ หรือ Percent Error (%Error) คือค่าอัตราร้อยละความผิดพลาดได้จากค่าความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เปรียบเทียบกับค่าจริง ดังสมการที่ (1)
% Error 

เมื่อ

Xt
Xm

Xt  Xm
100
Xt

(1)

คือ ค่าที่วัดจาก Data Logger (HE174)
คือ ค่าที่วัดจาก DHT22

ตารางที่ 1 การเทียบเครื่องมืดวัด Huato รุ่น HE174 กับระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมแิ ละค่าความชื้นสัมพัทธ์ใ นโรงเรือน
ไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย
Data Logger HE174
ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิ
% ค่าความผิดพลาด
เวลา
และค่าความชืนสัมพัทธ์
อุณหภูมิ
ความชืน
อุณหภูมิ
ความชืน
อุณหภูมิ
ความชืน
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 การเทียบเครื่องมืดวัด Huato รุ่น HE174 กับระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมแิ ละค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน
ไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย (ต่อ)
Data Logger HE174
ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิ
% ค่าความผิดพลาด
เวลา
และค่าความชืนสัมพัทธ์
อุณหภูมิ
ความชืน
อุณหภูมิ
ความชืน
อุณหภูมิ
ความชืน
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 กับระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมแิ ละค่าความชืน้ สัมพัทธ์
ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย

ผลการดาเนินงาน
การติดตั้งระบบตรวจวัดค่ าอุ ณ หภูมิและค่ าความชื้นสั มพั ทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิก ส์ ทาการติด ตั้งเซนเซอร์
DHT22 จ านวน 3 ต าแหน่ง ภายในโรงเรือ น ดั งภาพที่ 9 และส่ งค่ าอุณ หภู มิและค่ าความชื้นสั ม พั ทธ์แสดงผลบน
หน้า จอแสดงผล ส่ ง เข้ าไปยั งเซิ ร์ฟ เวอร์ และเก็ บลงในฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล ได้ ผ่ า นเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์เมื่อค่าอุณหภูมิและค่า
ความชื้นสัมพัทธ์วิกฤติ ดังภาพที่ 10 11 และ 12 ตามลาดับ
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ภาพที่ 9 การติดตัง้ ระบบในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

ภาพที่ 10 การตรวจสอบค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงเป็นกราฟเชิงเส้น

ภาพที่ 11 การตรวจสอบผ่านแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์

ภาพที่ 12 การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์
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วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อลดอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นปัจจัยสาคัญในการเจริญเติบโตของพืช พบว่าพืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ดเี มื่อค่าอุณหภูมอิ ยู่ในช่วง 25-35 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นสัมพัทธ์อยูใ่ นช่วง 60%-80% ดังนัน้
กลุ่มผู้จัดทาจึงได้ทาระบบแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ เมื่ออุณหภูมิ และค่าความชื้นสัมพัทธ์วิกฤติ โดยจากผลการ
ทดสอบเทียบค่าอุณ หภูมิที่วัดได้กับเครื่องมือวัด Huato รุ่น HE174 มีค่าความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 3.2 และค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ 5.6

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจากแอร์การ์ดแบบเติมเงิน ถ้าโรงเรือนอยูใ่ กล้บริเวณที่พักอาศัยและติดตัง้ อินเทอร์เน็ต
แบบไวไฟ ราสเบอร์รี พายติดตั้งตัวรับสัญญาณไวไฟ
2. ควรมีการระบายความร้อนในตู้ควบคุม การติดตั้งพัดลมภายในตูเ้ พื่อลดอุณหภูมิ
3. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ให้มรี ะบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย
4. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ให้มรี ะบบตรวจวัด และพ่นหมอกอัตโนมัติ
5. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ให้มกี ารใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผงโซล่าเซลล์
6. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ให้มกี ารใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผงโซล่าเซลล์เมื่อไฟดับ

กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาใบงานการทดลองปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Worksheets development laboratory instrumentation and electrical measurements
เกรียงศักดิ์ สุภาษา1* และ นิติพงษ์ สมไชยวงศ์1
Kriangsak Supasa1* and Nitipong Somchaiwong1
บทคัดย่อ
การพัฒนาใบงานการทดลองปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาหาคุณภาพและประสิทธิภาพของใบงานตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษา จานวน 20 คนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบประเมินคุณภาพ
ใบงานการทดลองจานวน 7 ใบงาน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของใบงาน ผลจากการวิจัยพบว่า ใบงานการทดลองปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ
การวัด ทางไฟฟ้าที่ ส ร้างขึ้นมี คุ ณ ภาพ ในระดั บดี ( X = 3.46 ,S.D 0.66 ) ส่ วนประสิ ทธิภ าพของใบงานคื อ E1/E2
เท่ากับ 81.90/82.50 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยคือ 80/80
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพใบงานปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

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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บทนา
การเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า จะต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ มีการรู้จักอุปกรณ์ที่จาเป็นมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริ ม
กิจกรรมด้านเทคโนโลยี เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ ยตนเอง มีการทดลองปฏิบัติจริงมากขึ้น จึงจะช่วยให้
ผู้เรียน ยกระดับความรู้และทักษะให้สูงขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดและนาไปใช้
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น
วิชา ปฏิบัติก ารเครื่อ งมือวัด และการวัดทางไฟฟ้า เป็ นวิชาที่มีค วามส าคัญ เป็ นอย่างมาก เนื่อ งจากเป็ น
พื้นฐานและแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานของการวัดและทดสอบในงานไฟฟ้า ปัจจุบันจึงได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปจนถึงระดับปริญญาตรี โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของหลักการ การใช้งานพื้นฐานในงานวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าเพื่อนาไปประยุกต์ในขั้นสูงต่อไปจึงได้บรรจุไว้ใน
หลักสูตร สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง ประเภทกลุ่มวิชาชีพบังคับวิชา ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ให้เป็น
วิชาชีพสาขา ที่ผู้เรียนในสาขาไฟฟ้าที่จะต้องเรียน
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการเรียน ของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าที่มี
ความรู้ความสามารถและการจัดการเรียนการสอนด้านเทคนิค จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การสอนวิชา ปฏิ บัติ ก ารเครื่อ งมื อ วั ด และการวั ด ทางไฟฟ้ า พบว่า ปั ญ หาคื อ เนื้ อ หาในใบงานแต่ล ะฉบั บ ยั ง ไม่
ครอบคลุมกับคาอธิบายรายวิชา และ จุดประสงค์รายวิชา และการเรียนการสอน จึงทาให้ไม่มีความสะดวกในการ
ทดลองมากนักและทาให้การปฏิบัติใบงานไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดที่ออกแบบใบงานและหาประสิทธิภาพของใบ
งาน ซึ่งได้มี ผู้วิจัย ได้ทามาแล้วเช่น ยุทธพิชัย (2546) วิจัยเรื่องการสร้างชุดปฏิบัติการและหาประสิทธิภาพของชุด
ปฏิบัติการกรองความถี่ ซึ่งกาหนดเนื้อหาออกมาเป็นหัวข้อได้ 4 หัวข้อ และกาหนดจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละใบปฏิบัติงาน สร้างชุดฝึก ใบปฏิบัติงานและสร้างแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการสังเกตเพื่อวัดความสามารถการปฏิบัตแิ ละทักษะของนักศึกษาด้วยชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย
แบบประเมินวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปฏิบัติแต่ล ะหั วข้อ ใบปฏิบัติงานและแบบประเมิน วัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนขั้นสุดท้ายการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
84.85/85.60 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 [3] ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย [6]
จากความสาคัญ และปัญหาของการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าดังกล่าว
ข้างต้นจึงคิดที่จะ พัฒนาใบงานการทดลองปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
ของใบงาน เพื่อให้มีสะดวกในการทดลองของผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของใบงาน ตั้งแต่ 3.40 ขึ้น
ไป [2] ประสิ ท ธิ ภ าพ เกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80 [3] ที่ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ในการแก้ ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นวิ ช า
ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบใบงานการทดลองปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของใบงานการทดลองปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
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ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน
คุณ ภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งได้กาหนดเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าไว้ 5 ระดับ สาหรับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพสามารถนามาแปลผลได้ดังนี้ [4]
4.41-5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก
3.41-4.40 หมายถึง คุณภาพดี
2.61-3.40 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง คุณภาพพอใช้
1.00-1.80 หมายถึง คุณภาพต้องปรับปรุง
อนึ่งคะแนนเฉลี่ยเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้วิจัยได้กาหนดค่า ตัง้ แต่ 3.40 ขึน้ ไป [4]
การกาหนดเกณฑ์อย่างนี้ ถือหลักว่า จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน จะเห็นได้วา่ คะแนนสูงสุดคือ
5 คะแนนต่าสุดคือ 1 ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด= 5-1 = 4 มี 5 ระดับ ดังนั้นแต่ละระดับจะมีช่วงห่าง =

4 = 0.8 การใช้เกณฑ์แปลความหมายแบบนี้จะมีปัญหาในความถูกต้องของการแปลความหมายค่าเฉลี่ยบางค่า
5
อธิบายได้ดังนี้ ในการหาค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยกาหนดไว้ว่า 1. แทน คุณภาพต้องปรับปรุง 2. แทน คุณภาพพอใช้ 3. แทน
คุณภาพปานกลาง 4. แทน คุณภาพดี 5. แทน คุณภาพดีมาก เมื่อหาค่ าเฉลี่ยออกมาได้ค่าเป็นจานวนเต็ม จะไม่มี
ปัญหาอะไร ก็แปลผลไปตามนั้น เช่น ถ้าได้ค่าเฉลี่ย 4 หมายถึง คุณภาพดี เป็นต้น แต่ถ้าไม่เป็นจานวนเต็ม ค่าเฉลี่ย
เป็นเลขทศนิยม ก็ต้องพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ใกล้จานวนเต็มใด ก็ปัดให้เป็นจานวนนั้น เช่น 1.70 นับว่าอยู่
ใกล้ 2 มากกว่า 1 ก็ปัดให้เป็น 2 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับน้อย เป็นต้น นั่นคือ ใช้หลักการปัดทศนิยมให้เป็นจานวนเต็ม
[4]
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์หาคุณภาพของใบงาน โดย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [1] โดยมีสูตรดังนี้

เมื่อ

X = X
N
หมายถึง
X
 X หมายถึง

(1)

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
N
หมายถึง
จานวนข้อมูลทั้งหมด
หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [1] โดยมีสูตรดังนี้

2
(X
X)

S.D. =
(N-1)
S.D.
N

X
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

(2)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
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การหาประสิทธิภาพของใบงาน
การหาประสิทธิภาพของ [3] ใบงาน ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า มีวธิ ีดังนี้

E1
E2
เมื่อ

=  X / N ×100
A
=  Y / N ×100
B

(3)
(4)

E1
E2

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของแต่ล่ะใบงานระหว่างเรียน
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
 X หมายถึง คะแนนรวมของแต่ละ่ ใบงานระหว่างเรียน
 Y หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
A
หมายถึง คะแนนเต็มของแต่ล่ะใบงานระหว่างเรียน
B
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรวม
N
หมายถึง จานวนผู้เรียนทั้งหมด
80 ตัวแรก คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่ลงปฏิบัตใิ นแต่ละใบงานซึ่งคานวณจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยของใบงาน หลังจบการทดลองแต่ละใบงาน โดยคิดเป็นร้อยละ
80 ตัวหลัง คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่ลงปฏิบัติในใบงานทั้งหมด ซึ่งคานวณ
จากค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบรวม โดยทาการทดสอบหลังจบการทดลองในใบงานทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สุรพงษ์ (2547) วิจัยเรื่องการออกแบบวงจรและสร้างโมโคล บอร์ดชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
16F876 โดยหาคุณ ภาพจากกลุ่ มตัวอย่างที่เป็นผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ทางด้านการศึกษาจานวน 5 คน และผู้ทรงคุณ วุฒิ
ทางด้านวิศวกรรม จานวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่าวงจรและโมดูลบอร์ดชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
16F876 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพทางด้านการศึกษาในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.49 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ
0.60 [1] และมีคุณภาพด้านวิศวกรรมในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.58
[1] ซึ่งคุณภาพของชุดปฏิบัตกิ ารไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F876 ที่ได้นเี้ ป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย [5]
ยุทธพิชัย (2546) วิจัยเรื่องการสร้างชุดปฏิบัติการและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการกรองความถี่ มี
วิธีการดาเนินการดังนี้คือ ศึกษาเรื่องวงจรกรองความถี่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่
ซึ่ ง ก าหนดเนื้ อ หาออกมาเป็ น หั ว ข้ อ ได้ 4 หั ว ข้ อ และก าหนดจุ ด ประสงค์ ทั่ ว ไปและจุ ด ประสงค์ เชิง พฤติก รรมให้
ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละใบปฏิบัตงิ าน สร้างชุดฝึก ใบปฏิบัติงานและสร้างแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
การสังเกตเพื่อวัดความสามารถการปฏิบัติและทักษะของนักศึกษาด้วยชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยแบบประเมินวัด
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปฏิ บัติแต่ละหัวข้อใบปฏิบัติงานและแบบประเมินวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนขั้น
สุดท้ายการปฏิบัติงานผลการวิจัยพบว่า ชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.85/85.60 สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 [3] ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย [6]
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ลาดับขันตอน
ขันตอนการออกแบบใบงานการทดลองปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าดังนี

ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการสร้างใบงานวิชาปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
แผนผังขั้นตอนการสร้างใบงานวิชาปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า มีขั้นตอนดันนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารที เกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หารายวิ ช าและจุ ด ประสงค์ ร ายวิ ช าโดยศึ ก ษาเนื้ อ หาข้ อ มู ล จาก
รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาประกอบด้วย จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
2. วิเคราะห์ และตั ด สิ น ใจเลือ กอุ ปกรณ์ ในใบงานพิจ ารณาปั จจั ย เกี่ ยวกั บอุ ปกรณ์ เช่น เปอร์เซ็ น ต์ค วาม
ผิดพลาดของอุปกรณ์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างใบงานการทดลอง วิชา ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ
การวัดทางไฟฟ้า
3. สร้างใบงานทดลอง ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1. ชื่อเรื่องการทดลอง
2. วัตถุประสงค์ในการทดลอง
3. ทฤษฎีเบือ้ งต้น
4. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์
5. ลาดับขั้นตอนการทดลอง
6. ผลการทดลอง
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7. คาถามท้ายการทดลอง
8. สรุปผลการทดลอง
4. นาใบงานการทดลอง วิชา ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ที่สร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาใบงานการทดลอง วิชา ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม ของใบงาน โดยมีการปรับปรุงแก้ไข
1. การลาดับขั้นการทดลอง
2. รูปแบบของวงจรการทดลอง
3. อักษรย่อ
4. ตารางส าหรั บ การบั น ทึ ก ผลการทดลองปรั บ ปรุ งแก้ ไขตามที่ อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษา และผู้ เชี่ย วชาญ
เสนอแนะเพื่อประเมินคุณภาพของใบงาน
5. นาใบงานการทดลองที่แก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผศ. นิตพิ งษ์ สมไชยวงค์
อาจารย์ประจา สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
2. อ. เพลิน จันทร์สุยะ
อาจารย์ประจา สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
3. อ. ธีรวัฒน์ ผุสดี
อาจารย์ประจา สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
โดยผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้ง 3 ท่านได้ตอบแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของใบงานการทดลองที่สร้างขึน้
6. นาใบงานไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประสิทธิภาพของใบงาน วิชา
ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
ขันตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
แบบประเมินคุณภาพ ใบงาน วิชา ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แผนผังขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพใบงานปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
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1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแบบประเมินคุณภาพ
2. กาหนดรูปแบบของแบบประเมินที่ใช้
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าในแต่ละประเด็นมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งได้กาหนด
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าไว้ 5 ระดับ
5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดมี าก
4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี
3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
สาหรับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพสามารถนามาแปลผลได้ดังนี้
4.41-5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก
3.41-4.40 หมายถึง คุณภาพดี
2.61-3.40 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง คุณภาพพอใช้
1.00-1.80 หมายถึง คุณภาพต้องปรับปรุง
อนึ่งคะแนนเฉลี่ยเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้วิจัยได้กาหนดค่า ตัง้ แต่ 3.40 ขึน้ ไป [4]
3. สร้างแบบประเมินคุณภาพ ใบงาน วิชา ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
4. นาแบบประเมินคุณภาพที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ แล้วทาการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ เช่น การตั้ง
คาถามในแบบประเมิน แก้ไขคาผิดในแบบประเมิน
5. นาแบบประเมินคุณภาพใบงานแก้ไขแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชัน้ ปีที่ 2 ปีการศึกษา2559 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทีล่ งทะเบียนเรียน
วิชา ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า จานวนทั้งหมด 20 คน
1. กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะนาไปใช้งาน
2. อธิบายเนื้อหา วัตถุประสงค์และคาชี้แจงในการปฏิบัตใิ บงานและการประเมินให้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
3. เก็บข้อมูลการวิจัยโดยให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดลองปฏิบัติใบงานระหว่างเรีย นครั้งละ 1 ใบงาน และทา
การวัดผลการเรียนในระหว่างเรียนด้วยแบบประเมินแบบสังเกตการณ์ระหว่างเรียน จนครบ 7 ใบงาน
4. เมื่อทดสอบใบงานระหว่างเรียนจนครบ 7 ใบงานแล้ว ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรวม
5. นาผลคะแนนที่ได้จากแต่ใบงานระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมมาวิเคราะห์
ตามวิธีการทางสถิติ
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ผลการดาเนินงาน
ผลการสร้างใบงาน ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

ภาพที่ 3 ใบงาน ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
ผลการวิเคราะห์คุณภาพ ใบงาน ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
การวิเคราะห์คุณภาพของ ใบงาน ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า จานวน 7 ใบงานซึ่งได้จาก
แบบประเมินที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ การประเมินคุณภาพใบงาน มีรายการประเมิน 10 รายการ แต่ละใบ
งานทาการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้
การประเมิน โดยผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ จานวน 3 ท่ าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดั บ ดี ( =3.46 , S.D 0.66 ) เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและจัดอยู่ในระดับ ดี ( =3.80 , S.D 0.88 ) คือ ใบงานมีความ
เหมาะสมของระดับขั้นความรู้ ( =3.80 , S.D 0.40 ) มีความสะดวกในการบันทึกผลจากการทดลอง ส่วนค่าเฉลี่ย
ต่าสุดและจัดอยู่ในระดับดี คือเนื้อหาก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน ( =3.22 , S.D 0.79 ) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของใบงานจานวน 7 ใบงาน
ข้อที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย S.D.
1
ใบงานครอบคลุมวัตถุประสงค์
3.40
0.49
2
ใบงานมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
3.40
0.49

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี

3

ใบงานมีเนื้อหาถูกต้อง

3.83

0.76

ดี

4
5
6
7
8

ใบงานมีความเหมาะสมของระดับขั้นความรู้
ใบงานมีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
เนื้อหาก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน
ความชัดเจนในการอธิบายลาดับขั้นการทดลองแต่ละขั้น
คาอธิบายลาดับขั้นการทดลองเข้าใจง่าย

3.00
3.80
3.22
3.22
3.22

1.00
0.88
0.79
0.79
0.79

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

9

มีความสะดวกในการบันทึกผลจากการทดลอง

3.80

0.40

ดี

10

สามารถลดเวลาในการทาความหมายให้เข้าใจได้ดี

3.67

0.49

ดี

3.46

0.66

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ ใบงาน ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
การทดลองใช้ ใบงาน ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 20
คน ีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของใบงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด E1 / E2 ไม่นอ้ ยกว่า 80/80 [3] ได้ผลดังต่อไปนี้
นักศึกษาที่ลงปฏิบัตใิ บงาน ระหว่างเรียน (E1) ที่จานวน 7 ใบงาน มีคะแนนเต็มที่ 70 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย
คือ 57.30 และคิดเป็นร้อยละ 81.90 คะแนน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (E2) มีคะแนนเต็มที่ 10
คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย คือ 8.05 และคิดเป็นร้อยละ 82.50 ดันนั้น ใบงาน ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.90/82.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้คอื E1/E2 ไม่ต่ากว่า 80/80 [3] ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนจากการทาคะแนนแต่ละ่ ใบงานระหว่างเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 20 คน
จานวน
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็น
เกณฑ์
รายการ
ผู้เรียน
ที่ได้
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนนแต่ละ่ ใบงานระหว่าง
20
70
57.30
81.90
80
เรียน
คะแนนแบบทดสอบวัดผล
20
10
8.05
82.50
80
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม
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สรุปผล/อภิปรายผล
การด าเนิน การวิจัยครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค์เพื่อออกแบบใบงานและหาคุณ ภาพ ประสิทธิภ าพของ ใบงาน
ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า จากการดาเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. คุณภาพของ ใบงาน ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ในภาพรวม คุณภาพของใบงานที่สร้าง
ขึน้ จัดอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 3.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ S.D = 0.66 [1] และระดับคุณภาพด้าน
ใบงาน การทดลองอยู่ในระดับที่ดี
2. การหาประสิทธิภาพของ ใบงาน ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า กับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน
ปรากฏว่า ผลจากการปฏิบัติใบงาน ระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่กาหนดไว้คอื E1/E2 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 80/80 ซึ่งผลที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.90/82.50

ข้อเสนอแนะ
ควรออกแบบและสร้างใบงานที่มีความเหมาะสมกับขั้นความรู้ และสะดวกในการจดบันทึกผลการทดลอง
และสรุปผล

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ให้การสนับสนุน
เอื้ออานวยสถานที่ และอุปกรณ์การทดลองที่จาเป็นสาหรับการทาวิจัยในครั้งนี้
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การสร้างเตาอบกาจัดสีเคลือบเพื่อเพิ่มปริมาณการได้คืนของเนือโลหะในกระบวนการ
รีไซเคิลกระป๋องอะลูมเิ นียม
The construction a de-coating owen furnace high quantity material yield
from aluminum cans recycle process
กานต์ วิรุณพันธ์1*
Kant Wirunphan1*
บทคัดย่อ
จุด ประสงค์ ห ลั ก ในการสร้า งเตาก าจัด สี เคลือ บขึ้น มาเพื่ อหาอุ ณ หภู มิที่ เหมาะสมในการก าจั ด สี เคลื อ บ
กระป๋องอะลูมเิ นียม การดาเนินงานการสร้างเตากาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมได้จาแนกออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ
ส่วนที่หนึ่งคือส่วนให้พลังงานความร้อนและลดการสูญเสียความร้อนจากเตากาจัดสีเคลือบจะเลือกใช้ลวดนาความ
ร้อนขาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร เป็นตัวให้ความร้อนและเลือกใช้เซรามิคไฟเบอร์เป็นฉนวนกั้นความร้อนบริเวณ
ผนังเตา ส่วนที่สองคือส่วนที่ทาหน้าที่ส่งถ่ายกาลังเพื่อหมุนกวนเศษกระป๋องในห้องกาจัดสีเคลือบจะเลือกใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์ เป็นต้นกาลังส่งผ่านชุดเฟืองทดและชุดสายพานรูปตัววีและส่วนที่สามคือส่วนที่ลด
ก๊าซที่เกิดจากการกาจัดสีเคลือ บโดยใช้ถังดักฝุ่นและก๊าซที่ไหลผ่านระบบสเปรย์น้า ผลจากการทดลองพบว่าเตาที่
สร้างขึ้นสามารถบรรจุเศษกระป๋องอะลูมิเนียมได้ครั้งละ 30 กิโลกรัม อุณหภูมิที่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบของ
เตาคือ 300 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการกาจัดสีเคลือบ 20 นาทีต่อครัง้ เมื่อนาเศษที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบมาชั่ง
น้าหนักพบว่าจะได้คืนของเนื้อโลหะเฉลี่ยประมาณ 4.6 กิโลกรัม หรือประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
หล่อหลอมเศษกระป๋องอะลูมเิ นียมที่ไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบ
คาสาคัญ: การสร้างเตากาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียม การรีไซเคิลกระป๋องอะลูมเิ นียม การได้คนื เนื้อโลหะ

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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บทนา
โลหะอะลูมิเนียมผสมถูกนามาใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการใช้งานภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง
มากทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากโลหะอะลูมิเนียมผสมมีน้าหนักเบาและไม่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย [1] ภาชนะบรรจุภัณฑ์เหล่านัน้ เมื่อผ่านการอุปโภคและบริโภคแล้วจะถูกทิง้ ไว้ตามที่ตา่ งๆ ซึ่งอยู่ในรูปของขยะ
มีมูลค่า ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมตามมา แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้นาเอาภาชนะบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการนามาหล่อหลอมอีกครั้ง (Recycle)
เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านขยะมูลฝอย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติจากการนาสินแร่
บ็อคไซด์ (Bauxite) มาผลิตโลหะอะลูมเิ นียม ลดพลังงานเชื้อเพลิงและต้นทุนในการผลิตโลหะอะลูมิเนียมขึน้ มาใหม่
สาหรับประเทศไทยนั้นมีการนาเข้าโลหะอะลูมิเนียมจากต่างประเทศประมาณปีละ 500,000 ตัน มีมูลค่า
รวมถึง 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์และภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะเกิดเศษโลหะ
อะลูมิเนียมหมุนเวียนปีละประมาณ 200,000 ตัน และส่งออกไปยังต่างประเทศในราคาต่าปีละประมาณ 30,000 ถึง
80,000 ตัน [2] ทาให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าจากการส่งออกและนาเข้าโลหะอะลูมิเนียมเป็นจานวนมากจึงทาให้
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจและส่งเสริมที่จะให้นาเศษโลหะอะลูมเิ นียมเหล่านัน้ กลับมาใช้ใหม่
ภายในประเทศโดยกระบวนการหล่อหลอม แต่ผลิตภัณฑ์โลหะอะลูมเิ นียมที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลภายในประเทศ
ยังมีคุณภาพต่า เนื่องจากกระบวนการรีไซเคิลโลหะอะลูมิเนียมภายในประเทศยังขาดความรู้และเทคนิคที่เหมาะสมจึง
ทาให้ผลิตภัณฑ์ห รือชิ้นงานที่ได้นั้นมีคุณภาพต่าทั้งด้านคุณ สมบัติและทางกายภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจเกิดมาจาก
หลายสาเหตุ อาทิเช่น ระยะเวลาในการหล่อหลอม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อหลอม คราบสีน้ามันที่ติดมา
กับเศษโลหะอะลูมิเนียมที่นามาทาการหล่ อหลอม ซึ่งกระป๋อ งอะลูมิเนียมที่น ามาใช้เป็น ภาชนะบรรจุภัณ ฑ์นั้น จะ
ประกอบด้วยตัวกระป๋องที่เป็นโลหะอะลูมิเนียม สีรองพื้น สีจริงและสีเคลือบกระป๋อง ซึ่งสีเหล่านี้จัดว่าเป็นสิ่งสกปรก
ที่สง่ ผลต่อคุณภาพของชิน้ งานหล่อที่ได้
จากการศึ ก ษาปั ญ หาที่ เกิ ด จากการหล่ อ หลอมกระป๋ อ งอะลู มิ เนี ย มที่ ยั ง ไม่ ได้ ก าจั ดสี เคลื อ บกระป๋ อ ง
อะลูมิเนียมพบว่า (1) เกิดก๊าซไฮโดรเจนในอะลูมิเนียมหลอมเหลวหากไม่มีการเตรียมผิวของเศษกระป๋องอะลูมิเนียม
อย่างถูกต้อง ก๊าซไฮโดรเจนอาจเกิดขึน้ ในระหว่างการหลอมเศษกระป๋องอะลูมิเนียมในรูปของความชื้นมากับก๊าซที่ได้
จากการเผาไหม้ และมาจากความชื้นในอากาศ เมื่อไอน้าหรือความชื้นสัมผัสกับอะลูมิเนียมหลอมเหลวจะทาให้เกิด
ก๊าซไฮโดรเจนละลายอยู่ในอะลูมเิ นียมหลอมเหลว ผลกระทบที่เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนต่อชิ้นงานหล่อที่ได้คอื ทาให้เกิด
จุดเสียต่างๆ เช่น รูพรุนและการหดตัวของชิ้นงานหล่อ (2) ปัญหาที่เกิดขึน้ จากกากโลหะซึ่งก็คืออะลูมเิ นียมออกไซด์มี
ความถ่ ว งจ าเพาะใกล้ เคี ย งกั บ อะลู มิ เนี ย มหลอมเหลวมากคื อ ประมาณ 2.6 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เดซิ เมตร ท าให้
อะลูมเิ นียมออกไซด์สามารถลอยปะปนไปกับน้าโลหะได้งา่ ยในขณะเทอะลูมเิ นียมหลอมเหลวลงแบบหล่อจะมีผลทาให้
งานหล่อมีคุณภาพต่าคือผิวไม่เรียบและความต้านทานแรงดึงต่า (3) สีเคลือบจะกลายเป็นสารมลทินปนเปื้อนภายใน
อะลูมิเนียมหลอมเหลวทาให้ต้องมีการกาจัดสารมลทินออกไปในรูปของขี้โลหะในปริมาณมากซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
สูญเสียเนื้ออะลูมเิ นียมไปกับกากโลหะ(Dross) จานวนมาก [3]
ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นหากว่ามีการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมก่อนนาไปหล่อหลอมจะทาให้ได้ผล
ผลิตที่มากขึน้ และชิ้นงานหล่อหรืออินกอตที่ได้จะมีคุณภาพสูงขึ้น ผู้จัดทาโครงการวิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
กาจัดสีเคลือ บกระป๋อ งอะลูมิเนียม จึงมีความคิด ที่จะสร้างเตากาจัดสี เคลือบกระป๋ องอะลู มิเนียมก่ อนที่ จะนาไป
หลอมเหลวและนาไปแปรรูปต่อไป อนึ่งในการดาเนินโครงการวิจัยนี้ผู้จัดทาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของ
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การใช้แ ละการประหยั ด ทรัพ ยากรทางเชื้อ เพลิ ง การใช้พ ลั งงานความร้ อ นให้ เกิ ด ประโยชน์สู งสุ ด จึ งได้ ทาการ
ออกแบบการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในการกาจัดสีเคลือบกระป๋อง

วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง
โลหะอะลูมเิ นียมผสมซิลิคอนเกรด A356
โลหะอะลูมิเนียมผสมซิลิคอนเกรด A356 ตามมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute)
และจากสมาคมผู้ประกอบการหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็กหรือ NFFS (Non Ferrous Founder Society) จัดให้อยู่ในกลุ่ม
โลหะผสม 3xx เกรด A356 ความแข็งแรงต่างๆ ก็จะดีขึ้นด้วย สามารถหล่อได้ทั้งแบบหล่อทรายและแบบหล่อโลหะ
ได้ผลดีมากอีกด้วย การเปรียบเทียบมาตรฐานของโลหะอะลูมเิ นียมผสมเกรด A356 ดังตารางที่*1 [4] คุณสมบัตดิ ้าน
การใช้ง านเหมาะที่ สุ ด กั บ งานประเภทที่ ต้ อ งการความทนทานต่ อ การผุ ก ร่ อ นและความแข็ ง แรงสู งใช้ง านอย่ า ง
กว้างขวางกับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต์ต่างๆ เช่นเสื้อสูบ ฝาสูบ ท่อไอดี ไอเสีย กระทะล้อรถ
ต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องจักร คุณสมบัติทางเคมีและทางกลสามารถเพิ่มความแข็งแรงในทางกลได้ถ้าได้ผ่านการอบชุบ
ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง โลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 จะมีส่วนผสมทางเคมีธาตุผสมหลักคือซิลิคอน 6.5-7.5
เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัตทิ างกลของโลหะอะลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 มีความถ่วงจาเพาะ 2.68 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ช่วงระยะการแข็งตัว 550 ถึง 615 องศาเซลเซียส คุณสมบัติทางด้านการหล่อหลอมการไหลตัวดีมาก
โดยเฉพาะกั บงานหล่ อที่ มีข นาดหน้าตั ด ที่ บางเนื้องานเหนียวแน่น ดีม ากทนทานต่อ การฉีก ขาดในสภาพร้อ นได้ ดี
คุณสมบัติในการตบแต่งด้วยเครื่องจักรที่ผ่านการอบชุบมาแล้วค่อนข้างจะทาได้ยากกว่าต้องใช้น้ามันหล่อเย็นและ
น้ามันช่วยขณะทาการกลึง กัด ไสหรือเจาะด้วยเครื่องจักร
ตารางที*่ 1*มาตรฐานที่ตรงกันโลหะอะลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356[4]
ประเทศ
มาตรฐาน
ตัว
มาตรฐาน

UK
BS1490
LM25

USA
AA/ASTM

CANADA
Al can

A 356,
ASE232

135

FRANCE
A57703/3
A-S7G

GERMANY
DIN1725/2

ISO
-

ITALY
UNI

JAPAN
JISH

AUSTRALIA
AA601 CC601

G-AlSi7Mg

AlSi
7Mg

3599

AC4C

AC601 DA601

เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เตากาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียมที่ทาการจัดสร้างมีขนาดประมาณ 2064×2330×2010 มิลลิเมตร
2. เครื่องชั่งน้าหนักสาหรับตรวจวัดปริมาณการหลอมและปริมาณการได้คืนของเนื้อโลหะ
3. เตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทานสาหรับให้ความร้อนในหารหล่อหลอมเศษกระป๋องอะลูมเิ นียม
4. เบ้าหลอมเนื้อซิลิกอนคาร์ไบด์สาหรับบรรจุเศษกระป๋องอะลูมิเนียมในการหล่อหลอม
5. ก๊าซอาร์กอนสาหรับกาจัดแก๊สและสิ่งสกปรกในน้าโลหะ
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเตากาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม
ได้มาจากการค้นคว้าจากแหล่งความรู้คอื ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
2. ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนที่สาคัญของเตากาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมตามที่ได้ออกแบบตามหลักการ
[5]
3. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเตากาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียม เมื่อทาการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์และผลิต
ชิ้นส่วนต่างๆ ที่สาคัญตามแบบแล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกอบและตกแต่งทาสีของเตากาจัดสีเคลือบกระป๋อง
อะลูมเิ นียม ดังภาพที่ 1

ก.

ข.

ค.
ง.
ภาพที่ 1 ประกอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ของเตาอบกาจัดสีเคลือบเข้าด้วยกัน
ก. ด้านหน้าของเตา ข. ด้านหลังของเตา ค. ด้านซ้ายของเตา ง. ด้านขวาของเตา
4. เมื่อทาการผลิตชิ้นส่วนแล้วประกอบชิ้นส่วนตามแบบเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นทาการทดลองการทางานเพื่อ
จัดเก็บข้อมู ลหรือบันทึกผลที่ได้ทาการทดลองเพื่อหาปริมาณของสีเคลือบกระป๋ องที่สามารถทาการกาจัดได้ ซึ่ ง
วิธีการทดลองมีขั้นตอนดังนี้
4.1 เปิดเตาและปรับอุณหภูมิในการทดลองโดยทาการทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิอยู่ 4 ช่วงคือที่
200, 250, 300ม และ 350 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ดังภาพที่ 2
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ก.
ข.
ภาพที่ 2 การเปิดเตาและตัง้ อุณหภูมิ
ก. เบรคเกอร์
ข. ชุดตัง้ และควบคุมอุณหภูมิ
4.2 นากระป๋องอะลูมิเนียมที่ผ่านการตัดย่อยเป็นเศษมาชั่งให้ได้น้าหนัก 5 kg เมื่ออุณหภูมิภายใน
เตาอบกาจัดสีเคลือบถึง 200, 250, 300 และ 350 องศาเซลเซียส เติมเศษอะลูมเิ นียมเข้าไปในห้องอบกาจัดสีเคลือบ
ทิง้ เวลาไว้ 20 นาที ตามลาดับอุณหภูมิดังภาพที่ 3
4.3 ขณะที่เศษกระป๋องอะลูมิเนียมได้รับความร้อนให้เปิดชุดใบกวนเพื่อช่วยในการพลิกกลับเศษ
กระป๋องให้ได้รับความร้อนสม่าเสมอกันและเปิดชุดดูดควัน (Blowers) และปั๊มน้าเพื่อดักกาจัดฝุ่นควันและก๊าชไอเสียที่
เกิดจากการอบกาจัดสีเคลือบกระป๋อง
4.4 เมื่อเตาอบกาจัดสีเคลือบ ณ อุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้ครบตามเวลาที่กาหนดคือ 20 นาที ให้หยุด
ระบบการให้พลังงานความร้อนและชุดปั๊มน้า

ก.
ข.
ค.
ภาพที่ 3 ตัวอย่างของกระป๋องที่ทาการอบในช่วงอุณหภูมิต่างๆ
ก. กระป๋องแบบเต็มใบ ข. กระป๋องแบบอัดแบน ค.กระป๋องแบบตัดเป็นชิน้ เล็ก ๆ
4.5 นากระป๋องที่ผ่านการกาจั ดสีเคลือบออกมาชั่งน้าหนักเพื่อเปรียบเทียบน้าหนักของกระป๋อง
ก่อนเข้าอบกาจัดสีเคลือบและหลังจากทาการอบกาจัดสีเคลือบ ณ อุณหภูมทิ ี่ปรับตัง้ ไว้ตามเวลาที่กาหนด
4.6 บั น ทึ ก ผลการทดลองน้าหนั ก กระป๋ อ งอะลู มิ เนีย มที่ ได้ จ ากการอบก าจั ด สี เคลือ บเพื่ อ หา
อุณหภูมทิ ี่เหมาะสมในการอบกาจัดสีเคลือบต่อระยะเวลา
5. เมื่อทาการกาจัดสีเคลือบกระป๋องแล้ว ทาการหาปริมาณการได้คนื ของเนื้อโลหะ ดังนี้
5.1 นากระป๋องอะลูมิเนียมที่ผ่าน และไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบแบบเต็มใบ แบบอัดและตัดเป็นชิ้น
เล็กๆ มาทาการหลอมเพื่อหาปริมาณการได้คนื ของเนื้อโลหะ
5.2 เมื่ออะลูมิเนียมหลอแล้วเติมฟลักซ์เพื่อทาความสะอาดน้าโลหะในอัตราส่วน 0.5-1 เปอร์เซ็นต์
โดยน้าหนักโลหะอะลูมิเนียมที่ทาการหล่อหลอม
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5.3 ทาการไล่กา๊ ซด้วยก๊าซอาร์กอนในอัตราส่วนอาร์กอน
5.4 เทน้าโลหะลงสูแ่ บบหล่อให้อยู่ในรูปของแท่ง Ingot ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามลาดับ

ก.

ข.

ค.

ง.

ภาพที่ 4 การหลอมกระป๋องอะลูมเิ นียม
ก. เติมเศษกระป๋องลงในเบ้าหลอม ข. การเติมฟลักซ์ ค. เป่าก๊าซอาร์กอนลงในน้าโลหะ ง. เทน้าโลหะลงสูแ่ บบ

ก.

ข.
ภาพที่ 5 สิ่งที่ได้จากการหลอมกระป๋องอะลูมเิ นียม
ก. แท่งอินกอตจากกระบวนการหลอมกระป๋อง ข.เศษขีโ้ ลหะจากการหลอมกระป๋องอะลูมิเนียม
5.5 นาแท่ง Ingot และขี้โลหะที่ได้จากการหลอมกระป๋องอะลูมิเนียมมาหาปริมาณการได้คืนเนื้อ
อะลูมเิ นียมเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างกระป๋องอะลูมิเนียมที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบและไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบ
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ผลการศึกษา
ผลของการศึกษาจะแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) อุณหภูมทิ ี่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบของเตาอบกาจัดสี
เคลือบกระป๋อง และ (2) ปริมาณการได้คนื ของเนื้อโลหะ
1. อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมในการกาจัดสีเคลือบของเตาอบกาจัดสีเคลือบกระป๋อง
1.1 การทดลองการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมโดยจะกาจัดสีเคลือบที่อุณหภูมิ 200, 250,
300 และ 350 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการกาจัดสีเคลือบ 20 นาที เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกาจัดสี
เคลือบว่าอุณ หภูมิที่ช่วงใดสามารถกาจัด สีเคลือ บได้ ดีที่สุ ดและไม่ทาให้อ ะลู มิเนียมเสี ยรูปทรงและหลอมละลาย
ระหว่างการกาจัดสีเคลือบ โดยจะใช้กระป๋องอะลูมิเนียมที่ผ่านการตัดย่อยเป็นเศษขนาดประมาณ 30x120 มิลลิเมตร
และในการทดลองแต่ละครัง้ จะใช้กระป๋องอะลูมเิ นียมครัง้ ละ 5 กิโลกรัม ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาอุณหภูมทิ ี่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียม
อุณหภูมอิ บกาจัดสีเคลือบสี
น้าหนักของกระป๋องอะลูมิเนียม
น้าหนักเฉลี่ยของกระป๋องอะลูมเิ นียมหลัง
เคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียม
ก่อนการกาจัดสีเคลือบ
การกาจัดสีเคลือบ
(องศาเซลเซียส)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
200
5
4.9
250
5
4.7
300
5
4.6
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียมที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที
ครัง้ ที่ เวลากาจัดสีเคลือบ
อุณหภูมิ
น้าหนักก่อนกาจัดสีเคลือบ น้าหนักหลังกาจัดสีเคลือบ
(นาที)
(องศาเซลเซียส)
(กิโลกรัม)
(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 จากตารางที่ 2 การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบ
กระป๋ อ งอะลู มิ เนี ย มที่ อุ ณ หภู มิ 200, 250, 300 และ 350 องศาเซลเซี ย ส พบว่า การก าจั ด สี เคลื อ บกระป๋ อ ง
อะลูมิเนียมที่ 300 องศาเซลเซียส สามารถกาจัดสีเคลือบได้ดีกว่าการกาจัดสีเคลือบที่ 200 และ 250 องศาเซลเซียส
แต่เมื่อกาจัดสีเคลือบที่ 350 องศาเซลเซียส พบว่ากระป๋องอะลูมิเนียมเสียรูปทรงและเกิดการหลอมละลายติดผนัง
เตาระหว่างการกาจัดสีเคลือบจึงไม่ได้นาผลการทดลองบันทึกลงในตารางที่ 2 โดยการกาจัดสีเคลือบที่ 200 องศา
เซลเซียส จะได้น้าหนักหลังการกาจัดสีเคลือบ 4.9 กิโลกรัม คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณน้าหนักก่อนกาจัดสี
เคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม 5 กิโลกรัม การกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส จะได้
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น้ ำหนักหลังกำจัดสี เคลือบ
(กิโลกรัม)

น้าหนักหลังการกาจัดสีเคลือบ 4.7 กิโลกรัม คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณน้าหนักก่อนการกาจัดสีเคลือบกระป๋อง
อะลูมิเนียม 5 กิโลกรัม และการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะได้นาหนั
้ กหลัง
การกาจัดสีเคลือบ 4.6 กิโลกรัม คิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณน้าหนักก่อนกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม 5
กิโลกรัม ดังแสดงในภาพที่ 6
4.9

4.7

4.6

4
2
0
กระป๋ องอะลูมเิ นี ยม
กระป๋ องอะลูมเิ นี ยมทีผ่ ำ่ นกำรกำจัดสีเคลือบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 องศำเซลเซียส
กระป๋ องอะลูมเิ นี ยมทีผ่ ำ่ นกำรกำจัดสีเคลือบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 250 องศำเซลเซียส
กระป๋ องอะลูมเิ นี ยมทีผ่ ำ่ นกำรกำจัดสีเคลือบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 300 องศำเซลเซียส

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียมที่อุณหภูมิต่าง ๆ
เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเิ นียม

น้ ำหนักกระป๋ องอะลูมเิ นี ยมหลังกำจัด
สีเคลือบ (กิโลกรัม)

1.3 จากตารางผลการทดลองที่ 3 เป็น ผลการทดลองการกาจัดสี เคลือบกระป๋ องอะลู มิเนียมที่
อุณหภูมิ ที่เหมาะสมคืออุณหภูมิที่ 300 องศาเซลเซียส ที่เวลา 20 นาที โดยทาการทดลองกาจัดสีเคลือบกระป๋อง
อะลูมเิ นียมอีก 5 ครัง้ ดังภาพที่ 7
4.6

4.5

4.5

4.6

4.4

1

2

3

4

5

4
2
0

ที่ อบกระป๋องอะลูมเิ นียม
ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบน้าหนักหลังการกาจัดครัสี้ งเคลื
ที่อุณหภูมิ 300องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที
2. ปริมาณการได้คืนของเนือโลหะ
2.1 ในการทดลองหลอมกระป๋องที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบและกระป๋องที่ไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบ
นอกจากจะมีการเก็บผลเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการได้คืนของเนื้ออะลูมิเนียมแล้ว ยังทาการเก็บผลของปริมาณขี้
โลหะ(Dross) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลอมอีกด้วย เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ว่าการกาจัดสีเคลือบออกจากกระป๋อง
ก่อนที่จะนากระป๋องไปหลอมนั้นสามารถที่จะลดปริมาณการเกิดขี้โลหะได้จึงส่งผลทาให้เพิ่มปริมาณการได้คืนเนื้อ
อะลูมเิ นียมจากกระบวนการหลอมกระป๋องอะลูมเิ นียมได้ ผลการทดลองไว้ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมเิ นียมที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบและไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบ
ลักษณะ
กระป๋อง

1. กระป๋องเต็ม
ใบที่ผ่านการ
กาจัดสีเคลือบ
2. กระป๋องบีบ
อัดที่ผ่านการ
กาจัดสีเคลือบ
3. กระป๋องตัด
ชิน้ เล็กๆที่ผ่าน
การกาจัดสี
เคลือบ
4. กระป๋อง
เต็มใบที่ไม่
ผ่านการกาจัด
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ปริมาณการได้คืนเนื้อ
อะลูมเิ นียม(กรัม)

ขีโ้ ลหะ
(เปอร์เซ็นต์)
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เฉลี่ย
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ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
1
2
3
24
25
22

ค่า
เฉลี่ย
23

หมายเหตุ: ในการหลอมกระป๋องอะลูมเิ นียมแต่ละครัง้ จะใช้นาหนั
้ กของกระป๋องจานวน 1 กิโลกรัม
2.2 อภิปรายผลการทดลองปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบและไม่ผ่าน
การกาจัดสีเคลือบที่ได้จากการหลอม จากตารางที่ 4 ผลการทดลองการหาปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมโดย
วิธีการหลอมกระป๋องอะลูมิเนียมที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบและไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบ ทั้งสามแบบนั้นหาปริมาณ
การได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมสามารถหาได้โดยวิธีการคานวณหาค่าเฉลี่ยจากตารางมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมกับกระป๋องที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบและไม่ผ่ านการกาจัดสีเคลือบเพื่อเปรียบเทียบ
ดังแสดงในภาพที่ 8 และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักของขี้โลหะกับประเภทของกระป๋องที่ผ่านการกาจัดสี
เคลือบและไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบทั้ง 6 ชนิด ดังแสดงในภาพที่ 9
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เปอร์เซ็นต์การได้คนื เนื้อโลหะ
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กระป๋องทีผ่ า่ นการกาจัดสี เคลือบแบบอัด
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ภาพที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการได้คนื เนื้ออะลูมเิ นียมกับกระป๋องที่ผ่าน
การกาจัดสีเคลือบและไม่ผา่ นการกาจัดสีเคลือบ
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กระป๋ องทีผ่ า่ นการกาจัดสี เคลือบตัดเป็ นชิ้ นเล็กๆ
กระป๋ องทีไ่ ม่ผา่ นการกาจัดสี เคลือบแบบเต็มใบ
กระป๋ องทีไ่ ม่ผา่ นการกาจัดสี เคลือบแบบอัด
กระป๋ องทีไ่ ม่ผา่ นการกาจัดสี เคลือบแบบตัดเป็ นชิ้ นเล็กๆ

ภาพที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักของขีโ้ ลหะกับประเภทของกระป๋องที่ผ่าน
การกาจัดสีเคลือบและไม่ผา่ นการกาจัดสีเคลือบ
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วิจารณ์และสรุปผล
1. การกาจัดสีเคลือบที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบเพราะ
จากการทดลองพบว่า ที่ อุ ณ หภู มิ 300 องศาเซลเซี ย ส จะมี สี เคลื อ บกระป๋ อ งอะลู มิ เนี ย มปริ ม าณน้ อ ยมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการกาจัดที่อุณหภูมิอ่ืน ปริมาณกระป๋องอะลูมเิ นียมที่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบคือ 30 กิโลกรัม
ถ้าใส่มากกว่านี้ก็จะทาให้เวลาในการกาจัดสีเคลือบเพิ่มมากขึ้นและจะทาให้ใบกวนหมุนไม่สะดวกเนื่องจากกระป๋องที่
ใส่เข้าไปนัน้ มีปริมาณมากทาให้ไม่เหลือช่องว่างในการเคลื่อนที่
2. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการกาจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมคือที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะได้จะ
ช่วยกาจัดสีเคลือบออกไปได้มากที่สุดคิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์
3. กระป๋องอะลู มิเนียมที่ผ่านการกาจัดสีเคลือบเมื่อน ามาหล่ อหลอมจะได้ คืนเนื้ออะลูมิเนียมที่ม ากกว่า
กระป๋องอะลูมเิ นียมที่ไม่ผ่านการกาจัดสีเคลือบ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาหลักการออกแบบและวัสดุที่ใช้ในโครงการอย่างละเอียดเพื่อง่ายและรวดเร็วในการดาเนินการสร้าง
2. ควรเลือกใช้ช้ินส่วนมาตรฐานในการพัฒนาออกแบบและจัดสร้างเตากาจัดสีเคลือบกระป๋อง เพื่อง่ายต่อ
การบารุงรักษา
3. ควรศึกษาหลักการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังปิดอย่างละเอียด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความร้อน
4. การเลือกวัสดุควรคานึงถึงความประหยัดและความแข็งแรงของวัสดุที่นามาใช้งาน
5. ในการหลอมชิ้นงานนัน้ ต้องระมัดระวังเรื่องความชื้นของอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอม
6. ในการทางานเกี่ย วกับการหล่ อหลอมควรแต่งกายให้ รัด กุม เพื่อป้ องกัน ความร้อ นจะเกิ ดอั นตรายต่อ
ร่างกายได้
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การออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม
The designing and construction of aluminum cans of compress machine
กานต์ จันทระ1* ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ1์ โกเมน พร้อมจะบก2 บุญญาภา อินทร์เขียว1 วิชิต กุลชาติ1
สิทธิเดช พิมพ์อนิ ทร์1 และ ยุทธจักร สุวรรณกิจ1
Kan Jantara1*,Yutthasin Chaisit1, Koman Promjabok2,Boonyapa In-kieo1, Wichit Kunlachart1,
Sittidech phim-In1 and Yuttajak Suwunnakij1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม และ 2. หาประสิทธิภาพของ
เครื่อ งอั ด กระป๋ อ งอลู มิเนีย ม วิธีด าเนิ น การประกอบด้ ว ย 2 ขั้ น ตอน คื อ 1. การออกแบบและสร้ างเครื่อ ง และ
2. การทดลองหาประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้กระป๋องอลูมเิ นียมจานวน 300 กระป๋อง มาทดลอง จากนั้นแบ่งการ
ทดลองทั้ งหมด 3 ชุด ชุดละ 100 กระป๋อ ง แต่ละชุด แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ทดลองครั้งละ 50 กระป๋ อง โดยการใส่
กระป๋องอลูมิเนียมลงในกระบอกอัดกระป๋อง จากนั้นทาการบีบอัดกระป๋องอลูมเิ นียมและทาการบีบอัดจนครบจานวน
กระป๋อง และนาผลการทดลองที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยผลการทดลองสร้างเครื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1. เครื่องอัดกระป๋อง
อลูมิเนียม อาศัยการส่งกาลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ขนาด ½ แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ซ ทด
รอบโดยใช้ พู เลย์ ส ายพานให้ เหลื อ ความเร็ ว รอบ 72 รอบต่ อ นาที จุ ด เด่ น ของเครื่อ งใช้ ง านง่ า ย มี น้ าหนั ก เบา
เคลื่ อ นย้า ยสะดวก และราคาถู ก 2. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่อ งอั ด กระป๋ อ งอลู มิ เนีย ม สามารถอั ด กระป๋ อ งได้ 50
กระป๋อง ภายใน 46.50 วินาที แสดงให้เห็นว่าเครื่องอัดกระป๋องอลูมิ เนียมที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเหมาะสาหรับ
สถานศึกษา สถานประกอบการขนาดเล็ก และชุมชนที่ต้องการรีไซเคิลกระป๋องอลูมเิ นียม
คาสาคัญ: การออกแบบ การบีบอัด กระป๋องอลูมเิ นียม

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
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 42000
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 42000
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2 Technology Consultant , Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University, Loei 42000
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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

บทนา
ขยะเป็นปั ญ หาสาคัญ ของหลายๆ ท้ องถิ่ นเกื อบทั่ วโลก ขยะส่วนใหญ่ มักจะถูก ทิ้งลงในดิ น ขยะบางชนิด
สลายตัว ให้สารประกอบอินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์แต่ขยะบางชนิดสลายตัวยาก เช่น หนัง พลาสติก โลหะ
ฯลฯ ขยะ ประเภทนี้ถ้าทาลายโดยการเผาจะได้สารประกอบประเภทเกลือเช่น เกลือไนเตรตสะสมอยู่ในดินเป็นจานวน
มากขยะที่ได้ เกิดกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกาลังเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และมีความเป็นพิษสูงและย่อยสลายยากเช่น ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท
แคดเมียม เมื่อทิ้งลงดินทาให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะหนักสะสมอยู่มาก สาหรับในประเทศไทยเท่าที่มีรายงานพบว่า มี
การเสื่อมคุณภาพของดินจากตะกั่ว เนื่องจากโรงงานถลุงตะกั่วจากซากแบตเตอรี่เก่าที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่นาเอา
กากตะกั่วที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาถมทาถนน ทาให้ดินบริเวณนั้นเกิด สภาพเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อพืช และผู้บริโภค
นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาขยะอุตสาหกรรมที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ในรูปของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
อะไหล่อุตสาหกรรม เช่น ยางรถยนต์เก่า แบตเตอรี่เก่า (ศิริพร อุเลา, 2558) วิธีเอาสิ่งที่ไม่ต้องการกลับมาใช้ใหม่อีก
ครั้งที่เราเรียกกันว่า การรีไซเคิล (Recycle) โดยการนาวัสดุที่ใช้ทาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ไปแล้วนากลับมาใช้
ใหม่อกี ครัง้ ไม่วา่ จะนากลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะเป็นการประหยัดและทาให้ลดจานวนขยะลงไปได้อีก
ด้วย ดังนั้นจึงได้คิดจะทาเครื่องบีบอัดกระป๋อง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทกระป๋องลง และลดพื้นที่ในการ
จัด เก็บเพิ่ม (กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม, 2559) ในปั จจุบันมีการบีบอั ดกระป๋องอลู มิเนียม เพื่อลดขนาดให้
สะดวกในการขนย้าย สาหรับนากลับมาใช้ใหม่ ที่ผ่านมามีการออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนีย ม โดย
ใช้เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller; PLC) ในการควบคุมการทางาน
ของไฮดรอลิก เซนเซอร์ และ 7-Segment (สมศักดิ์ สงวนเดือน และ ชัชวาล ธนันทาม, 2554) และมีการออกแบบและ
สร้างเครื่องบีบอัดกระป๋ อง โดยใช้ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic) (ชัชวาล ยงบรรทม และคณะ, 2553) อย่างไรก็ ดี
เครื่องบี บอัดทั้ งสองแบบ มีค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อ งสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะออกแบบและสร้างเครื่องอั ด
กระป๋องอลูมิเนียม โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกาลัง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ยในการสร้างเครื่อง สะดวก และง่ายต่อการ
เคลื่อนย้าย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีดาเนินงานและขันตอน การออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋อง
มีแผนการดาเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขันตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฏีเกี่ยวกับกระป๋อง ทฤษฏีเกี่ ยวกับเหล็ก ทฤษฏีเกี่ยวกับ น๊อต
และ สกรู ทฤษฏีเกี่ยวกับมอเตอร์ ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงอัด สมการต่างๆ การออกแบบ การคานวณในการประเมินผลหา
ความสามารถในการทางาน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการสร้าง
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2. ขันตอนการเขียนแบบและออกแบบ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นประกอบของเครื่อ งเพื่ อ น าไปใช้ในการออกแบบ ด าเนิ น การออกแบบ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid work ให้มีขนาดของเครื่อง
60 x 100 x 80 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) สามารถอัดกระป๋องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 เซนติเมตร และความ
สูง 12 เซนติเมตร การทางานของเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม อาศัยการส่งกาลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
เฟสเดี ย ว ขนาด ½ แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิ ร์ซ ทดรอบโดยใช้พู เลย์ส ายให้ เหลือ ความเร็ว รอบ 72 รอบต่อ นาที
ขับส่งผ่านสายพานโดยใช้พูเลย์ร่องเดี่ยว ไปยังเพลาซึ่งวางในแนวนอนที่ยึดติดกับชุดจานลูกเบี้ยว และจานลูกเบี้ยว
เชื่ อ มต่ อ กั บ ชุ ด แขนอั ด กระแทก เมื่ อ จานลู ก เบี้ ย วหมุ น แขนอั ด กระแทก จะเคลื่ อ นที่ เข้ า และออกจากรางอั ด
เมื่อกระป๋องโดนอัดกระแทกแล้ว จะตกลงตามร่องระหว่างรางอัดและตัวรับแรงกระแทก แบบการสร้างเครื่อง ดัง
แสดงใน ภาพที่ 4-11
3. หลักการสร้างเครื่อง
การท างานของเครื่อ งอั ด กระป๋ อ งอลู มิเนีย ม ใช้ม อเตอร์เฟสเดี ย ว ½ แรงม้ าเป็ น ต้น ก าลั ง ส่ งก าลั งด้ ว ย
สายพาน ไปยังเพลา และเพลาหมุนจานลูกเบี้ยวเพื่อเคลื่อนที่เข้าออกกระแทกอัดกระป๋องอลูมิเนียม ตัวส่งแรงอัดไป
ยังกระป๋องอลูมิเนียม เมื่อกระป๋องโดนอัดจะทาให้มีขนาดลดลงไปแล้ว ส่วนด้านบนของตัวอัดยังยังคั่นไม่ให้กระป๋อง
อื่นหล่นลงมายั งรางด้วย เมื่ออัดกระป๋ องแล้ ว กระป๋อ งจะหล่นลงผ่านช่อ งว่างไปยังภาชนะที่ รองรับไว้ เมื่อตัวอั ด
กระป๋องเคลื่อนที่ออก กระป๋องต่อไปจะหล่นลงมาในรางอั ด แล้วตัวอัดจะเคลื่อนที่เข้ามาอัดกระแทกกระป๋องอีกครั้ง
การทางานของเครื่องจะทางานเป็นวัฎจักรแบบนี้ จนกว่าจะทาการปิ ดเครื่อง เครื่องอัดกระป๋องออกแบบให้มีชุดอัด
กระแทกสองชุดซึ่งอยู่คนละด้านของเครื่อง แต่ใช้ตน้ กาลังจากมอเตอร์ร่วมกัน ซึ่งการทางานของชุดลูกเบีย้ วทั้งสองจะ
ทางานสลับกัน คือเมื่อจานลูกเบี้ยวที่ 1 ส่งกาลังอัดกระแทก ชุดจานลูกเบี้ยวชุดที่ 2 ชุดแขนอัดจะเคลื่อนที่ถอยออก
เพื่อรอเตรียมเคลื่อนที่เข้าอัดกระแทก ดังนัน้ กระป๋องจะถูกอัดไม่พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นด้วย
4. ขันตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่อง
น ากระป๋ อ งอลู มิ เนี ย ม จ านวน 300 กระป๋ อ ง นาฬิ ก าจั บ เวลา เวอร์ เนี ย คาลิ ป เปอร์ และใบบั น ทึ ก ผล
การทดลองแบ่งการทดลองเป็น 3 ชุด ชุดละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กระป๋อง ในการทดลองแต่ละครั้งจะทาการป้อ น
กระป๋องอลูมิเนียม ข้างละ 25 กระป๋อง การทดลองจะทาการอัดกระป๋อง จานวน 50 กระป๋อง แล้วจับเวลาที่ได้ เมื่อ
เครื่องทา การอัดกระป๋องครบ 50 กระป๋อง ทาการบันทึกเวลาในแต่ละครัง้ ที่ทาการทดสอบและหาค่าเฉลี่ย สุ่มตรวจ
ขนาดความหนาของกระป๋อง (ชุดละ 5 กระป๋อง) ดังแสดงในภาพที่ 12-19
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ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม
จากการศึกษาได้ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม มีจุดเด่นคือ เครื่องใช้งานง่าย มี
น้าหนั ก เบา เคลื่อ นย้ายสะดวก ราคาถู ก เหมาะสาหรับ สถานศึก ษา สถานประกอบการขนาดเล็ ก และชุม ชนที่
ต้องการรีไซเคิลกระป๋องอลูมเิ นียม โดยมีสว่ นประกอบต่างๆ ที่สาคัญ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1
1.1 ชุดโครงสร้างเครื่อง
ชุดโครงสร้างเครื่อง ทาจากเหล็กฉาก ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว หนา 2.0 มิลลิเมตร เชื่อมให้แข็งแรง ทา
หน้าที่ในการรับน้าหนัก และสาหรับยึดส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง เช่น ชุดจานลูกเบีย้ ว ชุดอัดกระแทก มอเตอร์ต้นกาลัง
1.2 ชุดจานลูกเบียว
มี ลั ก ษณะเป็ น จานวงกลม ใช้ เหล็ ก แผ่ น มี เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางขนาด 30 เซนติ เมตร หนา 2.0
มิลลิเมตร แขนส่งกาลังแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่หนึ่งเชื่อมต่อกับจานลูกเบี้ยว ทาจากเหล็กเพลา ขนาด ¾ นิ้ว ยาว 30
เซนติเมตร ส่วนที่สอง เชื่อมต่อกั บแขนส่งกาลังช่วงที่หนึ่ง อีกด้านเชื่อมต่อกับชุดหัวอัดกระแทก โดยใช้เหล็กเพลา
ขนาด 1 นิ้ว ยาว 35 เซนติเมตร
1.3 ชุดอัดกระแทก
ประกอบด้วยหัวอัดกระแทก ที่คั่นกระป๋องและตัวรับแรงกระแทก โดยหัวอัดกระแทกใช้นอ๊ ตตัวเมีย
ขนาด 6 เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร ด้านบนเชื่อมติด กับที่คั่นกระป๋อง ทาจากเหล็กแผ่นขนาด 4 เซนติเมตร x 12
เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร และมีตัวรับแรงกระแทก ใช้เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร โดยเว้น
ช่อง 3.5 เซนติเมตร ให้กระป๋องที่อัดกระแทกแล้วตกลงไป ดังแสดงในภาพที่ 2-3
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ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

1.4 มอเตอร์ต้นกาลัง
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้สาหรับเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม มีขนาด ½ แรงม้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ซ ทด
รอบโดยใช้พูเลย์สายให้เหลือความเร็วรอบ 72 รอบต่อนาที ควบคุมการทางานโดยเบรคเกอร์ไฟฟ้าที่มคี วามปลอดภัย
2. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม
จากผลการทดลองเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม เป็นการทดลองทั้งหมด 3 ชุด ชุดละ 100 กระป๋อง แต่ละชุด
แบ่งอัดเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กระป๋อง โดยเทียบสเกลในการอัดกระป๋อง พบว่าเวลาที่ใช้จับในการอัดกระป๋องและ
ขนาดของกระป๋องจะต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากความไม่คงที่ของแรงอัดของมอเตอร์ทาให้มีเวลาแตกต่างกัน
ผลการทดลองชุดที่ 1 อัดกระป๋องครั้งที่ 1 และ 2 ได้เวลาเท่ากับ 44.30 และ 50.65 วินาทีตอ่ ชุด, ตามลาดับ
(ค่ าเฉลี่ ย 47.48 วิน าที ต่อชุด ) ความหนากระป๋ อ งที่ อั ด ในชุด ที่ 1 ซึ่ งได้ สุ่ ม กลุ่ ม ตั วอย่างมา 5 กระป๋ อ ง โดยแต่ล ะ
กระป๋องวัดค่า 4 จุด ซึ่งได้คา่ ดังนี้ 24.82 มิลลิเมตร
ผลการทดลองชุดที่ 2 อัดกระป๋องครั้งที่ 1 และ 2 ได้เวลาเท่ากับ 43.40 และ 40.30 วินาทีตอ่ ชุด, ตามลาดับ
(ค่าเฉลี่ย 41.85 วินาทีต่อชุด) ความหนากระป๋องที่อัดในชุดที่ 2 มีค่าเท่ากับ 24.66 มิลลิเมตร
ผลการทดลองชุดที่ 3 อัดกระป๋องครั้งที่ 1 และ 2 ได้เวลาเท่ากับ 53.90 และ 46.50 วินาทีตอ่ ชุด, ตามลาดับ
(ค่าเฉลี่ย 50.20 วินาทีต่อชุด) ความหนากระป๋องที่อัดในชุดที่ 3 มีค่าเท่ากับ 25.74 มิลลิเมตร
โดยจากผลการทดลองทั้ง 3 ชุด พบว่าเวลาเฉลี่ยในการอัดกระป๋อง มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 46.50 วินาทีต่อชุด
(0.93 วินาทีต่อกระป๋อง) และมีความหนาของกระป๋องเฉลี่ยเท่ากับ 25.07 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม
ชุดที่
ครัง้ ที่
จานวน
เวลาทั้งหมด
(กระป๋อง)
(วินาที)
1
1
50
44.30
2
50
50.65
เฉลี่ย
50
47.47
2

1
2
เฉลี่ย

3

1
2

เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

50
50
50
50
50
50
50

43.40
40.30
41.85
53.90
46.50
50.20
46.50

เวลาที่ใช้ในการอัดต่อ
กระป๋อง (วินาที)
0.88
1.01
0.95

ความหนาของกระป๋อง
หลังอัด (มิลลิเมตร)
24.78
24.86
24.82

0.87
0.81
0.84
1.08
0.93
1.00
0.93

24.70
24.62
24.66
25.68
25.80
25.74
25.07

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลอง พบว่า หาประสิทธิภาพเครื่องอัดกระป๋ องอลูมิเนียม 50 กระป๋องได้ เวลาเฉลี่ย 46.50
วินาที และมีความหนาของกระป๋องเฉลี่ยเท่ากับ 25.07 มิลลิเมตร และพบว่าเวลาที่ใช้ในการอัดกระป๋องในครั้งที่ 1, 2
และ 3 มีค วามแตกต่า งกั น (เวลาเฉลี่ ย 47.47, 41.85 และ 50.20 วิน าที ต่อ 50 กระป๋ อ ง, ตามล าดั บ) ซึ่ งเป็ น ผล
เนื่องมาจากการติดขัดในกระบวนการอัดกระป๋องก่อนอัด เพราะเหตุผลต่อไปนี้ การชักเข้าชักออกของหัวอัดกระป๋อง
เกิดขัดคล่อง เพราะแขนอัดเกิดการงัดกับกระบอกอัด จึงเกิดความฝืดทาให้แขนอัดมีความเร็วไม่สม่าเสมอ และเกิด
จากแรงอัดกระป๋องไม่สม่าเสมอ เพราะแขนอัดเกิดการงัดกับกระบอกอัดทาให้ฝืดจึงทาให้แขนอัดที่ส่งกาลังให้หัวอัด
ไม่ดี จึงเป็นเหตุให้แรงอัดกระป๋องไม่สม่าเสมอ

ภาพที่ 4 แบบเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม

ภาพที่ 5 แบบหัวอัดกระป๋องอลูมเิ นียม
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ภาพที่ 6 แบบแขนอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

ภาพที่ 7 แบบเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

ภาพที่ 8 แบบพูเลย์เครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

ภาพที่ 9 แบบตุก๊ ตาเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

ภาพที่ 10 แบบสกรูเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

ภาพที่ 11 แบบเพลาเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

518

Proceedings

ขันตอนการทดลองเครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

ภาพที่ 12 กระป๋องอลูมิเนี่ยมที่นามาอัด

ภาพที่ 13 การเปิดสวิตซ์เครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นี่ยม

ภาพที่ 14 การป้อนลาเลียงกระป๋องอลูมิเนี่ยม

ภาพที่ 15 การป้อนลาเลียงกระป๋องใส่รางทัง้ สองข้าง

ภาพที่ 16 การป้อนกระป๋องลงในขณะที่เครื่องกาลังทางาน
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ภาพที่ 17 การปิดสวิตซ์เครื่องอัดกระป๋องอลูมเิ นียม

Proceedings

ภาพที่ 18 กระป๋องอลูมิเนียมที่อัดเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 19 การขนาดความหนาของกระป๋องที่อัดแล้ว
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลง
ลับแล ของตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นช่อง
ทางการจัดจาหน่ายทุเรียนหลงลับแล ของตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์นี้พัฒ นาโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP Hypertext Processor)
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยคือ ลูกค้า เกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้นาชุมชน
ผลการพัฒ นาระบบได้ฟั งก์ชัน การทางานประกอบด้วย การจั ดการข้ อ มูล ลูกค้ า การจัด การข้อมู ลสิ นค้ า
จัดการตะกร้าสินค้า การจัดการข้อมูลผู้ผลิต จัดการการส่งสินค้า ประมวลผลวิเคราะห์ต้นทุน และรายงาน จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ การใช้ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลงลับแลโดยกลุ่ ม
ตัว อย่าง มีประเด็ น ในการประเมิน 5 ด้ าน คื อ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจั ด จ าหน่าย ด้า นการส่ งเสริ ม
การตลาดและบริการ และด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์การสั่งซื้อทุเรียน ผลการประเมินพบว่า
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 โดยในด้านการจัด
จาหน่ายมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.26 กล่าวคือ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ
ทุเรียนผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ผลการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลงลับแล พบว่าระบบมีความสามารถในการทางานตามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ทางานได้ตรงตามฟังก์ชันการทางาน และมีความปลอดภัยของระบบและข้อมูล มี ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
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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

บทนา
ทุเรียนถือเป็นพืชเศรษฐกิจทารายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะทุเรียนหลงลับแล
แหล่งปลูกทุเรียนหลงลับแลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์คือเขตพื้นที่ ตาบลแม่พูล และตาบลนานกกก อาเภอลับ
แล เนื่องจากมีพ้ืนที่เป็นลักษณะชายเขา อากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น มีอุณหภูมิที่เหมาะสมคืออยู่ในช่วง 25 - 30 องศา
เซลเซียส มีสภาพดินที่ระบายน้าได้ดี มีน้าเพียงพอ จึงทาให้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลที่ปลูกได้จากอาเภอลับแลส่วน
ใหญ่มีลักษณะเนื้อมาก เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม เกาะกันเป็นพู คงรูป ไม่เละถึงสุ กงอม เมล็ดลีบ รสหวานอร่อย [1]
จึงทาให้ได้รับความนิยมสาหรับการบริโภค แต่ปัญหาที่พบของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลของอาเภอลับแล คือ
ในฤดูผลผลิตทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด การขายทุเรียนมีพ่อค้าคนกลาง กาหนดราคาขายสูงมากเมื่อเทียบกับราคาหน้า
สวน และระบบการจั ด การด้ า นการตลาดยั งไม่มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ทาให้ ก ารตั้ งราคาทุ เรี ย นยั งไม่ เหมาะสม มีก าร
ปรับเปลี่ยนราคาอย่างรวดเร็ว จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวชมรมชาวสวนตาบลแม่พูลโดยการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่พูล จึงได้มีการรับซื้อทุเรียนหลงลับแลจากชาวสวนที่อยู่ในพื้นที่ตาบลแม่พู ลในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาด และนาทุเรียนหลงลับแลมาขายให้กับผู้บริโภคผ่านระบบเฟซบุ๊ก มีการทาความร่วมมือกับไปรษณีย์อาเภอ
ลับแลในการขนส่งทุเรียน โดยคิดอัตราค่าบริการในราคาที่ถูกกว่าปกติ มีการรับประกันคุณภาพทุเรียน ผู้ซื้อสามารถ
ส่งคืนทุเรียนได้หากได้รับทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ จึงทาให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจานวนมาก ปัจจุบันมีผู้บริโภค
สั่งทุเรียนหลงลับแลผ่านระบบเฟซบุ๊กโดยมียอดขายสูงสุดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เฉลี่ยถึงวันละ 70,000100,000 บาท แต่ปัญหาของการนาระบบเฟซบุ๊กมาใช้ในการขายทุเรียนหลงลับแลคือ การตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
ของผู้บริโภคทาได้ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบจากระบบข้อความของเฟซบุ๊กแล้วจดบันทึกรายการสั่งซื้อใส่
สมุด การตรวจสอบรายการซื้อย้อนหลังทาได้ยาก ไม่มีฐานข้อมูลผู้ซื้อ หากผู้ซื้อรายเดิมต้องการส่วนลด เจ้าหน้าที่
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ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบในระบบข้อความที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบผู้ซื้อรายเดิมเพื่อให้ส่วนลด ทาให้มคี วามยุง่ ยากใน
การจั ด ท ารายงานยอดขายประจ าวัน และประจ าเดือ น ไม่มีก ารจั ด เก็ บข้ อ มู ล เป็ น ระบบ ทาให้ ไม่ส ามารถทราบ
สถานการณ์ทางด้านการตลาดทุเรียนหลงลับแลได้
การพั ฒ นาระบบตลาดธุ รกิ จชุ ม ชนโดยใช้ ระบบพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เข้ ามาส่ งเสริ ม การขาย และการ
ประชาสัมพันธ์ทุเรียนหลงลับแล ของตาบลแม่พูล จึงเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดจาหน่ายทุเรียน และเป็นการอานวย
ความสะดวกต่อลูกค้า สามารถเลือกรายการทุ เรียนและสั่งซื้อได้โดยง่าย ระบบจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและการสั่งซื้อ
สามารถจัดการข้อมูลสินค้า ตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อ สรุปยอดขาย การคิดวิเคราะห์ต้นทุน สามารถรายงานยอด
การขายประจ าวั น ประจ าเดื อ น หรื อประจ าปี ได้ และสามารถเชื่ อ มต่ อ ระหว่ างผู้ ผลิ ตและผู้ บริ โภคได้ ง่ ายขึ้ น [2]
นอกจากนั้ น ผู้ ข ายหรื อ กลุ่ ม ธุ รกิ จ ชุ ม ชนจะได้ รั บ ความรู้ จ ากการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ านการตลาดพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการระบบกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ยั่งยืนต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. วิธีดาเนินงาน
1.1 การศึกษาความเป็น ไปได้ และความต้อ งการของระบบ (System Requirement) โดยรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การแข่งขันทางการตลาด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลภายใต้บริบทเกี่ยวกับกระบวนการขายทุเรียนหลงลับแล โดยลงพื้นที่ในการเก็บ
ข้อ มู ล ที่ ต าบลแม่ พู ล และองค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลแม่ พู ล เก็ บรวบรวมข้ อ มู ล จากเกษตรกร ผู้ ข ายหรือ ผู้ ผ ลิ ต
เกี่ยวกับขั้นตอนการรับซื้อทุเรียนจากชวนสวน การกาหนดราคา กระบวนการการดาเนินการจัดการสินค้าตามคาสั่ง
ซื้อ การบรรจุ และการส่งสิ นค้า ศึกษาช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริม การจัด จาหน่าย การกระจายสินค้ า
ตลอดจนโอกาสทางการตลาด การโฆษณา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายทุเรียนหลงลับแล โดยใช้
แบบสอบถาม
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) การทางานของระบบงานเดิม คือ กระบวนการการขาย
ทุเรียนออนไลน์บนระบบเฟซบุ๊ก “หลงลับแล” และระบบไลน์ (Line) จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล

ภาพที่ 1 ระบบเฟซบุ๊คขายทุเรียนหลงลับแล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล

ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบการสั่งซือ้ ทุเรียน
ออนไลน์ผา่ นทางระบบเฟซบุค๊
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ภาพที่ 3 การบรรจุเพื่อจัดส่งทุเรียนหลงลับแล

ภาพที่ 4 เจ้าหน้าทีร่ ับกล่องพัสดุทุเรียน
เพื่อดาเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์

1.3 วางแผนโครงการโดยวิธีการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ขายหรือผู้ผลิต กลุ่มธุรกิจชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเวที ชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการข้อมูลในเขตพื้นที่ ตาบล
แม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
1.4 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่จะนามาพัฒนาระบบพาณิชย์เล็ก
ทรอนิกส์ กับเว็บไซต์สาเร็จรูประบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน
1.5 ออกแบบ (Design) ฐานข้อมูลและโครงสร้างระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1.6 พัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Development) จัดการข้อมูลและการแสดงผลสารสนเทศ
โดยนาเข้าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เข้าสูร่ ะบบ แสดงผล สืบค้น และซื้อขายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์
1.7 การทดสอบระบบ และปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้ (Testing and Implementation)
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครือข่ายธุรกิจชุมชนสู่ระบบพาณิ ชย์
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชน ตลอดจนผู้ ส นใจได้ รู้จั ก และรั บ ทราบการด าเนิน งาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านทางสื่อและหน่วยงานต่างๆ
1.8 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ สรุปผลการดาเนินงานวิจัย
2. ลักษณะประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.1 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2.3 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2.4 ลูกค้า และผู้บริโภคทุเรียนหลงลับแล
3. ตัวแปรที่ทาการศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น
1. กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ฯ
2. ผลผลิตทุเรียน
3.2 ตัวแปรตาม
1. ยอดขายทุเรียน
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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4. เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิ
เคิร์ท อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2551) [3] ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการและทดสอบระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ใช้ข้อคาถามที่เป็นข้อความ (Check list)
ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อคาถามที่เป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale) ใช้การวิเคราะห์ตามห้วข้อการสารวจ โดยหาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา ทดสอบ และประเมินผลระบบ โดยแบ่งผลการวิจัยเป็ น 2 ส่วนคือ 1. ผลการพัฒนา
ระบบ 2. ผลการประเมินระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1. ผลการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการขายทุเรียนหลงลับแล
ผลการพัฒ นาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒ นาขึ้น โดยใช้ภาษาพีเอชและใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล
ในการจัดการฐานข้อมูล [4] โดยมีการทางานของระบบดังแสดงในภาพที่ 1
จัดการข้อมูล
บริหารร้านค้า

Electronic Commerce System

เจ้าหน้าที่

ลูกค้า/สมาชิก

กาหนดสิทธิ
การเข้าใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ

สั่งซือ้ ทุเรียน
ตรวจสอบการสั่งซือ้

รายงานการสั่งซือ้ , ยอดขาย,
การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ผู้บริหาร

ภาพที่ 5 แสดงการทางานของระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลงลับแล
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าแรกของระบบ

ภาพที่ 7 แสดงหน้าแรกของผู้ดแู ลระบบ

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจัดการข้อมูลสินค้า

ภาพที่ 9 แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซือ้

ภาพที่ 10 แสดงหน้าข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุน

ภาพที่ 11 แสดงหน้ารายงานผลการขายรายเดือน
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการขายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์ในปี 2558-2559
พฤษภาคม – กันยายน
หัวข้อ

แนวโน้ม

1. จานวนทุเรียนหลงลับแลที่ขายผ่านระบบออนไลน์
2. ราคาขายทุเรียนหลงลับแลที่ขายผ่านระบบออนไลน์
3. จานวนลูกค้าโดยเฉลี่ยที่เป็นสมาชิกสั่งซือ้ ทุเรียนออนไลน์
4. รายได้เฉลี่ยจากการขายทุเรียนหลงลับแล

ปี 2558

ปี 2559

12 ตัน

4.5 ตัน

ลดลง

400-500 บาท/กก.

500-600 บาท/กก.

เพิ่มขึ้น

5,000 ราย

5,500 ราย

เพิ่มขึ้น

3 ล้าน

1.5 ล้าน

ลดลง

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการขายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์ในปี 2558-2559 โดยผลการ
เปรียบเทียบข้อมูลการขายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์ ของปี 2558 ที่ใ ช้ระบบเฟซบุ๊กและไลน์ และปี 2559 ที่ใช้ระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามียอดขายลดลง เนื่องจากในปี 2559 สวนทุเรียนของชาวสวนในอาเภอลับแลส่วนใหญ่
ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเป็นจานวนหลายร้อยไร่ ทาให้จานวนทุเรียนหลงลับแลลดลงเป็นอย่างมาก รวมทั้งสภาพ
อากาศระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2559 มีอากาศร้อนจัด ทาให้ผลผลิตขาดน้า มีการเกิดหนอนทุเรียนจานวน
มาก ทาให้ไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ ดังนั้นเมื่อผลผลิตของทุเรียนหลงลับแลลดลง ทาให้ทุเรียนหลงลับแลขาด
ตลาด ส่งผลให้ราคาทุเรียนหลงลับแลสูงขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อผลกระทบในการนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้
ผลกระทบ

สรุปความคิดเห็น

1. ผลกระทบต่อคุณภาพ
ทุเรียน

ทุเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากผู้ขายมีการคัดเกรดและคัดคุณภาพของทุเรียนหลงลับแล
ก่อนออกจาหน่าย เพื่อไม่ให้เสียลูกค้าที่เคยซือ้ ทุเรียนผ่านระบบออนไลน์

2. ผลกระทบต่อการ
ให้บริการการสั่งซือ้
ทุเรียน

มีก ารให้ บริ ก ารที่ ดี ขึ้น มีก ารรับ เคลมทุ เรี ยนคื น หากมี ปัญ หา มีลู ก ค้ า ประจา เพราะมี
ฐานข้อมู ลลูก ค้าเดิม ทาให้ ง่ายต่อ การติด ต่อและบริการ สามารถเข้าถึ งและเจาะกลุ่ ม
ลู ก ค้ า ได้ ง่ า ยขึ้ น โดยไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่ ลู ก ค้ า สามารถซื้ อ ทุ เรี ย นหลงลั บ แล
รับประทานได้ โดยไม่ต้องมาถึงแหล่งขาย

3. ผลกระทบต่อราคา
ของทุเรียน

ทาให้ราคาสูงขึน้ เนื่องจากผลผลิตทุเรียนหลงลับแลในปี 2559 มีนอ้ ย และผู้ขายมีการคัด
เกรดและคัดคุณภาพของทุเรียนหลงลับแลก่อนออกจาหน่ายทุกครั้ง และลูกค้าพอใจที่จะ
ซื้อในราคาที่กาหนด
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ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อผลกระทบในการนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ (ต่อ)
ผลกระทบ

สรุปความคิดเห็น

4. ผลกระทบต่อการ
จัดส่งทุเรียน

ไม่มีผลกระทบด้านการขนส่ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากไปรษณีย์อาเภอลับแล ทา
ให้คา่ ส่งมีราคาไม่สูงมาก

5. ปัญหาและอุปสรรค

ลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจสินค้า เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ดูค่อนข้างยาก ถึงแม้วา่ ทางผู้ขายจะ
บอกวิธีดูทุเรียนในเว็บไซต์ แต่หากยังไม่ถึงเวลารับประทานแล้วแกะก่อนก็จะไม่ได้ทุเรียน
สุกตามความต้องการ ซึ่งก็อาจโทษตัวผู้ขายและตัวสินค้าได้

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลสรุปค่าระดั บประเมิน ความพึงพอใจต่อระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิก ส์เพื่อส่งเสริมการ
จาหน่ายทุเรียนหลงลับแล
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน (SD) พึงพอใจ
(xˉ )
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 มีข้อมูลรายละเอียดของทุเรียน
4.20
0.79
ดี
1.2 รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
4.10
0.57
ดี
1.3 คุณภาพของทุเรียน
4.30
0.48
ดี
ค่าเฉลี่ย
4.20
0.61
ดี
2. ด้านราคา
2.1 ราคาถูกกว่าท้องตลาดภายนอก
3.70
0.48
ดี
2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
3.70
0.48
ดี
2.3 การต่อรองราคาทาได้งา่ ยสามารถเปรียบเทียบราคาได้งา่ ย
3.90
0.57
ดี
ค่าเฉลี่ย
3.77
0.51
ดี
3. ด้านการจัดจาหน่าย
3.1 ความสะดวกรวดเร็วในการซือ้ ทุเรียน
4.40
0.70
ดี
3.2 ไม่จากัดเวลาในการซือ้ สินค้า
4.30
0.48
ดี
3.3 ความรวดเร็วและความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า
4.10
0.57
ดี
ค่าเฉลี่ย
4.26
0.58
ดี
4. ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการ
4.1 การลดราคาและโปรโมชั่นต่างๆ
3.90
0.32
ดี
4.2 การให้คาแนะนาและตอบข้อสงสัยต่างๆ
4.30
0.48
ดี
4.3 การบริการหลังการขาย
4.30
0.48
ดี
4.4 การรับประกันทุเรียน
4.20
0.42
ดี
ค่าเฉลี่ย
4.18
0.43
ดี
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลสรุปค่าระดั บประเมิน ความพึงพอใจต่อระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิก ส์เพื่อส่งเสริมการ
จาหน่ายทุเรียนหลงลับแล (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน (SD) พึงพอใจ
(xˉ )
5. ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์การสั่งซือ้ ทุเรียน
5.1 เว็บไซต์มชี ่อื เสียงได้รับความไว้วางใจ
4.30
0.48
ดี
5.2 เว็บไซต์มกี ารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
4.20
0.42
ดี
5.3 เว็บไซต์มกี ารอัพเดตข้อมูลอยู่สม่าเสมอ
4.10
0.32
ดี
5.4 เปิดเผยข้อมูลผู้ขายอย่างละเอียด เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
4.10
0.32
ดี
ที่อยู่
5.5 สามารถติดต่อผู้ขายได้งา่ ย สะดวก และมีหลากหลาย
4.30
0.48
ดี
ช่องทางในการติดต่อ
ค่าเฉลี่ย
4.20
0.40
ดี
จากผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40
2. ผลการทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการ
จาหน่ายทุเรียนหลงลับแล ของตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ วิจั ย ได้ ท าการทดสอบและประเมิ น ผลของการพั ฒ นาระบบ โดยท าการทดสอบและประเมิ น โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องประเมินระบบ แยกตามระดับของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
ผู้ดูแลระบบ และลูกค้า โดยใช้วิธีการทดสอบแบบกล่องดา (Black box Testing) ซึ่งเป็นเทคนิคการประเมินคุณภาพ
การทางานของซอฟต์แวร์ [5] โดยมีผลความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานทั่วไป
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านความสามารถในการทางานตามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
(Functional Contentment Test)
2. ด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test)
3. ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test)
4. ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (Security Test)

4.20

0.57

ดี

4.36
4.21
4.33

0.59
0.47
0.58

ดี
ดี
ดี

ค่าเฉลี่ย

4.28

0.55

ดี
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วิจารณ์และสรุปผล
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ และการอภิปรายผลโอกาสทางด้านการตลาดของการพัฒนาระบบตลาด
ธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลงลับแล โดยใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)[6] และแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4P) มาใช้
ในการสรุปผลเพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด [7]
จากปี 2558 ที่ใช้ระบบเฟซบุ๊กและไลน์ในการขายทุเรียน ผู้ขายมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3 ล้านบาท และปี
2559 ที่ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุรายได้เฉลี่ยลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตของทุเรียนหลงลับแลในปี 2559 เกิดจากไฟไหม้สวนทุเรียน เกิดหนอนทุเรียน และทุเรียนไม่ออกผลผลิตจาก
สภาพภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ตามในการนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลงลับ
แลนั้น พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีจานวนลูกค้าที่สั่งซื้อทุเรียนผ่านระบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 500 ราย คือมีลูกค้าทั้งหมดประมาณ 5,500 ราย ในส่วนของ
ผู้ขายทุเรียนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจมาก กล่าวคือ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย มีข้อมูลลูกค้า
เดิ ม ทาให้ ง่ายต่อการติด ต่อและเจาะกลุ่ มลู กค้ าได้ สามารถขายทุ เรียนได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่ ดังนั้น ระบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ สามารถนามาใช้ในการส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลงลับแลได้
จุดแข็ง (Strengths) 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การนาทุเรียนมาขายผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลจะทาการคัดเลือกทุเรียนที่มีคุณภาพและรับรองคุณภาพเพื่อขายให้กับลูกค้า
เท่านัน้ หากลูกค้าได้รับทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีข้อบกพร่อง จะรับคืนหรือเปลี่ยนให้ลูกค้า ดังนั้นหากทุเรียนจาก
ผู้ผลิตไม่มคี ุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลจะรับเปลี่ยนและส่งคืนให้กับผู้ผลิตนั้น ทาให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกร
ผู้ปลูกทุเรียนต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพทุเรียนมากขึ้น ส่งผลให้มาตรฐานคุณภาพของทุเรียนโดยรวมสูงขึน้ ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ตลาด 2. ด้านราคา (Price) การคัดเกรดและคัดคุณภาพของทุเรียนเพื่อนาออกจาหน่ายทางเว็บไซต์ ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ราคาทุเรียนสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน้า ค่าไฟ และ
ประหยัดเงินลงทุนสาหรับการเก็บรักษาทุเรียนทุกรูปแบบ 3. ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place) การนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้พบว่าทาให้มีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งช่องทาง ลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อทุเรียนได้โดย
ไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ เปิดโอกาสผู้ซื้อมากขึน้ ตลาดเปิดกว้างสู่ระดับประเทศ ผู้ขายมีโอกาสเข้าถึงลูกค้า
ได้ทั่วโลก 4. ด้านการส่งเสริมการจัดจาหน่าย (Promotion) มีการให้บริการการขายที่ดีขึ้น มีลูกค้าประจา เพราะมี
ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเดิม ทาให้ง่ายต่อการติดต่อสามารถเข้าถึงและเจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น มีช่องทางการส่งเสริม
การจัดจาหน่าย การนาข้อมูลการขายทุเรียนมานาเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ ทาให้เห็นข้อมูลรายละเอียดของทุเรียน
และราคา ได้สะดวก รวดเร็ว
จุดอ่ อน (Weaknesses) ในการขายทุเรียนออนไลน์ส่ วนใหญ่ จะมีปัญ หาในด้ านลูกค้ าไม่ค่อยเข้าใจ
สินค้า เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ดูค่อนข้างยาก แม้ว่าทางผู้ขายจะบอกวิธีดูทุเรียนในเว็บไซต์ แต่หากยังไม่ถึงเวลา
รับประทานแล้วแกะก่อนก็จะไม่ได้ทุเรียนสุกตามความต้องการ ซึ่งอาจโทษตัวผู้ขายและตัวสินค้ าได้ ดั งนั้นเวลา
รับประทานลูกค้าจะต้องสังเกตทุเรียนก่อนแกะรับประทาน ส่วนในด้า นการปรับปรุงข้อมูลที่นาเสนอบนเว็บไซต์ให้
ทันสมัยตลอดเวลานั้นเ นื่องจากองค์การบริห ารส่ วนตาบลแม่พู ล มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเว็บไซต์ระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพียงคนเดียว การปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดการขายทุเรียน หรือราคา จะต้องถ่ายรูปและปรับปรุง
ข้อมูลส่วนต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งบางครัง้ เจ้าหน้าที่ตอ้ งทางานด้านอื่นๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลด้วย จึง
อาจทาให้ไม่มเี วลาในการปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลทีน่ าเสนอบนเว็บไซต์อาจไม่ทันสมัย
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โอกาส (Opportunities) เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถคานวณต้นทุนการขายทุเ รียน
ออนไลน์ และรายรับทีได้จากการขายทุเรียนออนไลน์ได้ ซึ่งจะทาให้สามารถวางแผนการรูปแบบขายทุเรียนได้ตอ่ ไปใน
อนาคต รวมทั้ งระบบพาณิ ชย์อิเล็ ก ทรอนิก ส์ เพื่อ ส่ งเสริม การจาหน่ายทุเรีย นหลงลั บแล ได้ รับความร่ วมมือ จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ทางานด้านการบริการประชาชน สามารถติดต่อสื่อสารกับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนได้ โ ดยง่ า ย ซึ่ ง เป็ น ผลดี ต่ อ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล การขายทุ เรี ย นออนไลน์ ใ ห้ กั บ
บุคคลภายนอกได้รับรู้
อุปสรรค (Threats) ปัจจุบันลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลการซือ้ ขายทุเรียนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบราคาทุเรียนได้โดยง่าย จึงจาเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีการบริการหลังการขายที่ดี
มีการให้ส่วนลดกับลูกค้ารายเก่า เป็นต้น
2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียนหลง
ลับแล โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการ
และด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์การสั่งซื้อทุเรียน ผลการประเมิน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 โดยในด้านการจัดจาหน่ายมีค่าความ
พึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.26 กล่าวคือ ผู้ใช้มคี วามพึงพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการซื้อทุเรียนเป็นอย่างมาก
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายทุเรียน
หลงลับแล ของตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการทางานตาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ด้านหน้าที่ของโปรแกรม ด้านการใช้งานของโปรแกรม และด้านความปลอดภัยของระบบและ
ข้อมูล มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. ในปี 2559 ผลผลิตของทุเรียนหลงลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ลดลง เนื่องจากสวนทุเรียนของชาวสวนใน
อาเภอลับแลส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเป็นจานวนหลายร้อยไร่ ทาให้ผลผลิตทุเรียนลดลงอย่างมาก ไม่
เพียงพอต่อการจาหน่ายแก่ลูกค้า จึงเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ผลวิจัย ไม่สามารถเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยจาก
การขายทุเรียนในปี 2559 ได้ชัดเจน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตลาดของธุรกิจชุมชน โดยใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
เขตพื้นที่อื่นซึ่งมีบริบทชุมชนและศักยภาพที่แตกต่างกันออกไป
3. ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนภายหลังจากที่ทาธุรกิจชุมชน
โดยใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ดาเนินธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ 2558 และได้รับ
ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง สาหรับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า
Design and construction of high voltage switching power supply for electric
charge generate cell
ศิศโี รตม์ เกตุแก้ว1*
Siseerot Ketkaew1*
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง สาหรับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาศัยหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ไอซีเบอร์ MB 3579 เป็นตัวกาเนิด
สัญญาณพัลส์ โดยคงค่าความถี่สวิตชิ่งไว้ที่ 15 กิโลเฮิร์ต และใช้ไอซีเบอร์ TLP250 เป็นตัวแยกกราวด์และทาการขยาย
สัญญาณ เพื่อนาไปขับเพาเวอร์มอสเฟตให้ทางาน เพื่อควบคุมการทางานของหม้อแปลงฟลายแบคเบอร์ TLF 14649 ให้
ได้ขนาดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลโวลต์ โดยใช้โหลดเป็นเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า ผลการทดลองที่ได้
คือ เมื่อทาการขยายความกว้างสัญญาณพัลส์ให้เพิ่มขึ้น จะทาให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้นที่ขนาด 1 กิโลโวลต์ และมี
แรงดั นไฟฟ้ากระเพื่อม 220 โวลต์พีคทู พีค ที่ดิวตี้ไซเคิ ล 20 เปอร์เซ็ นต์ และขนาด 2 กิโลโวลต์ และมีแรงดันไฟฟ้า
กระเพื่ อม 400 โวลต์พีคทู พีค ที่ ดิ วตี้ไซเคิ ล 40 เปอร์เซ็ นต์ ซึ่ งส่ งผลให้ ก าลั งไฟฟ้ าอินพุ ตเพิ่ มขึ้นตามล าดั บ ดั งนั้น
บทความวิจัยนี้สามารถพัฒนาให้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ และต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต
คาสาคัญ: แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ หม้อแปลงฟลายแบค เซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า

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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บทนา
ปัจจุ บัน เทคโนโลยีด้ านต่างๆ ได้ มีก ารพั ฒ นาเป็ นอย่างมากรวมถึงเรื่องของการน าไฟฟ้าแรงดัน สูงมาใช้
ประโยชน์ เช่น ทางการแพทย์ใช้ส าหรับเครื่องฉายรังสีต่างๆ เครื่อ งผลิ ตก๊ าซโอโซน ประโยชน์ทางด้านเทคนิคใช้
ทดลองเกี่ยวกับวัสดุเปลี่ยนแปลงคุญสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น ทาครอสลิงโปลิทีลีน โดยการฉายรังสีลงบนวัสดุ
นัน้ การพ่นสีโดยใช้อิเล็กโตรสแตติกส์ เครื่องกรองเขม่าควัน และเครื่องคัดแยกพลาสติกด้วยไฟฟ้าสถิตแรงสูง เป็นต้น
เพราะฉะนั้ น การออกแบบ และการสร้ า งแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า แรงดั น สู ง จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ งจ่ ายให้ มี
ประสิทธิภาพที่สูง และมีขนาดที่เล็กลง
เพราะฉะนั้น งานวิจัยนี้ได้นาเอาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงมาจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า
(เซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า คือ เซลล์อิเล็กโตรดแบบสนามไฟฟ้าไม่สม่าเสมอสูง) ซึ่งเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้าสามารถนามา
สร้างประจุไฟฟ้า (บวกและลบ) มาใช้งานในระบบอุตสาหกรรมอย่างมากมาย ซึ่งเป็นผลทาให้เกิดแนวคิดและแนวทาง
ที่ จ ะออกแบบและสร้ า งแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า แรงดั น สู ง เพื่ อ น ามาใช้ กั บ เซลล์ ผ ลิ ต ประจุ ไฟฟ้ า ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อทาให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีตอ่ การผลิตชิ้นงานต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุด โดย
ผลงานดังกล่าว คือ การออกแบบและการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง ได้นาไอซีเบอร์ MB3579 เป็นตัว
สร้างพัลส์มอดูเลชั่นและเป็นวงจรควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตในภาคคอนเวอร์เตอร์ โดยมีหม้อแปลง
แรงดันสูงจะทาหน้าที่เหนี่ยวนาสัญญาณพัลส์ เพื่อสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง ไปประยุกต์ใช้จ่ายให้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า
ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ใช้สร้างสนามไฟฟ้า คือ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพโดยตรงต่อ
การผลิตประจุไฟฟ้า
ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้เน้นถึงการออกแบบและการสร้า งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง โดยอาศัยหลักการทางานของ
ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ และในส่วนผลการทดลอง จะทดลองปรับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายให้เซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า
เพราะที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน จะทาให้ระดับความปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผลิตได้แตกต่างกันด้วย

วิธีการศึกษา
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง หรือสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง โดยที่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะผ่านวงจรเรียง
กระแสไฟฟ้าและกรองแรงดันไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งไม่ผ่านหม้อแปลงกาลัง ทาให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่าสูงเข้าสู่
อุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ เช่น ทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟต ทาหน้าที่ตัดต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นช่วงๆ ด้วยความถี่
สูงประมาณ 1 kHz ถึง 1 MHz จากนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ได้จะเข้าสู่หม้อแปลงความถี่สูง เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ได้ค่า
ตามที่ต้องการที่เอาต์พุตของหม้อแปลงจะมีวงจรกรองแรงดันไฟฟ้า และเรียงกระแสไฟฟ้าอีกชุดหนึ่ง เพื่อให้เอาต์พุตที่
ได้มีลักษณะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรควบคุมจะคงค่าแรงดันไฟฟ้า โดยการเพิ่มหรือลดช่วงเวลานากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ตาม
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตมาเปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง (Vref) โดยการใช้เทคนิคการควบคุม
ความกว้างของพัลส์ (Pulse Width Modulation) หรือ PWM
อุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ หม้อแปลงความถี่สูง และภาคเอาต์พุตของหม้อแปลงความถี่สูง อาจเรียกรวมกันว่า
คอนเวอร์เตอร์ (Converter) หรือ ดีซี ทู ดีซีคอนเวอร์เตอร์ (DC-DC Converter)
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AC Rectifier
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ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง
จากภาพที่ 1 เป็นแผนผังการทางานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งที่มีการทางานในแต่ละภาคที่แตกต่างกัน
ซึ่งมีส่วนประกอบของการทางานแต่ละภาคดังนี้
1. ภาคของวงจรเร็กติไฟเออร์และฟิลเตอร์ดา้ นอินพุต (Input Rectifier & Filter) เป็นส่วนที่มีหน้าที่แปลงไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ Diode Bridge Rectifier ลักษณะสัญญาณของอินพุตจะเป็นลักษณะของ Full
Wave Rectifier แต่ก็อาจจะมีแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมได้ ดังนั้นต้องใช้ Capacitor Filter เข้ามากรองเพื่อให้ Peak to Peak
ของสัญญาณ Ripple ต่าลง
2. ภาคของเพาเวอร์ม อสเฟต (Power MOSFET) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ เป็ นสวิตช์ในการแปลงสัญ ญาณโดย
อาศัยความเร็วในการสวิตช์นเี้ ป็นตัวกาหนดความถี่ที่ต้องการ ได้จากส่วนควบคุมเพื่อควบคุมการสวิตช์ที่เพาเวอร์มอส
เฟต
3. ภาคของหม้อแปลงสวิตชิ่ง (Switching Transformer) เป็นหม้อแปลงความถี่สูงที่รับแรงดันจากอินพุตเพื่อ
ส่งถ่ายพลังงานไปยังเอาต์พุต ซึ่งหม้อแปลงที่ใช้จะเป็นลักษณะ Step-Up Transformer
4. ภาคของวงจรเร็กติไฟเออร์และฟิลเตอร์ (Rectifier & Filter) เป็นส่วนที่มีหน้าที่แปลงสัญญาพัลส์ที่เอาต์พุตให้
เป็ นไฟตรงโดยใช้ Diode Bridge Rectifier ลั กษณะสั ญ ญาณของเอาท์ พุ ตจะเป็ นลั กษณะของ Full Wave Rectifier แต่ ก็
อาจจะมีแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ Capacitor Filter เข้ามากรองเพื่อให้ Peak to Peak ของสัญญาณ Ripple
ต่าลง
5. ภาคของวงจรควบคุม (Controller) เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการสร้างสัญญาณพัลส์เพื่อนาสัญญาณที่ได้ไป
ควบคุมการทางานของเพาเวอร์มอสเฟต โดยการทริกที่ขาเกตของเพาเวอร์ มอสเฟตเพื่อให้เกิดเป็นแรงดันไฟฟ้า
รูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) และยังเป็นตัวกาหนดความเร็วในการสวิตชิ่งของเพาเวอร์มอสเฟต เพื่อให้ ได้ความถี่
ตามที่ต้องการ
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ลักษณะการนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงไปใช้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า

ภาพที่ 2 โครงสร้างภายในของเครื่องผลิตและกาจัดไฟฟ้าสถิตย์ ที่ประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง และเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า
การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ได้นาหลักการวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาใช้ โดยใช้ไอซีเบอร์
TL494 เป็นตัวสร้างพัลส์วิดมอดูเลชั่น เป็นวงจรควบคุมการสวิตชิ่ง โดยใช้มอสเฟตเป็นอุปกรณ์ในการนากระแส ซึ่งมี
ความถี่ในการสวิตชิ่งประมาณ 15 กิโลเฮิรต์ สุดท้ายจะผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่ง เพื่อทาให้ได้ไฟฟ้าแรงดันสูง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
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งานวิจัยนี้ได้แบ่งการออกแบบเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ
1. ภาคเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ดา้ นอินพุต
2. ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกาลัง)
3. ภาควงจรควบคุมและวงจรขับเกท
การออกแบบทั้ง 3 ส่วนนี้ เพื่อนาไปใช้ในการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งมีหลักการทางานโดยรวม ดัง
บล็อกไดอะแกรมในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 บล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
จากภาพที่ 4 เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรต์ เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 220 โวลต์ / 24 โวลต์ แล้ว
ผ่านวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ ทาให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 34 โวลต์ เพื่อนาไปจ่ายให้กับด้านอินพุตของวงจรฟ
ลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งมีไอซีเบอร์ TL494 เป็นวงจรควบคุมแบบ PWM (Pulse Width Modulation) ให้กับเพาเวอร์
มอส เฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์ เพื่อควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายไปยังเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า (โหลด)
การออกแบบวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ดา้ นอินพุต
โดยกาหนดจะยอมรับแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมไม่เกิน 10%
C

จาก

I p  T
V

(1)

V  0.1 34  3.4 โวลต์

Ip 

f



P
10

 2.94 แอมแปร์
Vdc 3.4
1
f



1
 20  10 3 วินาที
50
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คานวณ T ครึ่งไชเคิล เท่ากับ 0.01 วินาที
เพราะฉะนั้น ค่าตัวเก็บประจุ C เท่ากับ C 

2.94  10  10 3
3.4

= 8647 ไมโครฟารัด , ( F )
เลือกตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลท์ ขนาด 2,200 F 450 Vdc ขนานกันจานวนสี่ตัว
การออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกาลัง)
การคานวณเพื่อเลือกเพาเวอร์มอสเฟต
พิจารณากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านเพาเวอร์มอสเฟต (ID) ขณะนากระแสไฟฟ้า คือ
ID 

เมื่อ

ID



 max

2 Pout
V in  max

(2)

คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านมอสเฟตขณะนากระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) , (A)
คือ ประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์ (%)
คือ ค่าดิวตี้ไซเคิลที่เลือกใช้ (%)

เมื่อกาหนดให้ประสิทธิภาพของฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ เท่ากับ 70% หรือ 0.7
พิจารณาเลือกค่าติวตีไ้ ซเคิล้ เท่ากับ 21% หรือ 0.21
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านอินพุตเท่ากับ 34 โวลต์
Pout = 3.5 วัตต์
จะได้

ID

=

2  3.5
= 1.4 แอมแปร์
0.7  34  0.21

จากการค านวณสามารถเลือ กใช้เพาเวอร์ม อสเฟตเบอร์ IRFP460 ซึ่ ง สามารถจ่ ายกระแสไฟฟ้ าได้ ม ากกว่า 1.4
แอมแปร์ และสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต (ดูจาก VDS)
การหากาลังงานไฟฟ้าสูญเสีย ขณะนากระแสไฟฟ้าของเพาเวอร์มอสเฟต
เนื่องจากเพาเวอร์มอสเฟตเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าไปยังโหลด จากการวัดกระแสไฟฟ้าจะได้ค่าประมาณ
200 มิลลิแอมแปร์ กาลังไฟฟ้าสูญเสีย ขณะนากระแสไฟฟ้าของเพาเวอร์มอสเฟต สามารถคานวณได้ดังนี้
เมื่อ

Pc คือ กาลังงานไฟฟ้าสูญเสีย ขณะนากระแสไฟฟ้า (วัตต์), W
ID คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขณะทางาน (แอมแปร์), A
RDS คือ ความต้านทานระหว่างขาเดรนและขาซอร์ส (โอห์ม), 
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จากข้อมูลในดาต้าชีตของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ IRFP460 ซึ่งมีขอ้ มูลดังนี้
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 เราสามารถคานวณกาลังงานไฟฟ้าสูญเสียในเพาเวอร์มอสเฟตขณะทางาน ได้ดังนี้
Pc = (ID2) X RDS(on)
= (1.4)2 X 0.22
= 0.43 วัตต์ (W)

(3)

วงจรควบคุม โดยใช้ไอซีเบอร์ MB3579
โดยการกาหนดค่า CT เท่ากับ 0.01 F และทาการคานวณหาค่า RT ซึ่งเลือกใช้ความถี่ (แบบ DC ใช้ความถี่
15 kHz (RT = 50 k แบบปรับค่าได้)
1.1
RT 
CT .  f

ภาพที่ 5 วงจรควบคุม

539

Proceedings

วงจรขับเกท และวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
วงจรคอนเวอร์เตอร์ความถี่สูงประมาณ 15 kHz สาหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ประกอบด้วย วงจรคอน
เวอร์เตอร์แบบฟลายแบค ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ 34 โวลต์ เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง
วงจรขับเกทใช้ออปโต้คัปเปอร์เบอร์ TLP250 ที่มีวงจรขยายสัญญาณในตัว โดยเป็นตัวเชื่อมภาคควบคุมกับ
ชุดภาคคอนเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงแรงดันสูง เป็นตัวสร้างแรงดันไฟฟ้าแรงสูง เพื่อจ่ายให้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า

ภาพที่ 6 วงจรขับเกท และวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

ภาพที่ 7 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่งของเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า
และลายปริน้ ซ์ของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ออกแบบ
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ภาพที่ 8 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง

ผลการศึกษา
การทดสอบวัดสัญญาณส่วนต่างๆ ในแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
การทดสอบวัดสัญญาณภาควงจรควบคุม และการทดสอบวัดสัญญาณภาควงจรกาลัง
ทาการวัดสัญ ญาณด้านเอาต์พุตของไอซีเบอร์ TL494 ว่าได้รูปของสัญ ญาณเป็นสัญ ญาณพัลส์
สี่ เหลี่ ย มที่ ส ามารถปรั บ ดิ ว ตี้ ไ ซเคิ ล ได้ 40% และคงค่ า ความถี่ ใ ห้ เท่ า กั บ 15 kHz ได้ และท าการวั ด สั ญ ญาณ
แรงดันไฟฟ้าที่ขาเกทและขาซอร์ส ของเพาเวอร์มอสเฟต (VGS) (ดิวตี้ไซเคิล 40%) พร้อมทั้งคงค่าความถี่ให้คงที่ไว้

(ก)
(ข)
ภาพที่ 9 (ก) สัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ TL494 (ดิวตี้ไซเคิล 40%)
และ (ข) สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟต (ดิวตี้ไซเคิล 40%)
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การทดสอบวั ด สั ญ ญาณภาคอิน พุ ต คื อ แรงดั น ไฟฟ้ าอิ น พุ ต กระแสไฟฟ้ าอิ น พุ ต และ
สัญญาณ FFT ด้านอินพุตของวงจรคอนเวอร์เตอร์

(ก)
(ข)
ภาพที่ 10 (ก) สัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุต (Iin) ของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
และ (ข) สัญญาณ FFT ของกระแสไฟฟ้าอินพุต (Iin) ของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
การทดสอบวัดสัญญาณภาคเอาต์พุต คือ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อ
แปลงแรงดันสูง ในขณะต่อโหลด (โหลดที่ใช้เป็นเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 11 (ก) สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลงแรงดันสูง มีค่าเท่ากับ 1.215 กิโลโวลต์
ที่ดวิ ตี้ไซเคิล 10% และ (ข) สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลงฟลายแบคมีคา่
เท่ากับ 2 กิโลโวลต์ ที่ดวิ ตี้ไซเคิล 20% ขณะต่อโหลด

542

Proceedings

ผลการทดสอบวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ในขณะจ่ายโหลด (โหลดที่ใช้เป็น
เซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า) โดยคงค่าความถี่ไว้ที่ 15 kHz
Duty Cycle (%)
10
20
30
40

f (kHz)
15
15
15
15

Vin (rms) (V)
220
220
220
220

Iin (rms) (mA)
28.17
29.58
29.79
29.93

Pin (W)
4.89
5.14
5.17
5.20

PF
0.79
0.79
0.79
0.79

VOUT (V)
1.215
1.935
3.579
4.138

ผลการวัดกระแสไฟฟ้าด้านเอาต์พุ ทมีค่ าเท่ ากับ 1.835 mA (ดิวตี้ไซเคิ ล 20%) ที่ VOUT เท่ ากับ 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
คือ ดิวตี้ไซเคิล (วัดที่ขาเกทและขาซอร์สของเพาเวอร์มอสเฟต) (%)
f
คือ ความถี่ในวงจรคอนเวอร์เตอร์ (กิโลเฮิร์ต), (kHz)
Vin (rms) คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (โวลต์), V
Iin (rms) คือ กระแสไฟฟ้าด้านอินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (มิลลิแอมแปร์), mA
Pin
คือ กาลังไฟฟ้าด้านอินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (วัตต์), W
PF
คือ เพาเวอร์แฟคเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
VOUT คือ แรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (กิโลโวลต์), (kV)
ผลการทดสอบก่อนและหลังพ่นประจุไฟฟ้า เมื่อต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงกับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า

ภาพที่ 12 การนาเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตไปทดสอบวัดไฟฟ้าสถิตที่เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ก่อนพ่นประจุไฟฟ้า
จะพบว่า มีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด -1.30 kV (การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต สามารถวัดในรูปของแรงดันไฟฟ้าแรงสูง)
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ภาพที่ 13 ทาการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงกับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้าแล้วพ่นประจุไฟฟ้า ไปที่เครื่องกรองอากาศ
แบบไฟฟ้าสถิตย์ และทาการวัดไฟฟ้าสถิตย์ จะพบว่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูงลดลงเหลือ -0.75 kV

(ก)
(ข)
ภาพที่ 14 (ก) ออสซิลโลสโคป ROHDE & SCHWARZ HAMEG สาหรับวัดรูปสัญญาณ
และ (ข) โพรบสาหรับวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
(ที่มา: http://en-us.fluke.com/products/all-accessories/fluke-80k-40.html)

วิจารณ์และสรุปผล
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ออกแบบและสร้างขึน้ นี้ มีประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเซลล์ผลิต
ประจุไฟฟ้าได้ โดยสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงได้ตามต้องการ ซึ่งอาศัยการปรับดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycle) คือ
เมื่อทาการปรับดิวตี้ไซเคิลเพิ่มขึน้ ตั้งแต่ 10% ถึง 40% จะทาให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้นได้ดังนี้ คือ ที่แรงดันไฟฟ้า 1
กิโลโวลต์ ต้องปรับดิวตี้ไซเคิล 10% และที่แรงดันไฟฟ้า 2 กิโลโวลต์ ต้องปรับดิวตี้ไซเคิล 20% ตามลาดับ ซึ่งส่งผลให้
กาลังงานไฟฟ้าอินพุตเพิ่มขึ้นด้วยโดยดูจากตารางที่ 1 และเมื่อสังเกตผลของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุต และ
กระแสไฟฟ้ า อิ น พุ ต จะเห็ น ว่ า กระแสไฟฟ้ า อิ น พุ ต มี สั ญ ญาณที่ ไ ม่ ใ ช่ รู ป ไซน์ และท าการปรั บ ฟั ง ก์ ชั่ น FFT ที่
ออสซิลโลสโคป จะเห็นว่ามีสัญญาณฮาร์โมนิกส์ข้ึน (คือมีสัญญาณลาดับที่ 2 (order 2) เป็นต้นไป โดยถ้ามีสัญญาณ
ฮาร์โมนิกส์ในปริมาณที่มากอาจจะส่งผลต่อระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทางานผิดพลาดได้ และเมื่อนาแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแรงดันสูงไปต่อกับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า แล้วทาการวัดไฟฟ้าสถิตก่อนและหลังพ่นประจุไฟฟ้า จะพบว่าก่อนพ่น
ประจุไฟฟ้าไปยังเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตย์ จะมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด -1.30 kV และหลังพ่นประจุไฟฟ้า
ไปที่เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตย์ จะพบว่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูงลดลงเหลือ -0.75 kV
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ดังนั้น ในอนาคตแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงนี้สามารถนาไปจ่ายไฟฟ้าใช้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า เพื่อผลิต
ประจุไฟฟ้าแล้วนาไปใช้กาจัดไฟฟ้าสถิตย์ ภายในโรงานอุตสาหกรรม Hard Disk Drive โรงงานผลิตไอซี และโรงงาน
ปั่นเส้นด้ายใยสังเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี

(ก)
(ข)
ภาพที่ 15 (ก) การกาจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการเคลือ่ นย้ายแผ่นกระจกผลึกเหลว
และ (ข) การป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าในตลับบรรจุแผ่นเวเฟอร์

(ก)
(ข)
ภาพที่ 16 (ก) การป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะฟิล์มคุณภาพสูง
และ (ข) การป้องกันฝุ่นละอองติดในบรรจุภัณฑ์อาหาร

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุ ณ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามค าแหงที่ ให้ ก ารสนับสนุ น ในการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการนี้
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การออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู สาหรับผู้พกิ ารทางการได้ยิน แบบ
ชาร์จได้
Design and construction of rechargeable hearing aid for hearing impaired
พิศษิ ฐ์ แสง-ชูโต1 และ ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว1*
Pisit Saeng-Xuto1 and Siseerot Ketkaew1*
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนีน้ าเสนอการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู สาหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จ
ได้ ซึ่ งตั วเครื่ อ งจะประกอบด้ วย 6 ส่ ว นของอุ ป กรณ์ ห ลั ก ที่ ส าคั ญ คื อ ส่ วนที่ 1 ไมโครโฟนขนาดเล็ ก ได้ เลื อ กใช้
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน เพราะมีขนาดเล็ก น้าหนักเบา และมีความไวต่อการใช้งาน ส่วนที่ 2 วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก
ได้ออกแบบและเลือกใช้ไอซีเบอร์ TDA2822 ให้กาลังขยาย 1 วัตต์ ใช้ไฟเลี้ยงระหว่าง 1.8 โวลต์ ถึง 12 โวลต์ โดยในตัว
ไอซีจะประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น ทาหน้าที่ขยายสัญญาณจากไมโครโฟน แล้วนาสัญญาณที่ได้ส่งให้วงจรขยาย
ภาคกาลัง ซึ่งทาหน้าที่ขยายสัญญาณให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อนาไปใช้ขับลาโพงในหูฟัง และสามารถปรับระดับความดังของ
เสียงได้ ส่วนที่ 3 วงจรชาร์จแบตเตอรี่ได้ออกแบบและเลือกใช้ไอซีเบอร์ MCP73843 มาควบคุมการชาร์จ เมื่อชาร์จเต็ม
แล้ววงจรจะสามารถตัดการทางานโดยอัตโนมัติ และมีแอลอีดีบอกสถานะการทางานในขณะชาร์จแบตเตอรี่ ส่วนที่ 4
แบตเตอรี่ได้เลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเที่ยม-ไอออน ที่มีกระแสไฟฟ้า 1,150 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง แรงดันไฟฟ้า 3.7 โวลต์
ส่วนที่ 5 หูฟังได้เลือกใช้หูฟังขนาดเล็กชนิด In Ear เพราะหูฟังประเภทนี้จะมีจุกยางโค้งมนเพื่อป้องกันการเจ็บหูโดยให้
เสียงที่มีรายละเอียดดีมีความเพี้ยนต่า และช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้าไปรบกวนได้ ส่วนที่ 6 จอแสดงผล
ระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ คือ ถ้าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติและสามารถนามาใช้งานกับเครื่องช่วยฟังได้จะอยูใ่ นช่วง
1.5 โวลต์ ถึง 3.7 โวลต์ และในส่วนของโครงสร้างภายนอกของเครื่องช่วยฟังที่ออกแบบจะต้องมีขนาดเล็ก น้าหนักเบา
และพกพาสะดวด จึงได้เลือกแผ่นอะคริลิคหนา 1 มิลลิเมตรมาใช้งาน และได้ออกแบบให้มีสายสาหรับใช้คล้องคอ เพื่อ
ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน
ในส่วนผลการทดสอบ ได้ทาการวัดสัญญาณจากไมโครโฟนก่อนเข้าวงจรขยายภาคต้น มีขนาดแรงดันไฟฟ้า
เท่ากับ 2.16 โวลต์ สัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้นก่อนเข้าวงจรภาคกาลังมีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ
5.12 โวลต์ สัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคกาลังมีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 7.92 โวลต์ ซึ่งจากผลที่ได้น้จี ะ
เห็นได้ว่าอัตราการขยายสัญญาณได้เพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ จึงสามารถนาไปขับลาโพงในหูฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเครื่องช่วยฟังในหูน้ไี ด้นาไปใช้งานจริงแล้วกับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ดังนั้น งานวิจัย
ชิ้นนี้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต
คาสาคัญ: เครื่องช่วยฟังในหู ผู้พิการทางการได้ยิน วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 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

บทนา
ปัจจุบันนี้ภาวะสูญ เสียการได้ยิน ยังคงเป็นปัญ หาที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หากดูจากสถิติปี
พ.ศ. 2547 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีประชากรที่สูญเสียการได้ยินในระดับ 65 เดซิเบล กว่า 636,151 คน นับเป็น
ความพิการอันดับ 2 รองจาก ความพิการทางหู หรือ หูหนวก ซึ่งพบมากถึง 3 ล้านราย โดยปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ
คนไทยเท่านั้น เพราะสถิตจิ ากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุวา่ ประชากรทั่วโลกกว่า 250-300 ล้านคน อยู่ในข่าย
มีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวลความพิการทางการได้ยิน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยแต่ กลับถูกละเลย
เนื่องจากเป็ นภาวะซ้อนเร้นที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ทาให้แนวโน้ม ของผู้สูงอายุที่มีปัญ หาการได้ยิน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยืนยันได้จากผลการสารวจสุขภาพของคนไทยจากการตรวจร่างกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2552
โดยประชากร มากกว่าร้อยละ 10 สูญเสียการได้ยนิ ในระดับที่ต่างกันไป ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะชัดเจนมากขึ้นทันที
ที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า (ที่มา: http://www.nectec.or.th/index.php/. สืบค้นเมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2556)
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ในทางการแพทย์ ปัญหาทางการได้ยินสามารถแก้ไขได้โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยขยายเสียง หรือ
เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้เพิ่มความสามารถทางการได้ยินเสี ยงของ
ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ โดยทาหน้าที่ปรุงแต่งสัญญาณเสียงตามอัลกอริทึ่มที่กาหนด โดยผู้พิการมีสิทธิ์ได้รับการรักษา
และได้รับเครื่องช่วยฟั งฟรีจากนโยบายประกั นสุ ขภาพถ้วนหน้า แต่สถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ ณ ปัจจุ บัน การเข้าถึ ง
เทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง กลับเป็นไปอย่างจากัด เนื่องจากการใส่เครื่องช่วยฟังต้องอาศัยการควบคุมจากนักแก้ไขการ
ได้ยิน ซึ่งทาหน้าที่ประเมินและทดลองปรับแต่งเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งมีระดับการสูญเสียที่
ต่างกัน (ที่มา: http://www.nectec.or.th/index.php/. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556)
ขั้นตอนดังกล่าวยุ่งยากและใช้เวลานาน อีกทั้งเครื่องช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์ ที่ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ
แบตเตอรี่ที่ใช้มคี วามเฉพาะ หาซื้อยาก และมีราคาแพง ทาให้การเข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังจึงเป็นไปอย่างจากัด
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการวิจัยเครื่องช่วยฟัง ” ซึ่งโครงการวิจัยนี้ต้องการออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟังให้มี
ราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก โดยใช้การชาร์จแบตเตอรี่ และมีแบตเตอรี่สารองสาหรับใช้เปลี่ยนกับแบตเตอรี่
หลักขณะพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมด เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งเครื่องช่วยฟังเหมาะสาหรับผู้ใช้งาน
ที่มีปัญหาการได้ยิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
โดยไม่ต้องนาเข้าเทคโนโลยีราคาแพงมาจากต่างประเทศ
ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโจทย์ แนวคิดในการดูแลผู้สูงวัย และใส่ใจผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญ ของคณะผู้วิจัย ที่จะพัฒ นาเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อผู้พกิ าร โดยพัฒนาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการใช้งาน และที่
สาคัญต้องมีราคาถูก นักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องนาเข้าอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องช่วยฟัง
นาเข้าที่ราคาไม่ต่ากว่าเครื่องละ 1 หมื่นบาท ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง จะต้องทาให้
ตัวเครื่องมีราคาถูกกว่านาเข้า ในขณะที่ประสิทธิภาพทัดเทียมกับของนาเข้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้
ดังนั้น การวิจัยจึงต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบและการ
สร้างตัวเครื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จริง และผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาเครื่องช่วยฟังที่ได้
มาตรฐาน ราคาเหมาะสม ผลิ ต ได้ เองได้ ในประเทศ และมี ค่ าบ ารุ งรั ก ษาต่ า จะช่ วยลดการพึ่ งพาเทคโนโลยี จาก
ต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน
โดยข้อมู ลขององค์ การอนามัยโลกระบุ ว่าทุก 100 คน จะมีคนพิการทางการได้ยินประมาณ 4 คน ซึ่งใน
ประเทศไทยนั้นผลสารวจพบว่า มีคนที่พิการทางการได้ยินราว 400,000 คน ทั้งกลุ่มที่สูญเสียการได้ยนิ ตามวัยซึ่งไม่
รุนแรง ไปจนถึงกลุ่มที่สูญเสียการได้ยินขัน้ รุนแรง หรือพิการ อีกจานวนมาก 28% ของผู้สูงอายุมปี ัญหาการได้ยิน ซึ่ง
เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปที่เมื่ออายุเกิน 60 ปี คุณ ภาพการได้ยิน จะลดลง 1 เดซิเบล และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยภาวะการสูญเสียการได้ยินเกิดจากการได้ยินที่ลดลง หรือสูญเสียการได้ยินทั้งหมด เนื่ องจากประสาทรับ
เสียงเสีย (Sensorineural Hearing loss) ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น
- ความผิดปกติแต่กาเนิด โดยหูทางานบกพร่อง
- ความผิดปกติทางกายภาพภายในหู มีของเหลวอยูภ่ ายในหูชั้นกลาง
- การบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุกระทบกระเทือนกับศีรษะ
- ผลกระทบจากการเจ็บป่วย ภาวะการติดเชื้ออย่างรุนแรง เช่น meningitis
- การฟังเสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องผ่านทางหูฟัง
- อยู่ในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน
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วิธีการศึกษา
วัตถุประสงค์วจิ ัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟังให้มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
2. ศึกษาเปรียบเทียบราคาของเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึน้ กับเครื่องช่วยฟังที่มีจาหน่ายอยูแ่ ล้ว

ขอบเขตการวิจัย
1. ออกแบบและสร้างโครงสร้างภายนอกเครื่องช่วยฟังให้มีขนาดกะทัดรัด และพกพาสะดวก
2. ออกแบบและสร้างโครงสร้างภายในเครื่องช่วยฟังในหู คือ วงจรขยายเสียงขนาดเล็กให้สามารถปรับความ
ดังได้ และวงจรชาร์จแบตเตอรี่
3. ออกแบบและสร้างชุดแบตเตอรี่หลัก และชุดแบตเตอรี่สารองที่สามารถถอดเปลี่ยนกันได้ และออกแบบ
เลือกไมโครโฟนและหูฟังให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
4. ทดสอบและเก็บผลการใช้งานของเครื่องช่วยฟังกับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุปผล และแนวทางการพัฒนาเครื่องช่วยฟัง

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมโครงการวิจัยเครื่องช่วยฟังในหู สาหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้
สาเหตุของหูหนวกหูตึง
การอักเสบของหูโดยเฉพาะหูชันกลาง
หูหนวกหูตึงในไทย จากการสารวจของนายแพทย์สุนทร อันตราเสน และคณะในปี 2529 พบว่า ในประเทศ
ไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคหูหนวก หูตึง ร้อยละ 6.7 อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในปี 2533 ศูนย์โสตประสาทการได้ยิน
กรุงเทพฯ พบว่าอัตราส่วนสูง ถึงร้อยละ 13.6 สาเหตุสว่ นใหญ่ของโรคเกิดจาก
1. ความผิดปรกติแต่กาเนิด
2. การรับเสียงดังมากกว่าปรกติเป็นระยะเวลานาน
3. การบาดเจ็บบริเวณหู ใบหน้า และ ศีรษะ จากอุบัตเิ หตุ
4. ผลข้างเคียงจากการรับยารักษาโรค โดยเฉพาะยาปฏิชวี นะแบบฉีด
5. การได้ยนิ เสื่อมตามวัย
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อุบัติก ารณ์ ผู้พิก ารหู ห นวก หูตึ ง ในเขตกรุงเทพมหานครจะสู งมากขึ้นใน กลุ่ มเสี่ย ง เช่น ผู้ ที่อ าศัย อยู่ใน
บริเวณที่มีมลพิษทางเสียง ริมถนนที่มีการจราจร คับคั่ง สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ในกลุ่ม อาชีพ เสี่ยง เช่น ตารวจจราจร ผู้ขับขี่รถสามล้อเครื่อง ขับขี่เรือหางยาวผู้ค้า หาบเร่ แผงลอยริมทางเท้า ผู้ที่
ประกอบธุรกิจในสถานบันเทิง นักร้อง นักดนตรี
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น นอกจากเกิ ด กั บ ตั ว ผู้ ป่ ว ยเองแล้ ว ยั ง มี ผ ลต่ อ ครอบครั ว และผู้ ใ กล้ ชิ ด นอกจากนี้
ประเทศชาติ ยังต้อง เสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างสิ่งอานวยความสะดวก เพือ่ ให้บุคคลกลุ่ม
นี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอายุยืนยาวขึ้น จึงพบผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมตามวัยมากขึ้น
ผู้สูงอายุที่ได้ยินลดลง บางท่านจะมีความรู้สกึ ท้อแท้ในชีวิต แยกตัวจากสังคม ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง กลัวว่าจะพูด
กับคนอื่นไม่รู้เรื่อง จึงพูดน้อยลงโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า
การได้ยนิ เสื่อมลงจากการบาดเจ็บ
1. การบาดเจ็บจากแรงกระแทก ซึ่งเป็นผลจากแรงอัดขณะที่ช่องหูปิด ส่วนใหญ่เกิดจากถูกตบบริเวณหูด้วย
ฝ่ามือ บางครั้งแก้วหูก็อาจจะทะลุจากการถูกจูบอย่างรุนแรงที่หู ซึ่งอาจจะมีเลือดออกจากหูเล็กน้อยร่วมกับอาการ
ปวดหูชั่วคราวและมีอาการหูอ้อื ตามมา
2. แก้วหูทะลุจากการที่ไม้แคะหูถูกดันลึกเข้าไปในช่องหูจน กระแทกแก้วหูฉีกสาหรับเด็กเล็กๆก็อาจจะเกิด
จากใช้ไม้แยง รูหูด้วยความอยากรู้อยากเห็น หรืออาจเกิดจากผู้ปกครองพยายามแคะขี้หูให้ นอกจากนี้แก้วหูยังอาจ
ทะลุจากการล้างหู การฉีดน้าเข้าหูจากการเล่นสงกรานต์ การเล่นสกีนา้
3. การบาดเจ็บจากแรงระเบิด จากลูกระเบิด ประทัด หรือเครื่องยนต์ ฯลฯ เสียงและแรงระเบิดอาจทาให้แก้ว
หูทะลุ เกิดอันตรายต่อหูชั้นในจนอาจทาให้หูหนวก ได้เหมือนกัน
การได้ยนิ เสื่อมจากสารพิษและยา
สารที่เป็นพิษต่อหูชั้นในส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาฉีดเพื่อรักษาการติดเชื้อ แต่บางครั้งก็อาจเกิดจาก การ
รับประทานยาเพื่อ รักษารัก ษาโรค เช่น ยาควีน นินรัก ษาโรคมาเลเรีย หรือการใช้ย าหยอดหู ยาฉีด ที่ สามารถทา
อันตรายแก่หูชนั้ ใน ที่พบบ่อย ได้แก่ ยาปฎิชีวนะในกลุ่มอมิโนกลัยโคไซด์ ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน ไดไฮโดรสเตรปโตมัย
ซิน คานามัยซิน เจนตามัยซิน โทบรามัยซิน บางครัง้ ใช้เพียง เล็กน้อย ก็อาจเกิดพิษได้ไม่ข้นึ กับขนาดของยาที่ได้รับ
ยาบางชนิดเริ่มมีผลต่อหูชั้นในที่ทาหน้าที่ เกี่ยวกับการทรงตัว หรือ เกี่ยวกับการได้ยิน บางชนิดทาให้มีเสียง
ในหูก่อนที่ประสาทจะเสื่อม แต่ส่วนใหญ่พิษของยาจะทาให้หูหนวกหรือเสื่อมแบบถาวร นอกจากยาในกลุ่มนี้ แล้วยา
แก้ไข้ แก้ปวด จาพวก ซาลิซิเลท (salicylates) หรือยารักษาโรค มาเลเรีย จาพวกควินิน และคลอโรควิน ก็ทาให้เกิด
เสียงในหู และหูหนวก หูตงึ ได้เช่นกัน ยาหยอด หู ก็อาจมีพิษต่อประสาทหูเช่นกัน แต่พบน้อยกว่ายาฉีดมาก
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เสื่อมจากการใช้สารหรือยาหยอดหูผดิ ประเภท
ยาหยอดหูส่วนใหญ่เป็นยาน้าแต่ก็มีบ้างที่เป็นยาผง ส่วนประกอบของยาหยอดหูที่เป็นน้า อาจจะเป็นยาลด
อาการปวดเพียงอย่างเดียว หรือมียาต้านจุลชีพที่มีสเตียรอยด์ร่วมด้วย ส่วนยาผงมักจะเป็นพวกยาต้านจุลชีพเป็นหลัก
อันตรายจากการใช้ยาดังกล่าวที่อาจพบได้ คือ
1. เกิดเชื้อราในช่องหู เกิดจากการใช้ยาหยอดหูที่มียาปฎิชวี นะและสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม เมื่อหยอดยาเป็น
เวลาหลายวัน จะมีการทาลายเชื้อแบคทีเรียธรรมดาที่มอี ยูใ่ นช่องหู ทาให้มีการเจริญของเชื้อราขึน้ มาแทน เกิดอาการ
คันและปวดในช่องหูร่วมกับการมีนาหนวกที
้
่มีลักษณะเป็นเมือกใส ๆ
2. การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หยอดหรือล้างหูอาจทาให้แก้วหูทะลุได้
3. การใช้ยาผง หรือด่างทับทิมใส่หูในรายที่แก้วหูทะลุ ในระยะแรกยาผงจะดูดน้าหนอง ในหูจับตัวเป็น ก้อน
ทาให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าหูแห้งดี แต่กลับไปอุดกั้นน้าหนวกไม่ให้ไหลออกนอกหู หนองอาจไหลย้อนเข้าไปในหูชั้นในและขึ้น
สมองได้
4. การแพ้ยา หากเกิดอาการคันและอักเสบของผิวหนังบริเวณหู ควรหยุดใช้ยาชนิดนัน้ ทันที
ประสาทเสื่อมจากการรับเสียงดังเกินขนาด
1. การที่หูได้รับเสียงที่ดังมากเพียงครั้งเดียว อันตรายนี้อาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้แก่ การยิง
ปืนระเบิด การจุดพลุ จุดประทัด หรือฟ้าผ่า เป็นต้น
2. การที่หูได้รับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (ระดับเสียงสนทนาดังประมาณ 60 เดซิเบล และเสียงจากเครื่อง
เจาะถนนประมาณ 120 เดซิเบล ) ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อันตรายนี้อาจจะเกิดจากการงานที่ทา เช่น เสียงดังจาก
เครื่องจักร เสียงเพลง หรือดนตรีที่ดังเกินควร ซาวด์อะเบาท์ คอมพิวเตอร์ และเสียงดังจากยวดยานต่าง ๆ เป็นต้น ผู้
ที่มีอาชีพที่ต้องได้รับเสียงดังเป็นประจา ได้แก่ คนงานในโรงงานที่มีเสียงดังเกินควร หรือ ทหาร ตารวจ ที่ต้องการ
ฝึกซ้อมยิงปืนควรใช้เครื่องป้องกันเสียงเสมอ
เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟัง คือ เครื่องขยายเสียงให้ดังขึ้น ประกอบด้วย ไมโครโฟนเป็นตัวรับเสียง ตัวขยายเสียงให้ดังขึ้น
คือเอมปริไฟร์ และลาโพงเป็นตัวปล่อยเสียงออก ทางานโดยอาศัยถ่านเครื่องช่วยฟังที่มีกาลัง 1.4 โวลต์ขนาดเท่ากับ
ถ่านนาฬิกา แต่ใช้แทนกันไม่ได้เพราะโวลต์ไม่เท่ากันจะทาให้เครื่องเสียง่าย
เทคโนโลยีของเครื่องช่วยฟังทัง 3 ระบบ ถูกนามาพัฒนาเป็นเครื่องช่วยฟัง 3 รูปแบบ
เครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู (Behind the ear hearing aids) ตัวเครื่องโค้ง คล้องหรือเกี่ยวอยู่ด้านหลังใบหู มีทั้งระบบอ
นาล็อค และระบบดิจิทัล โดยใช้คู่กับแบบพิมพ์หู (Ear Mould) ที่ทาขึ้นเฉพาะสาหรับแต่ละคน โดยช่วยลดเสียงรบกวน
1. เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง (Pocket Aids) เป็นเครื่องช่วยฟังระบบเก่าหรือ ระบบอนาล็อค ขนาดเท่ากล่องไม้
ขีด มีสายต่อจากเครื่องสู่หูของผู้ฟัง สามารถเหน็บกระเป๋ าเสื้อ มีตัวปรับความดัง (Volume) โดยผู้ใช้สามารถปรับเพิ่ม
และลดความดังของเสียงได้ตามต้องการ
2. เครื่องช่วยฟังชนิด ใส่ในรูหู (in-the-canal ITC, completely-in-canal CIC) เป็นเครื่องช่วยฟังชนิดที่ต้องสั่ง
ทาโดยการหล่อแบบพิมพ์หู เพื่อให้ได้ขนาดของเครื่องเท่ากับช่องหูของผู้ใช้งาน ซึ่งประสิทธิภาพและราคาจะแตกต่าง
กันไป
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 (ก) เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง และ (ข) เครื่องช่วยฟังแบบเครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู
(ที่มา : http://www.eartone.co.th/index.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556.)

ภาพที่ 3 เครื่องช่วยฟัง ชนิดใส่ในช่องหู
(ที่มา: http://www.eartone.co.th/index.html สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556)
เทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังในปัจจุบันมี 3 ระบบ
1. เครื่องช่วยฟังระบบธรรมดา (Analog) ใช้เทคนิคการขยายเสียงที่ไม่ซับซ้อน สามารถขยายเสียงให้ดังขึน้ ได้
โดยใช้ไขควงปรับแต่งเสียง ซึ่งมีข้อจากัดคือปรับได้ไม่ละเอียด แต่ด้วยราคาไม่แพง เครื่องช่วยฟังระบบธรรมดาจึง
เหมาะกับผู้มีงบประมาณไม่มากนัก
2. เครื่องช่วยฟั งระบบโปรแกรมกึ่งดิจิทัล (Programmable) เป็นวิวัฒ นาการขั้นสู งกว่าระบบธรรมดา โดย
ระบบวงจรเสียงภายในยังคงเป็นแบบธรรมดา (Analog) แต่มกี ารปรับแต่งเสียงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ปรับจูนเสียง ทาให้สามารถปรับเสียงได้ใกล้เคี ยงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น โดยภายในเครื่องมีไมโครชิพเล็กๆ
ซึ่งทาหน้าที่บันทึกและจดจาค่าการปรับตัง้ เสียงเอาไว้เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
3. เครื่องช่วยฟังระบบดิจิทัล (Digital) มีความสามารถในการปรับเสียงแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีของแต่
ละรุ่น โดยมีวงจรการขยายเสียงแบบดิจิทัล และภายในเครื่องมีไมโครชิพทาหน้าที่ประมวลผลและปรับตั้งโปรแกรม
เสียงเครื่องช่วยฟัง สามารถแบ่งช่องการปรับสัญญาณเสียงหลายช่องสัญญาณ ทั้งระบบอนาล็อค ระบบกึ่งดิจิทัล
และระบบดิจิทัล
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ส่วนประกอบของเครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟังสาหรับคนหูตึงได้มีวิวัฒนาการมานาน ตั้งแต่สมันอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องช่วยฟังได้เปลี่ยนจาก
การใช้หลอดอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นทรานซิสเตอร์และวงจรอินทิเกรต ซึ่งทาให้เครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กมากจนสามารถ
ใช้ติดกับกรอบแว่นตาได้ เครื่องช่วยฟังในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ ออดิโอแอมปลิไฟเออร์ แต่พยายามสร้างให้มีขนาด
เล็กและกะทัดรัด ส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่องช่วยฟังอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ส่วนประกอบของเครื่องช่วยฟังในหู
ก. ไมโครโฟน ทาหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ข. แอมปลิไฟเออร์ ทาหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้า
ค. ภาคส่งสัญญาณออก ซึ่งเป็นทรานสดิวเซอร์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลับเป็นคลื่นเสียงแต่ในเรื่องของ
เครื่องช่วยฟังนัน้ เรียกว่า ผู้รับ เพราะต้องส่งไปให้ผู้ป่วยรับฟัง
เมื่อผู้ใช้ได้ทดลองใช้เครื่องช่วยฟังหลายๆ รุ่น จนสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังที่ดีที่สุดได้แล้ว ผู้ใช้ควรทราบ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง เพื่อที่จะใช้เครื่องช่วยฟังอย่างถูกวิธี และเกิดปัญหาน้อยที่สุด
โดยทั่วๆ ไป เครื่องช่วยฟัง จะประกอบด้วย
1. ตัวเครื่อง เครื่องช่วยฟังที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ก็คือเครื่องแบบพกกระเป๋า ซึ่งมีขนาดคล้ายกล่องไม้
ขีดไฟ กับเครื่องแบบทัดหลังใบหู ซึ่งตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กเป็นรูปเรียวโค้งเกาะอยู่บริเวณหลังใบหูส่วนแบบสอดใน
ช่องหูและแบบแว่นตา ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม (โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) เพราะตัวเครื่องมีขนาดเล็ก
มาก กาลังขยายไม่ค่อยดี และที่สาคัญราคาค่อนข้างแพง
2. สวิทซ์ ปิด-เปิด เนื่องจากเครื่องช่วยฟังที่มีจาหน่ายอยู่ในประเทศไทยนัน้ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
หลายประเทศ ดังนัน้ เครื่องหมายที่แสดงถึงสวิทซ์ ปิด-เปิด จึงแตกต่างกันออกไป บางเครื่อง M = เปิด, 0 = ปิด หรือ
บางเครื่อง + = เปิด 0 = ปิด บางเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น จะมีภาษาญี่ปุ่นกากับ
3. ปุ่มปรับความดัง เครื่องส่วนใหญ่จะมีตัวเลขบอกระดับความดัง หากเป็นตัวเลขน้อยเสียงที่ขยายจะค่อย
หากเป็นตัวเลขมากเสียงที่ขยายจะดังมาก ผู้ใช้ควรปรับให้ได้ยินกาลังพอดี ไม่ควรเปิดให้ดังมากเกินไป เพราะเสียงจะ
พร่าจนราคาญ หรืออาจเกิดอันตรายแก่หูได้
4. สายเครื่องช่วยฟัง จะต่อจากตัวเครื่องเข้าหูฟัง มีเฉพาะเครื่องแบบพกกระเป๋า สายเครื่องช่วยฟังจะเป็น
เส้นลวดเล็กๆหุ้มด้วยพลาสติกอีก อาจชารุดหรือขาดได้ง่าย หากมีการดึงรั้งหรือหัก พับบ่ อยๆ ดังนั้น ควรเก็บให้
เรียบร้อย ไม่ควรให้สายห้อยยาวหรือสั้นจนเกินไป
5. หูฟัง มีเฉพาะเครื่องแบบกระเป๋า มีลักษณะกลม ทาหน้าที่เป็นตัวรับเสียง โดยจะสวมติดกับจุกพลาสติก
เพื่อใส่เข้าไปในช่องหู
6. คลิป มีเฉพาะเครื่องแบบพกกระเป๋า สาหรับหนีบตัวเครื่องเข้ากับกระเป๋าเสื้อ เพื่อให้อยู่กับที่ ไม่ทาให้
แกว่งไปมา หรือเครื่องหล่นเมื่อผู้ป่วยอยูใ่ นท่าก้ม
7. แบตเตอรี่ สาหรับเครื่องแบบพกกระเป๋า จะเป็นถ่านไฟฉายก้อนเล็กหาซือ้ ได้ตามร้านทั่วไป ถ่าน1 ก้อน จะ
ใช้ได้นานต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของถ่าน, กาลังขยายของเครื่อง และการตั้งระดับความดัง โดยทั่วๆ ไปใช้ได้นาน
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ประมาณ 150-300 ชั่วโมง สาหรับเครื่องแบบทัดหลังใบหูต้องใช้แบตเตอรี่ก้อนกลมเล็กๆ คล้ายถ่านนาฬิกา แบบ E
675 ขนาด 1.4 โวลท์ โดยทั่วๆ ไป ก้อนหนึ่งใช้ได้ประมาณ 90-150 ชั่วโมง ส่วนเครื่องแบบสอดในช่องหูและแบบ
แว่นตา แบตเตอรี่ที่ใช้ก็มีขนาดเล็กลงไปอีกเป็นแบบ E 13
8. สวิทซ์ตัดเสียงรบกวน สาหรับเครื่องช่วยฟังบางรุ่นจะมีสวิทซ์สาหรับตัดเสียงรบกวนใช้เมื่อจาเป็นต้องฟัง
เสียงขณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังมากๆ เพราะหากไม่ตัดเสียงเครื่องช่วยฟังก็จะขยายเสียงทุกเสียง ทาให้ผู้ใช้
เกิดความราคาญและไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ บางเครื่องจะใช้สัญลักษณ์ H บางเครื่องอาจใช้สัญลักษณ์
S เป็นต้น
9. พิมพ์หู เป็นวัสดุใสซึ่งมีขนาดเท่ากับช่องหูของแต่ละคนใช้ต่อเข้ากับหูฟังแทนจุกพลาสติก จะทาให้ผู้ใช้รู้สึก
สบายหู ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บ, ราคาญหรือมีเสียงหวีดจากการที่จุกพลาสติกคับหรือหลวมเกินไป สาหรับเด็กใน
วัยเจริญเติบโต พิมพ์หูอาจจะหลวม เนื่องจากหูของเด็กโตขึ้น หากใส่แล้วหลุดได้งา่ ย, หลุดบ่อยๆ หรือมีเสียงหวีดขณะ
ใช้เครื่องอาจต้องเปลี่ยนพิมพ์หูใหม่
นักโสตวิทยาได้แบ่งระดับการได้ยินตามผลการตรวจ ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ (พวงแก้ว กิจธรรม. 2529: 84-102)
1. ระดับปกติ ได้ยินเสียงดี รวมทั้งเสียงกระซิบเบาๆ เริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังไม่เกิน 25เดซิเบล
2. ระดับตึงเล็กน้อย ได้ยินเสียงพูดที่ดังปกติ แต่ไม่ได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงพูดเบาๆเริ่มได้ยินเสียงเมื่อ
เสียงดัง 26-40 เดซิเบล
3. ระดับตึงปานกลาง ไม่ได้ยินเสียงพูดระดับปกติเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง 41-55 เดซิเบล
4. ระดับตึงมาก ไม่ได้ยินเสียงพูดดังกว่าปกติเล็กน้อยเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง 56-70เดซิเบล
5. ระดับตึงรุนแรง ไม่ได้ยินเสียงพูดที่คอ่ นข้างดังเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง 71-90 เดซิเบล
6. ระดับหนวก ไม่ได้ยินเสียงพูดเลยเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง มากกว่า 90 เดซิเบล
การออกแบบและการสร้าง
ส่วนประกอบของเครื่องช่วยฟังในหูสาหรับผู้พกิ ารทางการได้ยนิ ที่ทาการออกแบบและเลือกใช้งาน มีดังนี
1. ไมโครโฟนขนาดเล็ก
2. วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น และวงจรขยายภาคกาลัง
3. วงจรชาร์จแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่
4. หูฟังขนาดเล็ก
5. จอแสดงผลระดับแรงดันไฟฟ้า
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บล็อกไดอะแกรมสาหรับการออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟัง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 บล็อกไดอะแกรมโครงการโดยรวมของเครื่องช่วยฟังในหู แบบชาร์จได้
ภาพที่ 5 บล็อกไดอะแกรมหลักการทางานของเครื่องช่วยฟังในหู สามารถแบ่งการทางานแต่ละส่วนต่างๆ ได้ดังนี้
1. ไมโครโฟน (Microphone) ทาหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยัง
วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก
2. วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก (Mini Amplifier) ทาหน้าที่ขยายสัญ ญาณเสียงให้มีระดับของสัญญาณเสียงที่ผู้
บกพร่องทางการได้ยินสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น และวงจรขยายภาค
กาลัง
3. หูฟัง (Speaker) ทาหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าจากวงจรขยายเสียงขนาดเล็กให้เป็นสัญญาณเสียง เพื่อ
ส่งไปยังหูของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
4. จอแสดงผล (Battery Voltage Level Display) ทาหน้าที่แสดงผลระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ สาหรับใช้บอก
ระดับพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่
5. แบตเตอรี่ ทาหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ส่วนของวงจรชาร์จแบตเตอรี่ ทา
หน้าที่ประจุพลังงานไฟฟ้าเข้าไปยังแบตเตอรี่ โดยมีหลอด LED แสดงสถานะการชาร์จ
ไมโครโฟนขนาดเล็ก
ได้ออกแบบและเลือกใช้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) โดยที่คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะ
ประกอบด้วยแผ่นไดอะแฟรมที่เคลือบด้วยสารพลาสติก ซึ่งบางและมีน้าหนักเบามาก ทาหน้าที่เปรียบเสมือนขั้ว ๆ
หนึ่งของคอนเดนเซอร์ หรือตัวเก็บประจุที่เรารู้จักกันดี ส่วนอีกขั้วหนึ่งเรียกว่า Back Plate หลักการของคอนเดนเซอร์
ไมโครโฟน ดังภาพที่ 6

(ก)
(ข)
ภาพที่ 6 (ก) โครงสร้างของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน และ (ข) ไมโครโฟนที่ใช้งานจริง
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ดังนัน้ เมื่อไดอะแฟรมของคอนเดนเซอร์ไมค์มีการเคลื่อนที่เข้าออกจะทาให้ค่าของความจุของ C เปลี่ยนแปลง เมื่อค่า
C เปลี่ยนแปลงทาให้คา่ E เปลี่ยนแปลงตามสมการ Q = CE และ E = T / F เพราะฉะนั้น
C คือ การเปลี่ยนแปลงของค่า C
E คือ การเปลี่ยนแปลงของค่า E
Q คือ ค่าของประจุซึ่งมีคา่ คงที่ โดยประจุน้เี กิดขึ้นจากไปเลีย้ งในวงจร
ซึ่งตามปกติแล้วในตัวคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะมีวงจรขยายเสียงภาคต้นขนาดเล็ก เพื่อทาหน้าที่ขยาย
สัญญาณไฟฟ้าที่ได้และเป็นตัวแปลงให้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนมีอิมพิแดนซ์ต่า
วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น และวงจรขยายภาคกาลัง ดังภาพที่ 7
ได้ออกแบบและเลือกใช้ไอซีเบอร์ TDA2822 ซึ่งทาหน้าที่เป็นวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก โดยในตัวไอซีจะ
ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น ทาหน้าที่ขยายสัญญาณจากไมโครโฟนให้มีขนาดสัญญาณที่สูงขึ้นกว่าเดิม และนา
สัญญาณที่ได้ส่งให้วงจรขยายภาคกาลัง ซึ่งทาหน้าที่ขยายสัญญาณให้สูงขึน้ ต่อการนาไปใช้ขับลาโพงในหูฟัง (โดยมีวอ
ลลุ่มปรับความดังเสียงของหูฟัง) (หมายเหตุ: ไอซีเบอร์ TDA2822 ให้กาลังขยาย 1 วัตต์ ใช้ไฟเลี้ยงระหว่าง 1.8 โวลต์
ถึง 15 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 40 มิลลิแอมป์)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 7 (ก) วงจรขยายภาคต้น ทาหน้าที่ขยายสัญญาณจากไมโครโฟนก่อนส่งสัญญาณไปที่วงจรขยายกาลัง และ
(ข) วงจรขยายภาคกาลัง ทาหน้าที่ขยายสัญญาณจากวงจรขยายภาคต้นให้มขี นาดสูงขึ้น เพื่อนาไปใช้กับลาโพงในหู
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วงจรชาร์จแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ ของเครื่องช่วยฟังในหู
วงจรชาร์จแบตเตอรี่ของเครือ่ งช่วยฟังในหู
ได้ออกแบบและเลือกใช้วงจรชาร์จแบตเตอรี่ลิเที่ยม-ไอออน ด้วยไอซีเบอร์ MCP73843 มาควบคุมการชาร์จ
โดยมีลั กษณะการทางานของวงจรชาร์จ คือ ส่ วนอินพุ ตต้องทาการป้ อนแรงดั นไฟฟ้าขนาด 5 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1
แอมแปร์ ซึ่งจะทาให้ได้แรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุตขนาด 4.2 โวลต์ 1 แอมแปร์ แล้วจึงนาไปชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 3.7 โวลต์
และเมื่อชาร์จเต็มแล้ววงจรจะสามารถตัดการทางานเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีแอลอีดีบอกสถานะการทางานในขณะชาร์จ
แบตเตอรี่ และได้เลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเที่ยม-ไอออน (Li-Ion) ที่มีกระแสไฟฟ้า 1,150 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง แรงดันไฟฟ้า
3.7 โวลต์ เพราะมีพลังงานไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ของวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ดังภาพที่ 8 (ก) และ (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 8 (ก) วงจรชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยไอซีเบอร์ MCP73843 (ที่มา ดาต้าชีตไอซีเบอร์ MCP73843)
และ (ข) วงจรชาร์จแบตเตอรี่ต่อร่วมกับแบตเตอรี่
หูฟังของเครื่องช่วยฟังในหู
ได้เลือกใช้หูฟังขนาดเล็กชนิด In Ear หรือเรียกว่า Ear Plug หูฟังประเภทนี้จะมีจุกยางโค้งมนครอบตัวปล่อย
เสียงไว้เพื่อสวมใส่เข้าที่รูหู ขนาดของจุกยางจะมีหลายขนาดตามความเหมาะสมของผู้ที่จะนาไปใช้ใส่ในรูหูเพื่อป้องกัน
การเจ็บหูเมื่อใส่หูฟังเป็นเวลานาน โดยที่หูฟังประเภทนี้จะให้เสียงที่มีรายละเอียดดีมีความเพี้ยนต่าเพราะว่าตัวลาโพง
ของหูฟังจะมีขนาดเล็กและอยูใ่ กล้กับโครงสร้างของหูในส่วนที่ใช้รับเสียงมากกว่าหูฟังประเภทอื่น ส่งผลให้ไม่ต้องเปิด
เสียงดังมากจนทาให้เสียงเกิดความเพี้ยนขึน้ มา หูฟังประเภทนี้จะให้มิติของเสียงได้ดีเนื่องจากตอนใช้งานจะต้องใส่ลง
ไปในรูหูให้พอดี ซึ่งจะช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้าไปรบกวนได้ ภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หูฟังแบบ In Ear
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โครงสร้างภายนอกของเครื่องช่วยฟังในหู
เนื่องจากโครงสร้างภายนอกของเครื่องช่วยฟังในหู ทางผู้วิจัยต้องการโครงสร้างขนาดเล็ก ทนทาน และมี
น้าหนักเบา จึงเลือกใช้แผ่นอะคริลิคมาสร้างเป็นตัวโครง พร้อมทั้งยังออกแบบให้มีสายสาหรับใช้คล้องคอ เพื่อความ
สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 10

(ก)
(ข)
ภาพที่ 10 (ก) ส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่องช่วยฟังในหู มีดังนี้ (1) ช่องชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าไปยังวงจรชาร์จ
แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในตัวเครื่องช่วยฟังในหู (2) ช่องพอร์ต USB เป็นพอร์ตเอนกประสงค์ที่สร้างขึน้ มา เพื่อนาไปใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อ่นื ๆ ได้ (3) วอลลุ่มปรับความดังเสียงของหูฟัง (4) ไมโครโฟน ซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่องช่วย
ฟัง (5) สายสาหรับคล้องคอ ในขณะใช้งาน และ (ข) จอแสดงผลระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (ถ้าระดับแรงดันไฟฟ้า
ปกติและสามารถใช้งานกับเครื่องช่วยฟังได้ จะอยู่ในช่วง 1.5 โวลต์ ถึง 3.7 โวลต์ แต่ถ้าระดับแรงดันไฟฟ้าต่ากว่า 1.5
โวลต์ ควรทาการชาร์จแบตเตอรี่ หมายเหตุ : ระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่ 3.7 โวลต์)

ผลการศึกษา
ทาการเปรียบเทียบสัญญาณทีว่ ัดได้ระหว่างด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้นกับด้านเอาต์พุตของ
วงจรขยายภาคกาลัง ดังภาพที่ 11 (ก) และ ทาการวัดสัญญาณจากไมโครโฟน และสัญญาณด้านเอาต์พุตของ
วงจรขยายภาคกาลัง (ขณะเปิดเครื่องช่วยฟังในหู และมีเสียงพูดจากภายนอก) ดังภาพที่ 11 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 11 (ก) สัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้น มีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 5.12 โวลต์ กับรูปสัญญาณด้าน
เอาต์พุตของวงจรขยายสัญญาณภาคกาลัง มีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 7.44 โวลต์ (ขณะเปิ ดเครื่องช่วยฟั งในหู และมี
เสียงพูดจากภายนอก) และ (ข) สัญญาณจากไมโครโฟน มีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 2.16 โวลต์ และสัญญาณด้านเอาต์พุต
ของวงจรขยายภาคกาลัง มีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 7.92 โวลต์ (ขณะเปิดเครื่องช่วยฟังในหู และมีเสียงพูดจากภายนอก)
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ในภาพที่ 11 (ก) ได้ทาการเปรียบเทียบสัญ ญาณด้านเอาต์พุต ของวงจรขยายภาคต้น และสัญ ญาณด้าน
เอาต์พุตของวงจรขยายภาคกาลัง จะเห็นว่าสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคกาลังมีขนาดสัญญาณที่สูงกว่า
สัญ ญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้นถึง 2.32 โวลต์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าวงจรขยายภาคกาลังนี้สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้อัตราการขยายเสียงสูงขึ้นมากพอที่จะนาไปขับลาโพงในหูฟังได้
ในภาพที่ 11 (ข) เมื่อทาการวัดสัญญาณจากไมโครโฟน และสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคกาลัง
จะสามารถกล่าวได้ว่า ขณะเปิดเครื่องช่วยฟังในหู และมีเสียงพูดจากภายนอก สัญญาณเสียงจากไมโครโฟนจะมี
ขนาดน้อยมากไม่สามารถนาไปขับลาโพงในหูฟังได้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากขนาดของแรงดันไฟฟ้า แต่เมื่อดูสัญญาณ
ด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคกาลังแล้ว มีขนาดของสัญญาณขยายที่สูงพอ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากขนาดของ
แรงดันไฟฟ้า และสามารถนาไปขับลาโพงในหูฟังได้
ทาการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในเครื่องช่วยฟังในหู
เมื่อ ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม จะมีแรงดั นไฟฟ้า 3.75 โวลต์ ตั วเครื่อ งช่วยฟั งสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมงแล้ ว
แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 1.5 โวลต์ ดังนั้น ผู้ใช้งานจาเป็นต้องนาแบตเตอรี่มาชาร์จเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จึงจะทาให้
แบตเตอรี่เต็ม และนาเครื่องช่วยฟังในหูมาใช้ได้ตามปกติ

ภาพที่ 12 กราฟการใช้พลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในเครื่องช่วยฟังในหู

วิจารณ์และสรุปผล
เครื่องช่วยฟังในหูสาหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้นี้ มีขนาดกระทัดรัก พกพาสะดวก และสามารถ
นามาใช้งานได้จริง โดยทาการทดสอบกับผู้บกพร่องทางการได้ยินแล้ว ซึ่งหัวใจหลักของตัวเครื่องอยู่ที่วงจรขยายเสียง
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น และวงจรขยายภาคกาลัง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
ส่วนที่ 1 คือ วงจรขยายภาคต้นได้ทาการวัดสัญญาณจากไมโครโฟน และสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาค
ต้น เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ ซึ่งผลที่ได้คือ ขนาดของสัญญาณที่ ได้จากวงจรขยายภาคต้นมีขนาดสูงขึ้น
แล้วจึงนาสัญ ญาณที่ได้มาป้อนเข้าส่วนที่ 2 คือ วงจรขยายภาคกาลัง โดยผลที่ได้คือ สัญ ญาณด้านเอาต์พุ ตของ
วงจรขยายภาคกาลังมีขนาดที่สูงขึ้นกว่าสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้น ซึ่งสัญญาณด้านเอาต์พุตของ
วงจรขยายภาคกาลังนี้สามารถนาไปขับลาโพงในหูฟังได้เป็นอย่างดี โดยได้ทาการทดสอบเครื่องช่วยฟังกับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน จานวน 10 คน และได้ มีแ บบทดสอบสาหรับผู้ทดสอบเครื่อ งช่วยฟั งในหู ซึ่งผลจากการทดสอบใช้
เครื่องช่วยฟังในหูอยูใ่ นระดับดี โดยสามารถรับฟังเสียงจากภายนอกได้ชัดเจนยิ่งขึน้ สามารถสรุปได้ว่าเครื่องช่วยฟังใน
หูที่ออกแบบและสร้างขึ้นนี้ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มี
ส่วนที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงอีกหลายอย่างด้วยกัน
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ส่วนการพัฒนาเครื่องช่วยฟังในหูนั้น ควรที่จะมีการออกแบบวงจรกรองความถี่ต่าและความถี่สูง เพื่อลด
สัญญาณรบกวนจากภายนอก จึงจะทาให้เสียงในหูฟังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในอนาคตผู้วิจัยจะพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพื่อให้เป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่สามารถจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้
เปรียบเทียบราคาของเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึนกับเครื่องช่วยฟังที่มีจาหน่ายอยู่แล้ว
ผู้วิจัยได้หาข้อมูลและทาการศึกษาเปรียบเทียบราคาของเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึน้ นี้กับราคาของเครื่องช่วยฟัง
ที่มีจาหน่ายอยู่แล้ว สรุปได้ว่า ราคาของเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นนี้มีราคา 750 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคา
เครื่องช่วยฟังที่มีจาหน่ายอยู่ (หมายเหตุ : ราคาของเครื่องช่วยฟังที่มีจาหน่ายในประเทศ ต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่
ราคาจะแพงมากน้อยขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มอี ยู่ในตัวเครื่อง)
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การศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่มี ีต่อการกระจายตัวของโลหะ
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
กาธร สุขพิมาย1* กรกนก เทียมกัน1 กานต์ชนก แซ่หลิน1 และ กรรณชัย กัลยาศิริ1
Kamtorn Sukpimai*, Kornkanok Tiamkan1, Kanchanok Sae-Lin1 and Kannachai Kanlayasiri1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของอนุ ภ าคนาโนซิ ง ค์ อ อกไซด์ (ZnO) ที่ มี ต่ อ การกระจายตั ว
(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% ตามลาดับ ผสมเข้ากับโลหะบัดกรี โดยศึกษาการกระจายตัวในรูปแบบ Spread
ratio, Spread factor และ Contact angle บนแผ่นรองทองแดง ซึ่งได้ทาชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z3198-3 และให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 260°C เป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งผลได้ คือ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถเพิ่มการกระจายตัว
ของโลหะบัดกรีแบบครีมได้เมื่อเติมอนุภาคในอัตราส่วนที่เหมาะสม และถ้าเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ปริมาณ
0.5wt% จะทาให้โลหะบัดกรีมกี ารกระจายตัวสูงสุด
คาสาคัญ: โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว 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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บทนา
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1
ล้านล้ านบาท [1] แต่เนื่องจากปัญ หาเกี่ย วกับสิ่งแวดล้อ มและความปลอดภัยในสุ ขภาพของมนุ ษย์ ทาให้ ห ลายๆ
ประเทศได้ออกข้อบังคับออกมาเพื่อควบคุมการใช้สารมีพษิ บางชนิดในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับที่สาคัญ คือ
ข้ อ บั งคั บ RoHS (The restriction of the use of certain hazardous substances) ของสหภาพยุ โรป ซึ่ ง สารมีพิ ษ ที่ ถู ก
ควบคุมการใช้งานในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) Hexavalent chromium (Cr6+)
Polybrominated biphenyls และ Polybrominated diphenyl ether [2] การออกข้อ บั งคั บเหล่ านี้ ทาให้ ผู้ ส่ งออกสิ นค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งสินค้าที่ใช้โลหะบัดกรีที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมเข้าไปจาหน่ายในประเทศเหล่านั้นได้ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จาเป็นต้องปรับตัวโดยนาโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว (Lead-free solders) มาใช้งานแทนโลหะ
บัดกรีแบบดั้งเดิมทีเ่ ป็นโลหะผสม (Alloy) ระหว่างดีบุกและตะกั่ว (Sn-Pb solders)
สหภาพยุ โ รปเป็ น กลุ่ ม ประเทศแรกที่ ไ ด้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ออกมาเพื่ อ ควบคุ ม การใช้ ส ารมี พิ ษ ในสิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านข้อบังคับ RoHs ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโลหะ
บัดกรีไร้สารตะกั่วขึ้นมาหลายกลุ่มเพื่อทดแทนโลหะบัดกรีที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ เช่น กลุ่ม Sn-Ag กลุ่ม Sn-Cu
และกลุ่ม Sn-Ag-Cu (SAC) เป็นต้น ซึ่งโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมี
หลายชนิดด้วยกัน แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ โลหะบัดกรีในกลุ่ม SAC เนื่องจากมีคุณ สมบัติต่างๆเหมาะกับงาน
อิเล็กทรอนิกส์ที่บัดกรีด้วยวิธี Wave soldering หรือวิธี Reflow soldering โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลหะบัดกรี SAC305
(Sn-3.0Ag-0.5Cu) เนื่องจากเป็นโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มคี ุณสมบัตใิ นการนาไฟฟ้าที่ดี และมีความแข็งแรงของรอย
บัดกรีสูง [3] แต่ SAC305 ก็มขี ้อด้อยอยูห่ ลายประการเช่นกัน คือ SAC 305 มีจุดหลอมเหลวสูง โดยมีจุดหลอมเหลว
อยู่ในช่วง 217-221 °C ในขณะที่ Sn-Pb eutectic solder มีจุดหลอมเหลวเพียง 183 °C ซึ่งจากอุณหภูมิบัดกรีที่สูงขึ้น
นั้ น ท าให้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละแผ่ น วงจรมี โ อกาสเกิ ด ความเสี ย หายได้ ง่ า ยขึ้ น และท าให้ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้พลังงานในการผลิตมากขึ้น [3, 4] นอกจากนี้โลหะบัดกรี SAC305 มีส่วนผสมของเงิน (Ag) ใน
ปริมาณสูงถึง 3% โดยน้าหนัก ทาให้มคี วามหนาของแผ่นสารประกอบเชิงโลหะ Ag3Sn ในเนื้อโลหะบัดกรีมาก โดยที่
Ag3Sn เป็นสารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic compound) ที่มคี วามเปราะสูง ทาให้เมื่อรอยบัดกรีได้รับความเค้นจะ
มีโอกาสเกิดการแตกร้าวของรอยบัดกรีมากขึ้นตามไปด้วย [4] ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโลหะบัดกรี SAC อีกกลุ่มหนึ่ง
ขึน้ มา คือ SAC ที่มีธาตุเงินต่า (Low-Ag SAC) เช่น Sn-0.3Ag-0.7Cu (SAC0307) ซึ่งปริมาณของ Ag ที่ลดลงในโลหะ
บัดกรีกลุ่มนีจ้ ะช่วยลดความหนาของแผ่นสารประกอบเชิงโลหะ Ag3Sn ลง [5, 6] อย่างไรก็ตามโลหะบัดกรี SAC0307
ยังมีจุดหลอมเหลวที่สูงใกล้เคียงกับ SAC305 คือ ประมาณ 220 °C [7] และทั้ง SAC305 และ SAC0307 มีคุณสมบัติ
ด้ อ ยกว่า โลหะบั ด กรี แ บบดั้ ง เดิ ม (Sn-Pb solder) อี ก ประการหนึ่ ง คื อ มี ค วามสามารถในการต้ านทานความล้ า
(Fatigue) และการคืบ (Creep) ที่ต่ ากว่า ซึ่ งเป็น ปัญ หาที่ สาคัญ ที่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถื อได้ (Reliability) ของ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้ SAC ทั้งสองชนิดในการบัดกรี [8-11]
การเกิดความล้าและการคืบ เป็นการวิบัติทางโลหะวิทยาที่สาคัญสาหรับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าจะมีวธิ ีการ
ปรับปรุงให้โลหะบัดกรีมีความสามารถในการต่อต้านการเกิดความล้าได้โดยการทาให้มีขนาดเกรนที่เล็กลง แต่วิธีการ
นี้ไม่ใช่วิธีการที่ดีสาหรับการต่อต้านการเกิดการคืบ เนื่องจากการทาให้เกรนมีขนาดเล็กลงจะทาให้เกิดการคืบโดย
กระบวนการเลื่อนของขอบเกรน (Grain boundary sliding) ได้งา่ ยขึน้ [8, 12] และเป็นที่ทราบกันดีว่า วิธีที่นิยมใช้ในการ
ปรับปรุงคุณสมบัตทิ างกลของโลหะบัดกรีเพื่อให้สามารถต่อต้านความล้าและการคืบได้ดีข้นึ คือ การทาให้โลหะบัดกรี
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นั้นกลายเป็นเป็นวัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) โดยการเติมอนุภาค (Particles) ขนาดเล็กเข้าไปในเนื้อของ
โลหะบัดกรี เพื่อใช้ขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน (Dislocations) และการเลื่อนของขอบเกรน [9, 10, 13]
วัสดุเชิงประกอบมีองค์ประกอบสองส่วนด้วยกัน คือ เนื้อพื้น (Matrix) และเฟสกระจาย (Dispersed phase)
และด้วยความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี ทาให้มีการนาอนุภาคนาโน (Nano-particles) ชนิดต่างๆ เช่น อนุภาค
นาโนของโลหะบริสุทธิ์ อนุภาคนาโนของเซรามิก หรือคาร์บอนนาโนทิ วบ์ (Carbon nanotubes) มาใช้เป็นเฟสกระจาย
ในการทาให้โลหะบัดกรีเปลี่ยนเป็นโลหะบัดกรีเชิงประกอบนาโน (Nano-composite solders) [14-21] อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ง ณ.ขณะนี้ ในการใช้อนุภาคนาโนในการผลิตโลหะบัดกรีเชิงประกอบ คือ การเติมอนุภาคนา
โนลงไปในเนื้อโลหะบัดกรีจะทาให้โลหะบัดกรีเชิงประกอบที่ได้ มีคุณสมบัตติ า่ งๆในการบัดกรีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เช่น จุดหลอมเหลว ความสามารถในการเปียก (Wettability) และโครงสร้างจุลภาคของรอยบัดกรี โดยพบว่าการเติม
อนุ ภ าคนาโนลงไป ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ โลหะบั ด กรี เชิง ประกอบนาโนที่ ได้ คื อ ท าให้ มี จุ ด หลอมเหลวที่ เพิ่ ม ขึ้น และมี
ความสามารถในการเปียกที่ลดลง แต่มผี ลดี คือ ทาให้เกิดชั้นสารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic compounds) ในรอย
บัดกรีน้อยลง [22-30] ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานทั่วไปที่จะต้องศึกษาสาหรับโลหะบัดกรี ทั้งโลหะ
บัดกรีแบบแท่ง (Solder bars) และโลหะบัดกรีแบบครีม (Solder pastes) อย่างไรก็ตามในการใช้งานโลหะบัดกรีแบบ
ครีม ยังมีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆที่ต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมอีก คือ ความสามารถในการพิมพ์ (Printability) และการ
ทรุดตัว (Slump) ซึ่งพบว่า การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติเหล่านี้ของโลหะบัดกรีเชิงประกอบนาโนแบบ
ครีมยังมีนอ้ ยมาก โดยงานวิจัยที่พบเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการพิมพ์ และการทรุดตัวของโลหะบัดกรี
แบบครีมที่เป็นเนื้อเดียว [31-36]
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่มีผลต่อการกระจาย
ตัวของโลหะบัดกรีแบบครีม Sn-3.0Ag-0.5Cu (SAC 305) และทาการสร้างชุดทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z31983:2003เพื่อทดสอบการกระจายตัวของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. แผ่นทองแดงบริสุทธิ์ 97% ดังรูปที่ 1 ขนาด 30 mm X 30 mm X 0.35 mm
2. เตรีย มสารละลาย HNO3 70 vol% (ความเข้ ม ข้ น 10%) เพื่ อ ล้ างทาความสะอาดฟิ ล์ ม ออกไซด์ แ ละสิ่ ง
แปลกปลอม บนแผ่นทองแดง
3. แช่ แ ผ่ น ทองแดงไว้ ในสารละลายที่ เตรี ย มไว้ ป ระมาณ 15 นาที จากนั้ น ท าการขั ด ออกไซด์ แ ละสิ่ ง
แปลกปลอมบนแผ่นทองแดงออกด้วยผ้าสะอาด
4. แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด 50 mm X 50 mm X 1.24 mm สาหรับทาชิ้นทดสอบทรงกระบอก 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% ตามลาดับ
6. ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เข้ากับโลหะบัดกรีแบบครีม SAC305 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
7. นาโลหะบัดกรีแบบครีมที่ผสมแล้ว มาอัดลงในบล็อกที่เตรียมไว้
8. ให้ ค วามร้ อ นโดยใช้ Hot plate ที่ อุ ณ หภู มิ เหนื อ จุ ด เริ่ ม หลอมเหลว (Solidus) 40°C (217 +40°C) ซึ่ ง มี
ค่าประมาณ 260°C ค่าความคลาดเคลื่อน ±3 °C เป็นเวลา 30 วินาที นับจากโลหะบัดกรีหลอมเหลว จากนั้นปล่อยให้
ชิ้นทดสอบเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอ้ งแล้วนาไปล้างฟลักซ์ดว้ ยเอทานอล และทาการทดสอบซ้า 5 ครัง้

565

Proceedings

9. น าชิ้ น งานที่ ผ่ า นการทดสอบแล้ ว ไปวั ด ค่ า ความสู ง พื้ น ที่ และเส้ น รอบวงของโลหะบั ด กรี โดยใช้
ไมโครมิเตอร์และโปรแกรม Image-Pro Express ช่วยในการวัด นาค่าที่ได้มาคานวณหาค่าตัวประกอบการกระจายตัว
(Spread factor: Sf) ดังแสดงในสมการที่ 1
Sf = × 100
(1)
เมื่อ
H คือ ความสูงของโลหะบัดกรีหลังการทดสอบ
D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของโลหะบัดกรีหลังการทดสอบ
เมื่อ D = 1.24 V1/3
โดย V คือ ปริมาตรของโลหะบัดกรีที่ใช้ทดสอบ
นอกจากนี้ค่ าความสามารถในการกระจายตัวของโลหะบั ดกรียั งสามารถคานวณเป็นค่ าอัตราส่วนการ
กระจายตัว (Spread ratio: Sr) ได้ดังสมการที่ 2
𝑆r

=

(2)

และความสามารถในการกระจายตัวของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดงยังสามารถวัดได้โดยใช้ค่ามุมสัมผัส
(Contact angle) ดังแสดงในสมการที่ 3 และในภาพที่ 1 แสดงตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคานวณหาค่ามุมสัมผัส เมื่อ 𝜃
คือ มุมสัมผัส A คือ รัศมีของโลหะบัดกรี และ h คือ ความสูงของโลหะบัดกรี
sin𝜃 =

(3)

θ

A h
R

θ

R-h

ภาพที่ 1 มุมสัมผัสบนแผ่นทองแดง

ผลการทดลอง
จากการนาชิ้นงานที่ผ่านการบัดกรีไปวัดพื้นที่ เส้นรอบวง ในโปรแกรม Image-Pro Express จากนั้นนาค่าที่
ได้มาคานวณโดยใช้สูตรของ Spread factor, Spread ratio และ Contact angle ได้ผลดังรูปที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่าอัตราส่วนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) มีผลต่อการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบครีม โดยการ
กระจายตัวจะมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงอัตราส่วน 0.5 wt% จะมีการกระจายตัวมากที่สุด และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนอนุภาคนา
โนซิงค์ออกไซด์เข้าไปอีก โลหะบัดกรีจะมีการกระจายตัวที่ลดลง ปรากฏการณ์น้ีเกิดจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่
เติมเข้าไป มีผลต่อแรงตึงผิวของโลหะบัดกรีแบบครีม โดยจะทาให้แรงตึงผิวของโลหะบัดกรีลดลงเรื่อยๆจนกระทั่ง
อัตราส่วน 0.5%wt ที่มีแรงตึงผิวน้อยที่สุด และเมื่อเพิ่มอนุภาคนาโนเข้าไปอีก จะทาให้ความหนืดของโลหะบัดกรีมีผล
มากกว่าแรงตึงผิวของโลหะบัดกรี ทาให้โลหะบัดกรีมกี ารกระจายตัวน้อยลงดังนัน้ สรุปได้ว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
สามารถลดแรงตึงผิวของโลหะบัดกรีแบบครีมได้เมื่อเติมอนุภาคในอัตราส่วนที่เหมาะสม นั่นหมายถึงอนุภาคนาโน-ซิงค์
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ออกไซด์สามารถช่วยเพิ่ม ความสามารถในการกระจายตัวของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดงได้ ผลการวิจัยนี้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับการเพิ่มการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบครีมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
เป็นอนุภาคนาโนที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับอนุภาคนาโนชนิดอื่นๆ เนื่องจากสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังเป็นเพียงผลการศึกษาเบือ้ งต้น จาเป็นต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมในแง่อื่นๆของ
โลหะบัดกรีอีกต่อไป เช่น กลไกการเกิดปฏิกิริยารอยต่อกับแผ่นทองแดง หรือความสามารถในการต่อต้านความล้า
และการคืบ เป็นต้น

ภาพที่ 2 ค่าตัวประกอบการกระจายตัว Sf

ภาพที่ 3 อัตราส่วนการกระจายตัว Sr
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ภาพที่ 4 มุมสัมผัส

สรุปผล
จากการศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไชด์ต่อการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบครีม Sn-3.0Ag0.5Cu สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ปริมาณของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ในโลหะบัดกรี มีผลต่อการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบ
ครีม โดยการกระจายตัวจะมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงอัตราส่วน 0.5wt% จะมีการกระจายตัวมากที่สุด
2. เมื่อเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ในอัตราส่วนที่มากเกินไป จะทาให้ค่าความหนืดของโลหะบัดกรีมีผล
มากกว่าการลดแรงตึงผิวของโลหะบัดกรี ทาให้โลหะบัดกรีมลี ักษณะที่มกี ารกระจายตัวน้อยลง ดังนัน้ แสดงว่าอนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถลดแรงตึงผิวของโลหะบัดกรีแบบครีมได้เมื่อเติมอนุภาคในอัตราส่วนที่เหมาะสม
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ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และค่าคุณภาพซากของปลานิลที่เลี้ยง
ด้วยอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่น
Growth performance, survival rate and carcass quality in nile tilapia
(Oreochromis niloticus): Effects of supplemental Acacia mangium leaf meal
in diets
วรพงษ์ นลินานนท์1* และ สายชล เลิศสุวรรณ2
Warrapong Nalinanon1* and Saichon Lerdsuwan2
บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และค่าคุณภาพซากของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหาร
เสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างๆ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD)
ที่มี 5 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ้้า โดยเสริมใบกระถินเทพาป่นในอาหารที่ระดับ 0 2.5 5.0 7.5 และ10 % เลีย้ งปลา
นิลทดลองน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.65 กรัม จ้านวน 20 ตัว ในถังทดลองขนาด 200 ลิตร ที่ตดิ ตัง้ เป็นระบบชุดถังเลีย้ ง
ปลาระบบน้้าหมุนเวียน จ้านวน 20 ถัง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ชุดการทดลองที่ 2 (2.5
% ใบกระถินเทพาป่น) มีค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตรา
เจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของอาหาร และ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน ดีที่สุดแตกต่างจากชุด
การทดลองที่ 3, 4 และ5 อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่ต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลอง
ควบคุม (ชุดการทดลองที่ 1) ในขณะที่ค่าคุณภาพซากไม่แตกต่างกันทางสถิติในทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด แต่พบว่า
ปลานิลกลุ่มที่ ได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับสูงขึ้น (ชุดการทดลองที่ 4 และ5) ค่าความยาวล้าไส้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 59.18 – 59.31 เซนติเมตร
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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)

บทนา
ปลานิ ล มี ช่ื อ สามั ญ ว่ า Nile tilapia และชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ (Oreochromis niloticus) จั ด เป็ น ปลาน้้ า จื ด
เศรษฐกิ จ ชนิด หนึ่งที่ ได้ รับ ความนิยมในการบริโภคและการเลี้ยงอย่า งแพร่ห ลายทั่ วทุ ก ภู มิภ าคของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นปลาที่เลีย้ งง่าย โตเร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อม และเป็นปลาน้้าจืดกลุ่มปลาเนื้อขาว (white muscle) ที่เนื้อมี
คุณภาพ และรสชาติดี ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจที่ส้าคัญของไทย ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลาในกลุ่มปลานิลในปี
พ.ศ. 2553 มีปริมาณกว่า 204,700 ตัน หรือ41.22% ของปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า
เก้ าพั นล้ านบาท [1] สถานการณ์ ในปัจ จุบันการเพาะเลี้ย งปลานิลยั งมีโอกาสขยายต่อไปอีก มาก เนื่อ งจากความ
ต้องการบริโภคอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อปลาของประชากรในประเทศ และโลกที่เพิ่มมากขึ้นจึงมีความต้องการ
อาหารประเภทโปรตีนสูงมากขึ้น ปลานิลจึงจัดเป็นแหล่งโปรตีนที่ส้าคัญแหล่งหนึ่ง แต่ในสภาวะที่การขยายตัวและ
พัฒนาทางด้านการเลี้ยงสัตว์น้าภายในประเทศไทยมีมากขึ้น จึงมีผลท้าให้เกิดปัญหาด้านอาหารสัตว์น้า คือ อาหาร
สัตว์มีราคาสูงขึน้ มีวัตถุดบิ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาป่นซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่ส้าคัญของอาหารสัตว์น้า [2] ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในการลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดต้นทุนค่าอาหาร
สัตว์น้าซึ่งเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงสุด (ประมาณ 60 %) ของต้นทุนการผลิตรวม แนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหาร
สัตว์กระท้าได้โดยเกษตรกรควรมีการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ทดแทนวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่มรี าคาแพงในสูตรอาหาร ซึ่งจะสามารถช่วยให้ราคาอาหารสัตว์ลดต่้าลง ในขณะที่คุณภาพหรือปริมาณ
สารอาหารที่มีในสูตรอาหารยังคงเดิม
กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) เป็นไม้ยนื ต้น วงศ์ถั่ว มีถิ่นก้าเนิดในประเทศออสเตรเลีย มีการเติบโต
ดีมาก [3] เป็นไม้ยืนต้นเบิกน้าในพื้นที่ ที่มีคุณลักษณะปลูกง่าย โตเร็ว และขึ้นได้ดีในทุกสภาพดิน เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก โดยที่ใบของกระถินเทพาถือเป็นผลพลอยได้ 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 เมื่อพิจารณาจากการใช้ประโยชน์
ในโภชนะของใบกระถินเทพาพบว่า กระถินเทพามีค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง 23.33 % ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของ
โปรตีน 26.66 % และค่ายอดโภชนะรวม 30.11 % [5]
ดังนั้นการใช้ใบกระถินเทพาเสริมในอาหารปลานิล จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเลือกใช้วัตถุดิบจากพืชที่เป็น
เศษเหลือ และหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซากที่เกิดขึ้น
และเป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนค่าอาหารส้าหรับการผลิตปลานิลต่อไป

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
แผนการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมใบกระถิน
เทพาป่นในระดับต่างกัน ปลานิลส้าหรับทดลองเป็นปลาวัยอ่อนอายุ 10 วันที่มีขนาดน้้าหนักเฉลี่ย 0.65 กรัม ได้จาก
การเพาะพันธุ์ของศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์น้าชุมพร วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized
Design,CRD) ก้ าหนดให้ อาหารทดลองเสริมใบกระถิ นเทพาป่ นต่างกั น 5 ระดั บ (ชุดทดลอง : Treatments) ได้แ ก่
เสริมใบกระถินเทพาป่น ที่ระดับ 0 2.5 5.0 7.5 และ 10 เปอร์เช็นต์ ระดับละ 4 ซ้้า (Replications) รวม 20 หน่วย
ทดลอง (Experimental Unit) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 (T1) อาหารผสมที่ไม่เสริมใบกระถินเทพาป่น (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 (T2) อาหารผสมที่เสริมใบกระถินเทพาป่น 2.5 เปอร์เช็นต์
ชุดการทดลองที่ 3 (T3) อาหารผสมที่เสริมใบกระถินเทพาป่น 5.0 เปอร์เช็นต์
ชุดการทดลองที่ 4 (T4) อาหารผสมที่เสริมใบกระถินเทพาป่น 7.5 เปอร์เช็นต์
ชุดการทดลองที่ 5 (T5) อาหารผสมที่เสริมใบกระถินเทพาป่น 10.0 เปอร์เช็นต์
การเตรียมอาหารทดลอง
น้าวัตถุดิบที่ประกอบอาหาร เช่น ข้าวโพดป่น ร้าละเอียด และปลาป่นมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการที่
ประกอบด้วย วิเคราะห์โปรตีนใช้วิธี Kjeldahl method วิเคราะห์ไขมันใช้วิธี ether extract วิเคราะห์เยื่อใยใช้วิธี filted glass
crucible method และเถ้า ใช้วิธี AOAC น้าข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบที่วิเคราะห์ได้มาค้านวณสูตรอาหาร ที่
ก้าหนดเป็นปริมาณของวัตถุดิบประกอบอาหารในแต่ละสูตร (ตารางที่ 1) การผลิตอาหารทดลองเริ่มจากการบดวัตถุดิบที่
ประกอบอาหารแต่ละส่วนให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.1 มิลลิเมตรชั่งน้้าหนักวัตถุดิบตามสูตรที่ค้านวณได้ ผสม
ด้วยเครื่องผสมอาหารที่ใช้ใบพายกวนให้วัตถุดิบต่างๆเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที น้ามาอัดเม็ดด้วยเครื่องบดอัด
แบบ mincer ผ่านหน้าแว่นที่มีรูขนาด 2.0 มิลลิเมตร โดยในขณะอัดเม็ดอาหารผสมจะเกิดความร้อนขึ้น (ประมาณ 80
องศาเซลเซียส) วัตถุดิบจากพืชที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบจะเปลี่ยนสภาพเป็น สารเหนียวท้าให้วัตถุดิบเกาะตัวกัน อาหาร
ผสมที่ถูกอัดจะมีลักษณะเป็นเส้น ที่มีความร้อนและความชื้นสูง ผึ่งลมเพื่อระบายความร้อนเป็นเวลา 15 นาที จากนั้น
น้าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จนอาหารผสมแห้ง (มีความชื้นต่้ากว่า 12 เปอร์เซ็นต์)
แล้วบรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น เก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ทดลอง แล้วสุ่มตัวอย่างอาหารไป
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า ความชื้น ตามวิธีของ AOAC ค้านวณคาร์โบไฮเดรต (NFE:
Nitrgen free extract) และพลังงานที่ย่อยได้ (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)
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของวัตถุดบิ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง (%วัตถุแห้ง) ที่มีใบกระถินเทพาป่น
ในระดับต่างกัน
ระดับใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร (%)
วัตถุดบิ อาหาร (%)
0
2.5
5.0
7.5
10
ข้าวโพดป่น (9% CP)
37.5
37
36.5
34.5
32.5
ปลาป่น (70% CP)
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
ร้าละเอียด (45% CP)
10
9
8
7.5
8
แป้งมัน
5
5
5
5
5
ใบกระถินเทพาป่น
0
2.5
5
7.5
10
น้้ามันปาล์ม
3
2
1
1
0
Vitamin-mineral premix1/
4
4
4
4
4
Dicalciumphosphate
1
1
1
1
1
รวม
100
100
100
100
100
ราคาอาหาร (บาท/กก.)
35.19
34.72
34.25
33.95
33.47
หมายเหตุ: 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 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองที่เสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างกัน
ระดับใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร (%)
องค์ประกอบเคมี (%)
0
2.5
5.0
7.5
ความชื้น (%)
เถ้า (%)
โปรตีน (%)
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
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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

10
5.49
12.68
29.58
7.21
4.30
4602.50
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การจัดการทดลอง
ปลานิลทดลองเป็นปลาวัยอ่อนอายุ 10 วัน ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์จากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์น้า
ชุมพรจ้านวน 1,000 ตัว มาเลีย้ งในถังขนาดความจุ 500 ลิตร จ้านวน 4 ถัง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้ปลาได้ปรับ
สภาพให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และหัดให้ปลากินอาหารทดลองสูตร ที่ 1 (ควบคุม) วันละ 2 ครัง้ คือเวลา 07.30
และ 17.00 น. ท้าการชั่งน้้าหนักปลาเริ่มต้นทดลองเฉลี่ย 0.65 กรัม จ้านวน 20 ตัว แล้วน้าไปปล่อยในถังทดลอง
ขนาด 200 ลิตร (หน่วยทดลอง) ที่ติดตัง้ เป็นระบบภายใน “ชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้้าหมุนเวียน” (สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
เลขที่ค้าขอ 1301004910 เลขที่ประกาศโฆษณาที่ 135619) จ้านวน 20 ถัง โดยมีการให้อาหารแบบให้กินจนอิ่ม
(satiation) บันทึกปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน ใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน 12 สัปดาห์ แล้วสุ่มตัวอย่างปลา
นิลทดลองหน่วยทดลองละ 3 ตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า ความชื้น และ
คาร์โบไฮเดรต ตามวิธีของ AOAC ค้ านวณคาร์โบไฮเดรต (NFE: Nitrgen free extract) และพลั งงานที่ ย่อยได้ (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 และอัตรารอดของปลาโมงในแต่ละชุดการทดลอง ได้แก่ น้้าหนักเพิ่มเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
(Weight Gain : WG) น้้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวัน (Average Daily Gain : ADG) ความยาวเฉลี่ย (Average Total length:
ATL), อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (Specific Growth Rate : SGR%), ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein Efficiency
Ratio : PER) และอัตรารอด (Survival Rate : SR%) และเมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 12 สุ่มตัวอย่างปลาจ้านวน
2 ตัว จากทุกหน่วยทดลอง ในแต่ละชุดการทดลองเพื่อใช้ในการศึกษาค่าคุณภาพซาก
วิเคราะห์ ผ ลการทดลองโดยน้ า ข้อ มู ล ในแต่ ล ะพารามิเตอร์ม าวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test ด้วยโปรแกรม
ส้าเร็จรูปทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษา
ค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
จากการทดลองเลีย้ งปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการเติบโต อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลาโมงที่ได้รับอาหารเสริมใบ
กระถินเทพาป่นในระดับต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
ค่าประสิทธิภาพการเติบโต
ระดับใบกระถินเทพาป่น (%)
0
2.5
5.0
7.5
10
น้้าหนักเริ่มต้น (กรัม/ตัว)ns
0.65+0.03 0.65+0.02
0.65+0.02
0.65+0.05 0.65+0.03
a
a
b
น้้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว)
30.52+3.3 30.88+3.19 24.32+2.81 25.08+2.15b 23.16+2.61c
ความยาวเริ่มต้น(ซม.)ns
1.50+0.10
1.50+0.10
1.50+0.10
1.50+0.10
1.50+0.10
ความยาวสุดท้าย (ซม.)
10.50+0.67a 10.56+0.36a 9.33+0.18b 9.47+0.12b 8.12+0.63c
น้้าหนักเพิ่ม (กรัม/ตัว)
29.87+3.14a 30.23+2.18a 23.67+2.32b 24.43+2.54b 22.51+0.98c
ความยาวเพิ่ม (ซม.)
9.00+0.38a 9.06+0.72a 7.83+0.24b 7.97+0.16b 6.62+0.29c
น้้าหนักเพิ่มต่อวัน
(กรัม/ตัว/วัน)
0.33+0.02a 0.34+0.02a 0.26+0.05b 0.27+0.04b 0.25+0.01c
อัตราเจริญเติบโตจ้าเพาะ
(%/วัน)
4.28+0.06a 4.29+0.04a 4.03+0.03b 4.06+0.02b 3.97+0.03c
อัตรารอดตาย (%)ns
96.67+3.16 98.33+2.63 98.33+2.63 100+0.00 98.33+2.63
ปริมาณอาหารที่กิน
(กรัม)ns
47.90+4.15 47.72+4.68 48.34+4.26 44.67+3.64 46.37+4.54
อัตราแลกเนือ้
1.60+0.13c 1.57+0.02c 2.04+0.10a
1.83+0.16b 2.05+0.14a
ประสิทธิภาพของอาหาร(%)
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 62.36+2.37a 63.34+2.14b 48.97+2.24c 54.69+3.21b 48.54+2.65c
ต้นทุนค่าอาหาร (บ./ตัว)
2.08+0.41a 2.11+0.53a
1.63+0.64c 1.82+0.54b 1.62+0.58c
1.69+0.01a 1.66+0.01b
1.66+0.01b 1.52+0.02d 1.55+0.01c
หมายเหตุ: 1 ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตวั อย่าง 3 ซ้้า)
a-c ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลานิลในชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้้าหมุนด้วยอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับ
0, 2.5, 5.0, 7.5 และ10 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองที่ 2 (2.5 % ใบกระถินเทพาป่น) มีค่าน้้าหนัก
สุ ดท้ าย ความยาวสุ ดท้ าย น้้ าหนั กเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้ าหนั กเพิ่ มต่อวัน อั ตราเจริญ เติบโตจ้ าเพาะ อั ตราแลกเนื้ อ
ประสิ ทธิ ภาพของอาหาร และ ประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรตีน ดี ที่สุ ดแตกต่างจากชุดการทดลองที่ 3, 4 และ5 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่ต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองควบคุม ในขณะที่ค่าอัตรารอดตาย และ
ปริ ม าณอาหารที่ กิ น ไม่ ต่ างกั น ทางสถิ ติ (p>0.05) ในทุ ก ชุ ด การทดลอง ส่ ว นในชุ ด การทดลองที่ 3, 4 และ5 ค่ า
ประสิทธิภาพการเติบโตมีแนวโน้มด้อยประสิทธิภาพลงในพารามิเตอร์ ค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม
ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน แปรผกผันกับระดับของใบกระถินเทพาป่นที่เพิ่มมากขึน้ ในสูตรอาหารทดลอง
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ค่าคุณภาพซาก
ค่าคุณภาพซากของปลานิลทดลองที่เลีย้ งด้วยอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ
10 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าคุณภาพซากของปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างๆเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
ระดับของใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร (%)
ค่าคุณภาพซาก
0
2.5
5.0
7.5
10
เนื้อปลา (%)ns
35.29+3.14 37.35+2.26 36.41+2.52 37.13+2.38 36.32+3.63
ns
กระดูก/ครีบ (%)
53.12+1.15 53.03+1.29 52.81+1.53 53.52+1.25 53.08+1.46
ไขมันช่องท้อง (%)ns
0.53+0.01 0.62+0.04
0.55+0.06
0.53+0.02 0.56+0.05
เครื่องใน (%) ns
9.51+0.87 9.46+0.76 10.23+0.98
9.85+1.12 10.12+0.83
ns
ดัชนีตับ (%)
1.35+0.17
1.68+0.10
1.53+0.12
1.42+0.18
1.38+0.15
ความยาวล้าไส้(ซม.)ns
57.68+4.13 58.21+3.18 58.36+4.68 59.18+3.19 59.31+4.63
หมายเหตุ: 1 ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตวั อย่าง 3 ซ้้า)
a-c ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

จากการวิเคราะห์คา่ คุณภาพซากของปลานิลทดลองพบว่า ปริมาณเนื้อปลา กระดูก/ครีบ ไขมันช่องท้อง เครื่อง
ใน ดัชนีตับ และค่าความยาวล้าไส้ ในทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
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 และพบว่า
ปลานิลกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับสูงขึ้น ค่าความยาวล้าไส้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้

วิจารณ์และสรุปผล
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลานิลในชุดถังเลีย้ งปลาระบบน้้าหมุนเวียนด้วยอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นที่
ระดับ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ10 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าค่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลานิลในชุดการ
ทดลองที่ 2 ที่ได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นที่ระดับ 2.5 % มีค่าประสิทธิภาพการเติบโตในทุก พารามิเตอร์ดี
ที่สุดไม่ตา่ งจากชุดควบคุม แต่ในชุดการทดลองที่ 3, 4 และ5 ค่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลานิลทดลองมีแนวโน้ม
ลดลงแปรผกผันกับระดับของใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ [6] ที่รายงาน
ว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดั บ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารมีการเจริญเติบโตดีที่สุด ส่วนปลานิลที่
ได้รับอาหารผสมใบมะรุมตั้งแต่ 15 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในสูตรอาหารมีการเจริญเติบโตลดลง และไม่ควรใช้ใบมะรุมสูง
เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ในการเลี้ยงปลานิล เนื่องจากการใช้ใบมะรุมที่มากเกินกว่า 10 เปอร์เซ็ นต์ในสูตรอาหารจะมีผลท้า
ให้ ป ริ ม าณ saponin และ phytic acid สู ง เกิ น ไป ซึ่ ง จะไปมี ผ ลต่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ข องโภชนะในอาหารท้ า ให้ ก าร
เจริญเติบโตของสัตว์ลดต่้าลง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [2] ที่รายงานว่าปลานิลกลุ่มที่ได้รับอาหารที่ใช้ใบ
มะรุมที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโปรตีนไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับใบ
มะรุมเสริมในสูตรอาหาร และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ [7] ที่รายงานว่าการเลี้ยงปลานิลด้วยอาหาร
ผสมใบมะรุมที่ระดับ 13, 27 และ40 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารที่ผสมใบมะรุมเกินกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ใน
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สูตรอาหารจะมีผลท้าให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง ใบกระถินเทพาสามารถใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทดแทนใน
สูตรอาหารสัตว์ได้ จากรายงานของ [8] การใช้ใบกระถินเทพาแห้ง และหญ้ารูซี่ร่วมกับการให้อาหารข้น (โปรตีน 14 %)
จ้านวน 0.5 % ของน้้าหนักตัวในการเลี้ยงแพะลูกผสมเพศเมียเป็นเวลา 90 วัน ให้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ
105.55 กรัมต่อตัวต่อวัน และสอดคล้องกับรายงานของ [9] ที่กล่าวว่าสามารถใช้ใบกระถินเทพาป่นในระดับ 15 % ใน
สูตรอาหารข้นส้าหรับเลี้ยงลูกโคนมโดยไม่มีผลเสียต่ออัตราการเจริญเติบโต และสุขภาพของสัตว์ โดยค่าอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 487 กรัมต่อตัวต่อวัน และรายงานการวิจัยของ [10] ที่ศึกษาระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้า
มันต่อการเจริญเติบโตของปลานิล แล้วพบว่าปลานิลสามารถใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันได้สูงสุดถึง 30% โดย
สาเหตุน่าจะเกิดจากสัตว์ทดลองที่ใช้ คือปลานิล ที่จัดอยู่ในกลุ่มปลากินพืช (herbivourus) ซึ่งมีความสามารถในการใช้
ประโยชน์อาหารที่มีเยื่อใยสูงได้ดี [11] ที่ท้าการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้า้ มันด้วยโรโนไซม์ วีพี น้าไปใช้เลีย้ งปลานิล
แปลงเพศขนาด 1.5 กรัม พบว่าปลาที่ได้รับอาหารทดลองเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันหมักเอนไซม์ท้าให้การ
เจริญเติบโตของปลาดีกว่าที่ไม่ได้หมักเอนไซม์
ส่วนค่าคุณภาพซาก พบว่าปลานิลทุกชุดการทดลองที่ได้รับอาหารที่มีใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างๆ มีค่า
คุ ณ ภาพซากไม่ ต่ า งกั น ทางสถิ ติ อาจเนื่ อ งจากระยะเวลาที่ ท้ าการทดลองที่ 12 สั ป ดาห์ ยั งไม่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพซากมากนัก ในปลาที่ยังเติบโตอยูใ่ นระยะวัยรุ่น
จากผลการศึกษาการใช้ใบกระถินเทพาป่นเสริมในสูตรอาหารส้าหรับเลี้ยงปลานิลวัยอ่อนในระดับต่างๆ สรุปว่า
การใช้ใบกระถินเทพาป่นที่ระดับ 2.5 % มีผลให้ปลานิลทดลองมีค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการ
ใช้โปรตีน ไม่แตกต่างจากชุดควบคุมที่ไม่เสริมใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร และการใช้ใบกระถินเทพาป่นเสริมในสูตร
อาหารส้าหรับเลี้ยงปลานิลวัยอ่อนในทุกระดับไม่มีผลกระทบกับค่าคุณภาพซากของตัวปลา แต่พบว่าการใช้ใบกระถิน
เทพาป่นในสูตรอาหารที่ระดับ 2.5 % มีผลให้ต้นทุนค่าอาหารลดลงจาก 1.69 บาท/ตัวในชุดควบคุม เหลือ 1.66 บาท/ตัว
(ที่ระดับ 2.5 %) ซึ่งคิดเป็นต้นทุนค่าอาหารที่ลดลงไปประมาณ 0.03 บาท/ตัวหรือประมาณ 1.8 % (p<0.05) ซึ่งหาเป็น
การเลี้ยงปลานิลในเชิงพาณิชย์การใช้อาหารที่มีส่วนผสมของใบกระถินเทพาป่นในระดับ 2.5 % จะสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตในส่วนของค่าอาหารลงได้ในระดับที่มีนัยส้าคัญ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองนี้คือ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง
การใช้เอนไซม์ย่อยเยื่อใยสังเคราะห์เสริมในสูตรอาหารที่มีแหล่งวัตถุดิบอาหารเป็ นกลุ่มที่ มีเยื่อใยสูง การทดสอบใบ
กระถินเทพาในกลุ่มปลากินพืช และกลุ่มปลากินทั้งพืชและสัตว์ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้น
และควรขยายระยะเวลาในการทดลองเป็นอย่างน้อย 24 สัปดาห์เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ชัดเจนขึน้ ในประเด็นค่าคุณภาพ
ซาก และควรขยายขนาดของการทดลองใหญ่ขึ้นใกล้เคียงกับการเพาะเลี้ยงจริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่
ชัดเจนขึน้ ในประเด็นต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารปลานิล
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ระดับเมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
Methionine levels on growth performance of broiler chickens
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร1* สว่าง กุลวงษ์1 สุธาสินี ครุฑธกะ1 ศรุตวิ งศ์ บุญคง1 โยธา หนองเป็ด1
วิภารัตน์ นาใจดี1 สุทิวัส ปรีชา1 และ พรสวรรค์ กลางสุวรรณ1
Chaiyapruek Hongladdaporn1, Sawang Kullawong1, Suthasinee Kruttaga1, Saruttiwong Boonkong1,
Yota Nongpalt1, Wiparat Najaidee1, Sutiwat Preecha1 and Pornsawan Klangsuwan1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต
ของไก่เนื้อ ใช้ไก่เนื้อ พันธุ์อาร์เบอร์ เอเคอร์ส อายุ 1 วัน จ้านวน 180 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มไก่เนื้อ
ออกเป็น 4 กลุ่ม (ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา คือ ระดับเมทไธโอนีนในอาหาร) กลุ่มละ 3 ซ้้า ซ้้าละ 15 ตัว ในช่วงแรก
ของการทดลอง (ช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ ) ประกอบสูต รอาหารให้มีระดั บโปรตีนร้อยละ 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
และน้้าดื่มอย่างเต็มที่ จากผลการศึกษาในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ได้รับ
ระดับเมทไธโอนีนในอาหารแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างอย่ างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (P > 0.05) มีค่าเป็น 29.33
29.61, 28.90 และ 28.78 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) ปริมาณอาหารที่กิน 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 กรัมต่อตั วต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) ปริมาณอาหารที่กินมีค่าเป็น 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) จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่าระดับเมทไธโอนีนในอาหารที่เหมาะสมมีค่าเป็นร้อยละ 0.50
และร้อยละ 0.40 ส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 และ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ตามล้าดับ จากผลการศึกษา ชีใ้ ห้เห็นว่าการ
เสริมเมทไธโอนีนในระดับที่สูงกว่าค้าแนะน้าของ NRC (1994) ไม่ส่งผลท้าให้ไก่เนื้อมีสมรรถนะการเจริญเติบโตที่ดขี นึ้
คาสาคัญ: ไก่เนื้อ เมทไธโอนีน สมรรถนะการเจริญเติบโต
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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

บทนา
ในอาหารสัตว์เมทไธโอนีนถือเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทส้า คัญ เพื่อสร้างการเจริญเติบโต การเมแทบอลิซึม
ของเนื้อเยื่อและระบบสืบพันธุ์ และเป็นตัวให้หมู่เมทธิล (Methyl group,-CH3) แก่สารอื่น (Bauchart-Thevret et al., 2009)
เมทไธโอนีนจั ดเป็ นกรดอะมิโนจ้ ากั ด (Limiting amino acid) อัน ดั บที่ 1 ในอาหารสัต ว์ปีก (NRC, 1994) กรดอะมิโน
เมทไธโอนีน จั ด อยู่ในกลุ่ ม ของกรดอะมิโนที่ มีก้ ามะถั น เป็ น องค์ ประกอบ (Sulfur amino acids, SAA) ซึ่ งมีซี ส เตอีน
(Cysteine) และซีสตีน (Cystine) รวมอยู่ดว้ ย จัดเป็นกรดอะมิโนที่จ้าเป็น (Essential amino acid, EAA) ที่ร่างกายสัตว์ไม่
สามารถสร้ า งขึ้น เองได้ หรือ สร้ างได้ แ ต่ ไม่เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของร่า งกาย จ้ าเป็ น ต้อ งได้ รับ จากอาหาร
โครงสร้างของเมทไธโอนีนประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล (Carboxyl group, -COOH) หมู่อะมิโน (Amino group, -NH2)
อะตอมไฮโรเจน (Hydrogen atom, -H) และหมู่อาร์ (Side chain, R) ที่มีก้ามะถันเป็นองค์ประกอบ (Rodwell, 1993)
กรดอะมิโนเมทไธโอนีนมีบทบาทส้าคัญในการสังเคราะห์โปรตีน โดยเมทไธโอนีนเป็นกรดอะมิโนตัวแรกที่ใช้ในการ
สั ง เคราะห์ โปรตี น บนสายอาร์เอ็ น เอ (RNA) (Murray et al., 2000, Nelson and Cox, 2000, Brosnan and Brosnan,
2006) หลังจากนัน้ กรดอะมิโนแต่ละตัวจะถูกน้ามาต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ ซึ่งเป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งถูกควบคุมโดย
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ดีเอ็นเอ (DNA) ในนิวเคลียส และอาร์เอ็นเอ (RNA) ที่อยู่ในไซโตพลาสซึม (Murray et al., 2000) ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรดอะมิโน
เมทไธโอนีนมีความส้าคั ญ ต่อการเจริญ เติบโต ระบบภูมิคุ้ม กัน ระบบสืบพั น ธุ์ และเป็น กรดอะมิโนตั วแรกที่ใช้ใน
กระบวนการสั ง เคราะห์ โ ปรตี น บนสายอาร์ เอ็ น เอ และท้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ห มู่ เมทธิ ล ที่ ส้ า คั ญ ที่ สุ ด ในร่ า งกาย โดย
transmethylation เป็ น กระบวนการที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการใช้พ ลั งงานในการกระตุ้น การเปลี่ ยนเมทไธโอนีน ให้ เป็ น SAdenosylmethionine (SAM) โดยใช้เอ็นไซม์ methionine adenosyltransferase (MAT) จากนั้นหมู่เมทธิลที่อยู่บน SAM
จะถูกขนส่งไปให้ตัวรับตัวอื่นโดยเอ็นไซม์ methyl transferase กระบวนการ transmethylation จะสิ้นสุดลงเมื่อ SAM
ถูกเปลี่ยนไปเป็น adenosine และ homocysteine ซึ่งหมู่เมทธิลจะถูกน้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์กรดอะมิโนซีสเตอีน
และซี สตีน (Berg et al., 2003) รวมถึงน้ าไปสั งเคราะห์ สารประกอบชนิด ต่างๆ เช่น พิวรีน (Purine) และไพริมิดี น
(Pyrimidine) หรือสารตัวกลางในกระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมัน เช่น ครีเอทีน (Creatine) โคลีน (Choline) และ
ฟอสฟอลิฟิด (Phospholipid) เป็นต้น (Troen et al., 2003) เพราะฉะนั้นปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปของเมทไธโอนีน
จึงมีผลกระทบต่อความสมดุลของกรดอะมิโนชนิดอื่นๆ ในอาหาร และหากเมทไธโอนีนในอาหารมีสัดส่วนไม่สมดุลกับ
ความต้องการของร่างกาย จะส่งผลให้สมองที่ควบคุมความอยากอาหารท้างานผิดปกติ สัตว์จะลดการกินอาหารลง
ส่งผลให้สมรรถนะการเจริญเติบโตลดลงตามไปด้วย (NRC, 1994) นอกจากนีจ้ ากผลงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเพิ่ม
ระดับเมทไธโอนีนในอาหาร ท้าให้ไก่เนื้อมีเนื้อหน้าอกเพิ่มขึ้น และมีไขมันช่องท้องลดลง (Wallis, 1999; Zhan et al.,
2006; Bunchasak, 2009) และยังพบว่าการเสริมเมทไธโอนีนในอาหาร (มีระดับเมทไธโอนีน + ซีสตีน เพียงพอกับ
ความต้องการ) จะท้าให้การสะสมไขมันช่องท้องลดลง และมีเนื้อหน้าอกเพิ่มขึ้น (Bunchasak and Keawarun, 2006)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญของระดับเมทไธโอนีนในอาหารไก่เนื้อ โดยการวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
ระดับเมทไธโอนีนในอาหารที่เหมาะสมส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 และ 3 ถึง 6 สัปดาห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการประกอบสูตรอาหารไก่เนื้อให้มีสมรรถนะการเจริญเติบโตที่ดตี อ่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สัตว์และอาหารสัตว์ทดลอง
การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อ พันธุ์อาร์เบอร์ เอเคอร์ส (Arbor Acres) อายุ 1 วัน จ้านวน 180 ตัว เลี้ยงในคอกขัง
รวม ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร (ส้าหรับเลี้ยงไก่เนื้อจ้านวน 15 ตัวต่อคอก) สุ่มไก่เนื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ใน
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) ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ วิตามิน และแร่ธาตุเพียงพอกับความต้องการ
ของไก่เนื้อ (NRC, 1994) ดังแสดงใน Table 1 และ Table 2 ให้ไก่เนื้อได้รับอาหาร และน้้าดื่มอย่างเต็มที่ (ad libitum)
การเก็บข้อมูล
ท้าการบันทึกน้้าหนักไก่เนื้อเมื่อเริ่มต้นการทดลองและวันสุดท้ายการทดลองในแต่ละสัปดาห์ และบันทึก
น้้าหนักอาหารที่กินในแต่ละสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่ท้าการทดลอง
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ลักษณะที่ต้องการศึกษา
Average daily gain
Average daily feed intake
Feed conversion ratio
Protein efficiency ratio

=
=
=
=

Body weight gain / Days of experiment
Sum of feed intake / Days of experiment
Feed intake / Body weight gain
Body weight gain / Protein intake

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) มีปัจจัยที่ศึกษาจ้านวน 4 ปัจจัย
คือ ระดับเมทไธโอนีนในอาหารที่แตกต่างกัน ปัจจัยละ 3 ซ้้า วิเคราะห์ค วามแปรปรวนของข้อมูลโดยวิธี Analysis of
Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Tests (Steel and Torrie, 1980)

ผลการศึกษา
การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ได้รับระดับเมทไธโอนีนในอาหารแตกต่างกัน พบว่าในช่วง
อายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ ไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มรี ะดับเมทไธโอนีนแตกต่างกัน (ร้อยละ 0.50, 0.60, 0.70 และ 0.80) มี
สมรรถนะการเจริญ เติบโตใกล้เคียงกัน โดยไก่เนื้อมีอัตราการเจริญ เติบโตใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัย ส้ าคั ญ ทางสถิ ติ (P > 0.05) มีค่ าเป็ น 29.33, 29.61, 28.90 และ 28.78 กรัม ต่อ ตั วต่อ วัน ตามล้ าดั บ ปริม าณ
อาหารที่กินใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 48.38, 48.44, 47.81 และ 47.79 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) อัตรา
การเปลี่ ย นอาหารเป็ น น้้ า หนั ก ตั ว มี ค่ า เป็ น 1.65, 1.64, 1.65 และ 1.66 ตามล้ า ดั บ (P > 0.05) เช่ น เดี ย วกั บ
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน มีค่าเป็น 3.03, 3.06, 3.02 และ 3.01 ตามล้าดับ (P > 0.05) ดังแสดงใน ตารางที่ 3 ในช่วง
อายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีระดับเมทไธโอนีนแตกต่างกัน (ร้อยละ 0.40, 0.50, 0.60 และ 0.70) มี
อัตราการเจริญเติบโตเป็น 60.04, 58.47, 58.05 และ 56.29 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) ปริมาณอาหาร
ที่ กิ น มีค่ า เป็ น 125.74, 127.35, 125.00 และ 123.29 กรั ม ต่ อ ตั ว ต่อ วั น ตามล้ า ดั บ (P > 0.05) อั ต ราการเปลี่ ย น
อาหารเป็ นน้้าหนักตั ว มีค่าเป็น 2.09, 2.18, 2.15 และ 2.19 ตามล้าดั บ (P > 0.05) เช่นเดี ยวกั บประสิทธิภาพการใช้
โปรตีน มีค่าเป็น 2.51, 2.42, 2.44 และ 2.40 ตามล้าดับ (P > 0.05) ดังแสดงใน ตารางที่ 3

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าระดับเมทไธโอนีนในอาหารที่เหมาะสมมีค่าเป็นร้อยละ 0.50 (ระดับเมทไธ
โอนีน + ซีสตีนร้อยละ 0.95) ส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ และ 0.40 (ระดับเมทไธโอนีน + ซีสตีนร้อยละ
0.72) ส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ นอกจากนี้จากผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารใน
ระดับที่สูงกว่าค้าแนะน้าของ NRC (1994) (เมทไธโอนีนร้อยละ 0.50 และเมทไธโอนีน + ซีสตีนร้อยละ 0.95 ส้าหรับไก่เนื้อ
ในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ และเมทไธโอนีนร้อยละ 0.40 และเมทไธโอนีน + ซีสตีนร้อยละ 0.72 ส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ
3 ถึ ง 6 สั ปดาห์ ) ไม่ส่ งผลท้ าให้ ไก่ เนื้อมีสมรรถนะการเจริญ เติบโตดี ขึ้น ซึ่ งจากผลการทดลองพบว่าสมรรถนะการ
เจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ได้รับการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนให้มีระดับสูงกว่าค้าแนะน้าของ NRC (1994) มีอัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน มีค่าใกล้เคียงกันกับไก่เนื้อที่ได้รับ
เมทไธโอนีนในระดับที่ NRC (1994) แนะน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bunchasak (2008) ที่รายงานว่าไก่เนื้อ พันธุ์ 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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จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเพิ่มระดับกรดอะมิโนที่มีก้ามะถันเป็นองค์ประกอบทั้งหมด (Total sulfur amino acids;
TSAA) ให้เกินความต้องการตามค้าแนะน้าของสายพันธุ์ (ร้อยละ 105, 110 และ 115 ของค้าแนะน้า) ไม่ท้าให้สมรรถนะการ
เจริญเติบโตของไก่เนื้อดีข้นึ (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
2
Calcium carbonate
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
3
Premix
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
Number of birds, bird
45
45
45
45
Initial weight, g
45.58
45.17
45.46
45.60
Final weight, g
1,922.56
1,894.85
1,871.62
1,832.28
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
Average daily feed intake, g/d
48.38
48.44
47.81
47.79
Feed conversion ratio
1.65
1.64
1.65
1.66
Protein efficiency ratio
3.03
3.06
3.02
3.01
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
Average daily feed intake, g/d
125.74
127.35
125.00
123.29
Feed conversion ratio
2.09
2.18
2.15
2.19
Protein efficiency ratio
2.51
2.42
2.44
2.40
Overall period of growth
0 to 6 week of age
Average daily gain, g/d
44.69
44.04
43.48
42.54
Average daily feed intake, g/d
87.06
87.90
86.41
85.54
Feed conversion ratio
1.87
1.91
1.90
1.93
Protein efficiency ratio
2.77
2.74
2.73
2.71

SEM
0.28
40.08

0.82
0.73
0.07
0.10

0.99
1.62
0.04
0.06
0.76
0.97
0.04
0.06

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส้าหรับ
อุปกรณ์ และสถานที่ส้าหรับใช้ในการท้างานทดลอง และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ที่สนับสนุนงบประมาณส้าหรับการน้าเสนองานวิจัย
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การใช้ใบกระถินป่นในรูปแบบอาหารผงต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง
Use of Leucaena Leucocephala (Lam. De Wit) leaf meal in mash diet on
productive performance of broiler chickens
1

สายชล เลิศสุวรรณ1* และ วรพงษ์ นลินานนท์1
Saichon Lerdsuwan1*and Warrapong Nalinanon1
บทคัดย่อ
ศึกษาการใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 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 ไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารผสมใบกระถินป่นที่ระดับ 5
เปอร์ เซ็ นต์ มี น้ าหนั กตั วที่ เพิ่ ม ขึ้ น และอั ตราการเจริ ญ เติ บโตเพิ่ มสู งขึ้น (P<0.05) ส่ วนในระยะไก่ ใหญ่ อั ต ราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการแลกเนื้อของไก่ที่ได้รับกระถินป่น 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ไม่แตกต่างกันและไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม ดังนั้นสามารถใช้ใบกระถินในสูตรอาหารไก่กระทงได้ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ใน
ระยะไก่เล็ก และ 10 เปอร์เซ็นต์ในระยะไก่ใหญ่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่
คาสาคัญ: 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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บทนา
ไก่กระทงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความส้าคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีการขยายตัวในการผลิตและการ
ส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ในการผลิตไก่เนื้อต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นทุนค่าอาหาร [1]
ซึ่งราคาอาหารจะผันแปรไปตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะต้นทุนจากวัตถุดิบทีเป็นแหล่งโปรตีนในสูตร
อาหารที่มีราคาสูง จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงมีการน้าใบกระถินป่น (Leucaena Leucocephala) ซึงมีโปรตีนค่อนข้าง
สูงและมีโภชนะที่เหมาะสมในการน้าไปผลิตอาหารสัตว์ได้ 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/
กิ โลกรัม [3] โดยในประเทศไทยมีก ารปลู ก กระถิ น เพื่ อ ท้ า ใบกระถิ น แห้ งและผลิ ต ใบกระถิ น ป่ น ปี ล ะประมาณ
60,000 ตั น แหล่ งผลิต ใหญ่ อยู่ในหลายจังหวัด ในเขตภาคตะวัน ออก ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ และภาคกลาง
บางส่วน ใบกระถินใช้เลีย้ งสัตว์ได้ทุกชนิด ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่น โค กระบือ แพะ แกะ สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจ้ากัด
[4] แต่การใช้ใบกระถินในสัตว์ปีกนัน้ ยังมีข้อจ้ากัด เนื่องจากใบกระถินแห้งมีสารพิษไมโมซิน (mimosine) [5] ซึ่งมีผลไป
ขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ท้าให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบ โต [6] แต่การน้าใบกระถินไปตากแห้งประมาณ
1-3 วัน สามารถลดปริมาณสารไมโมซินได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ [7] จากงานวิจัยของ [2] ศึกษาการใช้ใบกระถิน
ป่นในไก่กระทงสายพันธุ์ Cobb ในประเทศกานา พบว่าการใช้ใบกระถินเทพาในปริมาณเพิ่มขึน้ มีผลท้าให้น้าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อด้อยลง (p<0.05) แต่ยังไม่มผี ลการศึกษาการใช้ใบกระถินป่นในไก่กระทง
(เซนทาโก) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ทางการค้าในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดชุมพร) ซึ่งมีภูมิอากาศแบบ
ร้อนชื้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อหาระดั บการใช้ใบกระถินที่เหมาะสมส้าหรับการเลี้ยงไก่กระทง
เพื่อน้าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเผยแพร่สเู่ กษตรกรผู้ผลิตไก่กระทง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมใบกระถินป่น โดยการน้าใบกระถินสดที่เก็บได้จากในพื้นที่ของศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน
ทางเลือก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ มาตากให้แห้งเป็นเวลา 5 วัน จากนัน้ น้าไป
บดด้วยเครื่องแฮมเมอร์มิลล์ (hammer mill) ให้มีขนาดอนุภาค 2 มิลลิเมตร แล้วน้าไปใช้ผสมอาหารทดลอง
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
(ในช่ ว งการทดลอง โรงเรื อ นมี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย 28 องศาเซลเซี ย ส และความชื้ น สั ม พั ท ธ์ เฉลี่ ย 82 เปอร์ เซ็ น ต์ )
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design; CRD) แบ่ ง กลุ่ ม ทดลอง (treatment)
ออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับการทดแทนใบกระถินป่นในสูตรอาหาร กลุ่มละ 4 ซ้้าๆ ละ 10 ตัว กลุ่มทดลองได้แก่
อาหารผสมใบกระถินป่นที่ระดับ 0 (กลุ่มควบคุม) , 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร ในรูปแบบอาหารผง (ตาราง
ที่ 1 และ 2) โดยอาหารทดลองทุกสูตรค้านวณให้มีส่วนประกอบโภชนะตามความต้องการของสัตว์ ในระยะไก่เล็ก
(อายุ 0-21 วัน) มีระดับโปรตีน 23 เปอร์เซ็นต์ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 3,100 Kcal/kg และระยะไก่รุ่น (อายุ 22-42
วัน ) มี ระดั บโปรตีน 20 เปอร์เซ็ น ต์แ ละพลั ง งานที่ ใช้ป ระโยชน์ได้ 3,150 Kcal/kg ตามค้ าแนะน้ าของ Scott [8] ใน
ระหว่างการทดลองไก่ได้รับน้้าและอาหารอย่างเต็มที่ (ad-libitum)
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บันทึกผลการทดลองตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศตลอดระยะ
การทดลอง น้้าหนักตัวไก่เริ่มต้น น้้าหนักตัว ที่อายุ 21 วัน น้้าหนักตัวที่อายุ 42 วัน ปริมาณอาหารที่กินในแต่ละช่วง
อายุของการเลี้ยง น้าข้อมูลที่บันทึกได้มาค้านวณค่าพารามิเตอร์ น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต (ADG)
ปริ ม าณการกิ น อาหาร (FI) อั ต ราการเปลี่ ย นอาหารเป็ น เนื้ อ (FCR) อั ต ราการตาย ต้น ทุ น ค่ า อาหาร และต้ น ทุ น
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม ดังนี้
ก. น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Weight gain; WG) (กรัม/ตัว)
WG = น้้าหนักไก่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักไก่เมื่อเริ่มต้นการทดลอง
ข. อัตราการเจริญเติบโต (Average daily gain; ADG) (กรัม/ตัว/วัน)
ADG = (น้้าหนักไก่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักไก่เมื่อเริ่มต้นการทดลอง)
จ้านวนตัวไก่ x จ้านวนวันที่ทดลอง
ค. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR)
FCR = น้้าหนักอาหารที่ไก่กิน/น้้าหนักไก่ที่เพิ่มขึ้น
ง. อัตราการตาย (Mortality rate) (%)
= (จ้านวนไก่ที่ตายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง/จ้านวนไก่เมื่อเริ่มการทดลอง) x 100
จ. ต้นทุนค่าอาหาร (Feed cost) (บาท/ตัว)
= ปริมาณอาหารที่กิน x ราคาอาหาร (บาท/กิโลกรัม)
ฉ. ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม (Feed cost/ 1 kg body weight) (บาท/กิโลกรัม)
= ต้นทุนค่าอาหาร
น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
น้าค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างทรีทเมนต์ โดยวิธี Duncan‘s news Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
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สถานทีท่ าการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ทดลองที่อาคารปฏิ บัติการสัตว์ปีก ศูนย์เกษตรอาหารและพลังงานทางเลือก สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบวัตถุดิบอาหารทดลอง
สูตรอาหารไก่เล็ก
สูตรอาหารไก่รุ่น
วัตถุดบิ อาหารสัตว์ (%)
สูตร
กระถินป่น กระถินป่น
สูตร
กระถินป่น กระถินป่น
ควบคุม
5%
10%
ควบคุม
5%
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
กากถั่วเหลือง (CP 45%)
31.00
29.30
29.12
21.79
26.84
22.16
ปลาป่น (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/ ราคาจ้าหน่ายใบกระถินป่นในท้องตลาด 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 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง (โดยการค้านวณ)
องค์ประกอบทางเคมี
โปรตีน (เปอร์เซ็นต์)
พลังงาน (ME) (kcal/kg)
แคลเซียม (เปอร์เซ็นต์)
ฟอสฟอรัส (เปอร์เซ็นต์)
ไลซีน (เปอร์เซ็นต์)
เมทไทโอนีน (เปอร์เซ็นต์)

สูตร
ควบคุม
23.00
3,182
1.00
0.71
1.38
0.93

สูตรอาหารไก่เล็ก
กระถิน กระถินป่น
ป่น 5%
10%
23.00
23.00
3,153
3,042
1.00
1.00
0.69
0.68
1.40
1.44
0.93
0.93

สูตร
ควบคุม
20.00
3,180
0.90
0.64
1.18
0.72

สูตรอาหารไก่รุ่น
กระถิน กระถินป่น
ป่น 5%
10%
20.00
20.00
3,180
3,147
0.90
0.90
0.63
0.60
1.20
1.25
0.72
0.72

ผลการศึกษา
การทดลองการใช้ก ระถิ น ป่ น ในระดั บ ต่ า งๆ คื อ 0 (ควบคุ ม ), 5 และ 10 เปอร์ เซ็ น ต์ ในสู ต รอาหารต่ อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะตามการเจริญเติบโตคือ ระยะไก่เล็ก (อายุ 0-21 วัน)
และ ระยะไก่ใหญ่ (อายุ 22-42 วัน) ในลักษณะอาหารผง ได้ผลการทดลองดังนี้
ระยะไก่เล็ก ช่วงอายุ 1-21 วัน
การใช้กระถินป่นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงระยะไก่เล็ก (ตารางที่ 3) พบว่าน้้าหนักตัว
ที่อายุ 21 วัน น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโต ของไก่ที่ได้รับใบกระถินป่นระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูง
ที่ สุ ด ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ กั บ กลุ่ ม ควบคุ ม แต่ มี ค่ า สู ง กว่ า ไก่ ก ลุ่ ม ที่ ได้ รับ ใบกระถิ น ป่ น ระดั บ 10 เปอร์ เซ็ น ต์
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) แต่ ป ริ ม าณอาหารที่ กิ น อั ต ราการเปลี่ ย นอาหารเป็ น เนื้ อ
อัตราการตาย และต้นทุนค่าอาหาร ของไก่ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)
ตารางที่ 3 การใช้ใบกระถินป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงในช่วงอายุ 0 – 21 วัน
ลักษณะที่ศึกษา

กลุ่มควบคุม

อาหารทดลอง
กระถินป่น 5%

กระถินป่น 10%

P - Value

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 ตามด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกัน มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ระยะไก่ใหญ่ ช่วงอายุ 22-42 วัน
ผลการศึกษาการเสริมกระถินป่นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงระยะไก่ใหญ่ (ตารางที่ 4)
พบว่า น้้าหนักตัวไก่ท่อี ายุ 42 วัน, น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโต, ปริมาณอาหารที่กิน, อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ, อัตราการตาย และต้นทุนค่าอาหาร ของไก่ทั้ง 3 กลุ่มมีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อคิดรวมทั้ง 2 ระยะการเจริญเติบโต (อายุ 0-42 วัน ) (ตารางที่ 5) พบว่า น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น, อัตรา
การเจริญเติบโต, ปริมาณอาหารที่กิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, อัตราการตาย, ต้นทุนค่าอาหาร และ ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม) ของไก่ทั้ง 3 กลุ่มมีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 4 การใช้กระถินป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงในช่วงอายุ 22 – 42 วัน
ลักษณะที่ศึกษา
42 day body weight (g)
Body Weight gain (g/bird)
ADG (g/bird/day)
Feed intake (g/bird/day)
FCR
Mortality (%)
Feed cost (baht/bird)

กลุ่มควบคุม
1,759.43±86.51
1,179.43±79.46
56.16±3.78
111.54±6.51
1.99±0.15
0.00±0.00
38.58±2.25

อาหารทดลอง
กระถินป่น 5%
1,664.15±122.74
1,049.15±126.66
49.96±6.03
114.33±9.94
2.30±0.16
2.78±5.56
39.11±3.40

กระถินป่น 10%
1,615.10±85.08
1,058.35±86.14
50.40±4.10
109.71±22.17
2.16±0.28
2.78±5.56
36.98±7.47

P - Value
0.1702
0.1740
0.8323
0.9032
0.1598
0.6224
0.8189

ตารางที่ 5 การใช้ใบกระถินป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงในช่วงอายุ 0 – 42 วัน
ลักษณะที่ศึกษา
Body Weight gain (g/bird)
ADG (g/bird/day)
Feed intake (g/bird/day)
FCR
Mortality (%)
Feed cost (baht/bird)
Feed cost/1 kg body weight (baht/kg)

กลุ่มควบคุม
1,719±86.60
40.94±2.06
75.83±4.75
1.85±0.10
2.50±5.00
53.82±3.29
31.52±1.71
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อาหารทดลอง
กระถินป่น 5%
1,624.15±122.72
38.67±2.92
78.92±5.86
2.04±0.09
4.55±9.09
54.00±4.01
33.27±1.43

กระถินป่น 10%
1,575.10±85.05
37.50±2.03
75.67±12.43
2.01±0.25
2.50±5.00
51.01±8.38
32.30±4.01

P - Value
0.1702
0.1700
0.8238
0.2693
0.8830
0.7654
0.2033
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วิจารณ์และสรุปผล
ในระยะไก่เล็กไก่ที่ได้รับใบกระถินป่นที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักตัวที่เพิ่มและอัตราการเจริญ เติบโต
สูงขึ้นไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่มีค่าสูงกว่าไก่ที่ได้รับใบกระถินป่นที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) สอดคล้อง
กับผลการทดลองที่ผ่านมาพบว่ า การใช้ใบกระถินป่ นทดแทนปลาป่นในสูต รอาหารที่ ระดับ 5 เปอร์เซ็ นต์ ในไก่
กระทงระยะอายุ 1-7 สัปดาห์ มีผลท้าให้มีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม [1] แต่การใช้ใบกระถิน
ป่นในปริมาณที่สูงขึน้ ในไก่กระทงสายพันธุ์ Abor Acre ระยะไก่เล็ก (อายุ 0-28 วัน) มีผลท้าให้น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของ
ไก่ลดลง (p<0.05) [9] และจากผลการทดลองพบว่าการใช้ใบกระถินป่นในระดับที่สูงขึ้นมีแนวโน้มท้าให้อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีแนวโน้มลดลง (p=0.23) เนื่องจากใบกระถินป่นมีปริมาณเยื่อใยสูง ถ้าใช้ในปริมาณที่สูงขึน้ จะ
มีผลในการขัดขวางการใช้ประโยชน์ของโภชนะ ท้าให้ไก่ใช้ประโยชน์จากอาหารได้ลดลง [10,11] นอกจากนี้ผลการ
ทดลองพบว่า ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการตาย ต้นทุนค่าอาหาร และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม น้้าหนักตัว 1
กิโลกรัม ของไก่ที่ได้รับใบกระถินป่นทั้ง 3 ระดับมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) สอดคล้องกับผลการศึกษา
การใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในไก่กระทงสายพันธุ์ Cobb (ในระยะอายุ 2-8 สัปดาห์) มีปริมาณ
การกินอาหารและต้นทุนค่าอาหารไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม (P>0.05) [2] และการใช้ใบกระถินป่นทดแทนกาก
ถั่วเหลืองที่ระดับ 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ (ใช้ใบกระถินป่นทดแทนในสูตรอาหารที่ระดับ 6.08 และ 12.16 เปอร์เซ็นต์)
ในไก่กระทงสายพันธุ์ Abor Acre ระยะอายุ 0-28 วัน มีผลท้าให้ปริมาณอาหารที่กินและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P>0.05) [9]
ในระยะไก่ใหญ่ ไก่ ที่ได้ รับใบกระถิน ป่น ในสู ตรอาหารที่ระดั บ 5 และ 10 เปอร์เซ็น ต์ มีน้ าหนั กที่ เพิ่ม ขึ้น ,
อัตราการเจริญเติบโต, ปริมาณอาหารที่กิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, อัตราการตาย, ต้นทุนค่าอาหาร และ
ต้นทุน ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนั ก 1 กิ โลกรัม (บาท/กิโลกรัม ) มีค่ าไม่ แตกต่างกันทางสถิติ( P>0.05) กับไก่กลุ่ ม
ควบคุม สอดคล้องกับผลการทดลองของ [1] การใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในไก่กระทงระยะอายุ 2-7
สั ปดาห์ มี ผ ลท้ าให้ มีอั ต ราการเจริญ เติบ โต และอั ต ราการเปลี่ ย นอาหารเป็ น เนื้ อ ไม่แ ตกต่า งจากกลุ่ ม ควบคุ ม
นอกจากนีก้ ารทดลองของ [9] ใช้ใบกระถินป่นทดแทนกากถั่วเหลือง ที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ (ใช้
ใบกระถินป่นทดแทนในสูตรอาหารที่ระดับ 6.08, 12.16, 18.24 และ 24.32 เปอร์เซ็นต์) ในไก่กระทงในระยะอายุ
29-56 วัน มีผลท้าให้ปริมาณอาหารที่กิน (P=0.06) น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (P=0.09) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ (P=0.09) มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้ใบกระถินป่นทดแทนกากถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงเกินกว่า 25
เปอร์เซ็นต์ข้นึ ไปมีแนวโน้มท้าให้สมรรถภาพการผลิตลดลง
จากผลการทดลองพบว่า ไก่ทั้ง 3 กลุ่มทดลอง ที่อายุ 42 วัน มีน้าหนักตัวระหว่าง 1.6-1.7 กิโลกรัมต่อตัว
มีค่าค่อ นข้างต่้ากว่าเมื่อเปรียบเที ยบกับการทดลองของ [1] ไก่กระทงอายุ 49 วัน มีน้ าหนัก ตัว 1.84 กิโลกรัม/ตั ว
เนื่องจากในการทดลองเป็นเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด มีค่าอุณ หภูมิภายในโรงเรือนระหว่างการเลี้ยงเฉลี่ยที่ 28 oC
ซึ่งปริมาณการกินอาหารจะผันผวนไปตามอุณหภูมิภายในโรงเรือน (อุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะสม 21-23 oC)
ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงขึ้นจะส่งผลให้กินอาหารลดลง และมีน้าหนักตัวที่ลดลงด้วย จากรายงานการศึกษาผล
ของอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่อน้้าหนักตัวไก่ ไก่กระทงที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มคี ่าอุณหภูมภิ ายในโรงเรือน 21.1 oC จะมี
ค่าน้้าหนักตัวที่อายุ 42 วัน มีค่าเท่ากับ 1.89 กิโลกรัมต่อตัว แต่ถ้าเลี้ยงในโรงเรือนที่มอี ุณหภูมิสูงขึน้ 32.2 oC จะมีผล
ท้าให้น้าหนักตัวไก่มีคา่ ลดลง มีค่า 1.62 กิโลกรัมต่อตัว [12]
การใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารไม่มีผลให้ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตไก่เนื้อทั้งต่อตัว และต่อกิโลกรัมลดลง
(คิดต้นทุนค่าวัตถุดิบใบกระถินป่นที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากการใช้ใบกระถินป่นในระดับสูงขึ้นมีแนวโน้มให้ค่า
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อัตราการแลกเนื้อ และค่าน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นลดลง แต่หากไม่คิดต้นทุนค่าวัตถุ ดิบใบกระถินป่น เนื่องจากเกษตรกร
สามารถเก็ บหามาใช้ได้ เองจากพื้น ที่ ที่ มีกระถิ น ขึ้น เองตามธรรมชาติก็ จะสามารถลดต้น ทุ น การผลิ ต ในส่ วนของ
ค่าอาหารลงได้
การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ในไก่กระทงระยะเล็ก (อายุ 0-21 วัน) ใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารได้ที่ระดับ 5
เปอร์เซ็นต์ ส่วนในไก่กระทงระยะไก่ใหญ่ (อายุ 22-42 วัน) ใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารได้ที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง
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การใช้ใบกระถินป่นในรูปแบบอาหารผงต่อคุณภาพซากของไก่กระทง
Use of Leucaena Leucocephala (Lam. De Wit) leaf meal in mash diet on
carcass quality of broiler chickens
1

สายชล เลิศสุวรรณ1* และ วรพงษ์ นลินานนท์1
Saichon Lerdsuwan1* and Warrapong Nalinanon1

บทคัดย่อ
ศึกษาการใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 0 (กลุ่มควบคุม) 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารต่อคุณภาพซากของไก่
กระทง โดยใช้ลูกไก่กระทง (ซี.พี. 707) อายุ 1 วัน คละเพศ จ้านวน 120 ตัว แบ่งแบบสุ่ม ออกเป็น 3 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 4
ซ้้าๆ ละ 10 ตั ว วางแผนการทดลองเป็ นแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ในการเลี้ยงให้กิ น
อาหารและน้้าแบบเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง (42 วัน) เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้าการสุ่มไก่ที่ได้รับอาหารทดลองแต่
ละซ้้าๆละ 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว) น้ามาชั่งน้้าหนักและฆ่าช้าแหละเพื่อศึกษาคุณภาพซาก ผลการทดลอง
พบว่า ไก่กระทงที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีผลคุณภาพซากไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นสรุปได้ว่า
การใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพซากของไก่กระทง
คาสาคัญ: 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

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 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

596

Proceedings

บทนา
ประเทศไทยมีการขยายตัวด้านการผลิต และการส่งออกสัตว์ปีกเพิ่มสูงขึ้น ในการผลิตไก่กระทง อาหาร
จัดเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนจากวัตถุดิบทีเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารที่มีราคาสูง เช่น กาก
ถั่วเหลือง และปลาป่น จากประเด็นดังกล่าว การลดต้นทุนการผลิตโดยการน้าใบกระถินป่นที่มีโปรตีนสูง (ประมาณ
28-30 เปอร์เซ็นต์) [1] มาทดแทนในสูตรอาหารส้าหรับเลีย้ งไก่กระทงจึงเป็นทางออกหนึ่ง เนื่องจากใบกระถินป่นเป็น
วัตถุดิบที่เกษตรกรหาได้ง่าย มีปริมาณมาก และผลิตใช้ได้เองโดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีที่ยุ่งยาก จึงสามารถใช้เป็ น
วัตถุดบิ อาหารทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนราคาสูงในอาหารไก่กระทง ท้าให้ผู้เลีย้ งไก่
สามารถลดต้นทุนการผลิตรวมลงได้
การศึกษาค่าคุณ ภาพซาก และองค์ประกอบซากในไก่กระทง มีความส้าคัญ เนื่องจากค่าคุณ ภาพซากมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพเนื้อ และราคาจ้าหน่ายไก่สด และไก่สดช้าแหละที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ ดังนั้นการใช้ใบกระ
ถิ่นป่นเป็นวัตถุดิบทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในสูตรอาหารส้าหรับผลิตไก่กระทงอาจส่งผลกระทบต่อค่าคุณภาพ
ซาก และองค์ประกอบซากของไก่กระทงได้ การหาแนวทางการใช้ประโยชน์ใบกระถิ่นป่นในสูตรอาหารไก่กระทงโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าคุณภาพซาก และองค์ประกอบซาก จึงเป็นประเด็นที่มีความส้าคัญ และจ้าเป็นต้องมีการวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ตอ่ ไป การศึกษาครัง้ นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ใบกระถินป่นในสูตร
อาหาร(ในอายุ 0-42 วัน) ในลักษณะอาหารผงต่อคุณภาพซากไก่กระทง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมสัตว์ทดลอง วางแผนการทดลอง และอาหารทดลอง
ในการศึกษาใช้ลูกไก่กระทงอายุ 1 วัน คละเพศ น้้าหนักตัวเฉลี่ย 40 กรัม จ้านวน 120 ตัว จัดเข้าเลีย้ ง
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 อาหารผสมใบกระถินป่นที่ระดับ 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 เปอร์เซ็นต์
พลังงานการใช้ประโยชน์ได้ 3,100 Kcal/kg และโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ พลังงานการใช้ประโยชน์ได้ 3,150 Kcal/kg
ตามล้าดับ ตามค้าแนะน้าของ Scott [2] ในระหว่างการทดลองไก้ได้รับอาหารและน้้าอย่างเต็มที่ (ad-libitum)
การเก็บและบันทึกข้อมูล
ท้าการสุ่มไก่กระทงที่อายุ 42 วัน ซ้้าละ 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว) รวมทั้งหมด 24 ตัว น้ามาอด
อาหารเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากนัน้ ท้าการฆ่าและช้าแหละเพื่อตรวจสอบคุณภาพซาก ตามวิธีการของ [3] ได้แก่
น้้าหนักไก่มชี วี ติ (live weight) ซากไก่ถอนขน (dressed carcass) ซากไก่ควักเครื่องในออก (eviscerated carcass) คอ
และหัว (head and neck) แข้ง (shank) ไขมันช่องท้อง (abdominal fat) เครื่องในรวม (visceral organs) และเครื่องในที่
กินได้ (giblets) ได้แก่ ตับ (liver) กึ๋น (gizzard) และหัวใจ (heart) บันทึกน้้าหนักชิ้นส่วนต่างๆ และน้าข้อมูลที่ได้มา
ค้านวณค่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักไก่มชี วี ติ
หลังจากนัน้ น้าซากไก่ที่ผ่านการแช่เย็น (cooling) นาน 24 ชั่วโมง น้ามาช้าแหละเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ตามวิธีการ
ของ [4] ได้แก่ ซากเย็น (chilled carcass) (ไม่รวมน้้าหนักคอ หัว และแข้ง) เนื้อหน้าอก (breast) สะโพกติดกระดูก
(thighs) น่อง (drumsticks) ปี ก (wings) และน้้าหนัก โครงกระดูก (skeleton frame) ซึ่ งรวมทั้งอัณ ฑะ ปอด และไตที่
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ยังคงค้างอยูภ่ ายใน บันทึกน้้าหนักชิ้นส่วนต่างๆ และน้าข้อมูลที่บันทึกได้มาค้านวณเป็นค่าผลผลิตซาก (carcass yield)
โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักซากเย็น (chilled carcass weight)
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบวัตถุดิบอาหารทดลอง
สูตรอาหารไก่เล็ก
สูตรอาหารไก่รุ่น
วัตถุดิบ (%)
สูตร
กระถินป่น กระถินป่น
สูตร
กระถินป่น กระถินป่น
ควบคุม
5%
10%
ควบคุม
5%
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
กากถั่วเหลือง (CP 45%)
31.00
29.30
29.12
21.79
26.84
22.16
ปลาป่น (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 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง (โดยการค้านวณ)
องค์ประกอบทางเคมี (%)
โปรตีน %
พลังงาน (ME) (kcal/kg)
แคลเซียม %
ฟอสฟอรัส %
ไลซีน %
เมทไทโอนีน %

สูตร
ควบคุม
23.00
3,182
1.00
0.71
1.38
0.93

สูตรอาหารไก่เล็ก
กระถินป่น กระถินป่น
5%
10%
23.00
23.00
3,153
3,042
1.00
1.00
0.69
0.68
1.40
1.44
0.93
0.93
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สูตร
ควบคุม
20.00
3,180
0.90
0.64
1.18
0.72

สูตรอาหารไก่รุ่น
กระถินป่น กระถินป่น
5%
10%
20.00
20.00
3,180
3,147
0.90
0.90
0.63
0.60
1.20
1.25
0.72
0.72
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การวิเคราะห์ข้อมูล
น้าค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างทรีทเมนต์ โดยวิธี Duncan‘s news Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ [5]
สถานที่ทาการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ทดลองที่อาคารปฏิ บัติการสัตว์ปีก ศูนย์เกษตรอาหารและพลังงานทางเลือก สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ผลการศึกษา
จากผลการทดลองการใช้ใบกระถิน ป่นที่ระดั บ 0 (กลุ่มควบคุม) 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสู ตรอาหารต่อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงในรูปแบบอาหารผง พบว่า การใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตร
อาหารมีผลท้าให้ น้้าหนักตัวที่อายุ 42 วัน, น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโต, ปริมาณอาหารที่กิน, อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และต้นทุนค่าอาหาร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับไก่กลุ่มควบคุม (p>0.05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การใช้ใบกระถินป่นต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง ในช่วงอายุ 0 – 42 วัน
ลักษณะที่ศึกษา
จ้านวนไก่ (ตัว)
น้้าหนักตัวเริ่มต้น (กรัม/ตัว)
น้้าหนักตัวที่อายุ 42 วัน (กรัม/ตัว)
น้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว)
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน)
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/ตัว)

อาหารทดลอง
สูตรควบคุม

กระถินป่น 5%

40

40

40.00+0.11
1,759.43±86.51
1,719±86.60
40.94±2.06
75.83±4.75
1.85±0.10
53.82±3.29

40.00+0.02
1,664.15±122.74
1,624.15±122.72
38.67±2.92
78.92±5.86
2.04±0.09
54.00±4.01

กระถินป่น 10%
40
40.00+0.15
1,615.10±85.08
1,575.10±85.05
37.50±2.03
75.67±12.43
2.01±0.25
51.01±8.38

P - value
0.9939
0.1702
0.1702
0.1700
0.8238
0.2693
0.7654

คุณภาพซาก พบว่า การใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารมีผลท้าให้ น้้าหนักไก่มี
ชีวติ น้้าหนักซากไก่ (ไม่รวมเครื่องใน) เปอร์เซ็นต์ซากถอนขน เปอร์เซ็นต์ซากไม่รวมเครื่องใน เปอร์เซ็นต์โลหิตและขน
เปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้อง เปอร์เซ็นต์หัวและคอ เปอร์เซ็นต์แข้ง เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม เปอร์เซ็นต์กึ๋น เปอร์เซ็นต์
ตับ และเปอร์เซ็นต์หัวใจ มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติกับไก่กลุ่มควบคุม (p>0.05) (ตารางที่ 4) แต่การใช้ใบกระถินป่นใน
ปริมาณที่สูงขึ้นในสูตรอาหารมีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์ซากไม่รวมเครื่องในมีแนวโน้มลดลง และเครื่องในที่ กินได้รวมมี
แนวโน้มสูงขึ้น (p=0.06)
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ตารางที่ 4 การใช้ใบกระถินป่นต่อคุณภาพซากไก่กระทง
ลักษณะที่ศึกษา1/
น้้าหนักไก่มชี วี ติ (กิโลกรัม)
เปอร์เซ็นต์ซากถอนขน (%)
เปอร์เซ็นต์ซากไม่รวมเครื่องใน (%)
เลือดและขน (%)
ไขมันช่องท้อง (%)
หัวและคอ (%)
แข้ง (%)
เครื่องในที่กินได้รวม (%)
เครื่องในที่กินได้ (%)
กึ๋น
ตับ
หัวใจ

สูตรควบคุม
2,025 ± 170.78
90.06 ± 0.87
83.96 ± 1.73
9.94 ± 0.87
0.73 ± 0.05
8.09 ± 0.48
3.82 ± 0.20
6.10 ± 2.02

อาหารทดลอง
กระถินป่น 5%
1,925 ± 95.74
90.75 ± 4.83
84.20 ± 4.24
7.69 ± 3.43
0.82 ± 0.08
7.36 ± 0.80
5.24 ± 2.52
6.25 ± 2.67

กระถินป่น 10%
1,975 ± 50.00
88.65 ± 2.21
78.74 ± 1.14
10.21 ± 0.23
0.91 ± 0.31
7.17 ± 0.48
3.66 ± 0.15
10.25 ± 0.26

1.65 ± 0.18
1.98 ± 0.29
0.45 ± 0.05

1.93 ± 0.45
1.87 ± 0.37
0.43 ± 0.05

1.67 ± 0.11
1.84 ± 0.24
0.41 ± 0.05

P - value
0.5063
0.6357
0.0691
0.2148
0.4040
0.1297
0.2943
0.0613
0.3611
0.7968
0.4838

หมายเหตุ: 1/ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักไก่มชี วี ติ
ผลผลิตซาก (Carcass yield) พบว่า น้้าหนักซากเย็น เปอร์เซ็นต์ปีก เปอร์ เซ็นต์เนื้อทั้งหมด เปอร์เซ็นต์เนื้อ
สะโพก เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอก เปอร์เซ็นต์เนื้อน่อง และเปอร์เซ็นต์โครงกระดูก ของไก่ได้รับใบกระถินทั้ง 3 ระดับ มีค่า
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การใช้ใบกระถินป่นต่อค่าผลผลิตซาก (Carcass yield) ของไก่กระทง
อาหารทดลอง
1/
ลักษณะที่ศึกษา
สูตรควบคุม
กระถินป่น 5%
กระถินป่น 10%
น้้าหนักซากเย็น (กิโลกรัม)2/
1,371.88 ± 102.06 1,282.50 ± 111.38 1,267.25 ± 59.17
ปีก (%)
12.50 ± 0.97
12.34 ± 0.98
12.35 ± 0.50
เนื้อทั้งหมด (%)
61.11 ± 5.27
58.99 ± 3.52
59.47 ± 1.01
เนื้อสะโพก (%)
19.14 ± 2.24
17.55 ± 1.04
17.83 ± 1.10
เนื้อหน้าอก (%)
27.45 ± 3.72
25.80 ± 1.25
26.55 ± 0.28
เนื้อน่อง (%)
14.52 ± 0.68
15.64 ± 1.33
15.09 ± 0.21
โครงกระดูก (%)
23.40 ± 2.02
24.66 ± 2.09
23.40 ± 3.34

P - value
0.2832
0.9570
0.7064
0.3473
0.6066
0.2448
0.7298

หมายเหตุ: 1/ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักซากเย็น
2/ ไม่รวมส่วนหัว คอ และแข้งของไก่
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลองใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ 0 (ควบคุม), 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิต พบว่า ไก่ที่ได้รับใบกระถินป่นในสูตรอาหารที่ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักที่เพิ่มขึ้น,อัตราการ
เจริญเติบโต, ปริมาณอาหารที่กิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ ต้นทุนค่าอาหาร มีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิ ติ (P>0.05) และไม่ต่างกั บไก่ก ลุ่ม ควบคุ ม สอดคล้อ งกับผลการทดลองของ[6] การใช้ใบกระถิ นป่ น ที่ระดั บ 5
เปอร์เซ็นต์ ในไก่กระทงระยะอายุ 2-7 สัปดาห์ มีผลท้าให้มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
ผลต่อคุณภาพซากไก่กระทง พบว่า การใช้ใบกระถินทั้ง 2 ระดับในสูตรอาหาร ไม่มีผลท้าให้ น้้าหนักซากไก่
น้้า หนัก ซากเย็ น และเปอร์เซ็ น ต์ของผลผลิ ต และอวั ยวะภายใน ได้ แ ก่ ซาก โลหิ ตและขน ไขมั น ช่อ งท้ อ ง หั วและ
คอ แข้ง เครื่องในรวม กึ๋น ตับ หัวใจ ปีก เนื้อทั้งหมด เนื้อสะโพก เนื้อหน้าอก เนื้อน่อง และโครงกระดูก มีค่า
แตกต่างทางสถิติกับไก่กลุ่มควบคุม (p>0.05) สอดคล้องกับการทดลองของ [6] รายงานว่าการใช้ใบกระถินป่นที่ระดับ
5 เปอร์เซ็ นต์ ไม่มีผลท้ าให้ เปอร์เซ็นต์ซาก น้้าหนั กตั บ หั ว คอ กึ๋น แข้ง ขน ปี กและเนื้ออก มีค่ าแตกต่างกับกลุ่ ม
ควบคุม (p>0.05) และ [7] รายงานว่าการใช้ใบกระถินใบกระถินป่นในสูตรอาหารในปริม าณที่สูงขึ้น (ระดับ 30 และ
60 เปอร์เซ็น ต์) ไม่ส่ งผลกระทบต่อคุ ณ ภาพซากของไก่ กระทง (p>0.05) ยกเว้นการใช้ในปริม าณที่ สูงมีผ ลท้ าให้
น้้าหนักตับและกึ๋นมากขึ้น (p<0.05)
นอกจากนี้ผลการทดลองการใช้ใบกระถินป่นในปริมาณที่สูงขึ้นในสูตรอาหารมีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์ซากไม่
รวมเครื่องในมีแนวโน้มลดลง และเครื่องในที่กินได้รวมมีแนวโน้มสูงขึ้น (p=0.06) สอดคล้องกับการทดลองของ [8]
รายงานว่าการใช้ใบกระถินป่นในปริมาณที่สูงขึ้นมีผลท้าให้น้าหนักซากถอนขน (dressed weight) และน้้าหนักซาก
(carcass weight) มีค่าลดลง (p<0.05) ส่วนในไก่พ้ืนเมือง (อายุ 6-12 สัปดาห์) การใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารใน
ปริมาณที่สูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ (10-20 เปอร์เซ็นต์ ) มีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์ซากลดลง (p<0.05) แต่เปอร์เซ็นต์เครื่องใน
สีของหน้าแข้ง [9] ความยาวของล้าไส้เล็กและน้้าหนักของหัวใจ [10] ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ในการเลี้ยงไก่กระทงสามารถใช้ใบกระถินป่นได้ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่
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อิทธิพลของโบวายซีรั่มอัลบูมินในสารละลายน้าเชื้อ BTS ต่อคุณภาพน้าเชื้อพ่อสุกร
Effect of bovine serum albumin in BTS extender on boar semen quality
ด้ารงศักดิ์ อาลัย1* ศุภกฤต เอี่ยมสะอาด1 อนุชิต ปี่แก้ว1 ณัฐภวิกร ว่องไว1 วิทวัส บุญมั่ง1 และ
ณัฐวุฒิ ทองพลับ1
Damrongsak Arlai1*, Supakrit Aimsaad1, Anuchit Peekaew1, Natpavikron Vongvai1, Witthawat Bunmang1
and Natthawut Thongphab1
บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพน้้าเชื้อพ่อสุกรภายหลังเจือจางกับสารละลายน้้าเชื้อ BTS ที่มีความเข้มข้นของโบวายซีรั่ม
อัลบูมิน โดยพบว่าความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรที่ละลายในโบวายซีรั่มอัลบูมิน 0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ในทุก ๆ ชั่วโมงที่จัดเก็บน้้าเชื้อที่ 0, 24, 48 และ 72 ใน
ส่วนค่าการเคลื่อนไหวหมู่อสุจิ พบว่าน้้าเชื้อพ่อสุกรที่ละลายในโบวายซีรั่มอัลบูมิน 0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์
จัดเก็บน้้าเชื้อ 0 ชั่วโมง มีผลต่อค่าการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่ในชั่วโมงที่ 24, 48
และ 72 พบว่าโบวายซีรั่มอัลบูมินที่ 0 เปอร์เซ็นต์ จะมีการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิสูงที่สุดเมื่ อเทียบกับทุกกลุ่มที่เสริม
โบวายซีรั่มอัลบูมนิ (p<0.05) ในส่วนเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อที่เจือจางความเข้มข้นโบวายซีรั่มอัลบูมินที่ระดับ
0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ในทุก ๆ ชั่วโมงที่
จัดเก็บน้้าเชือ้ ที่ 0, 24, 48 และ 72
คาสาคัญ: พ่อสุกร โบวายซีรั่มอัลบูมนิ คุณภาพน้้าเชือ้

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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บทนา
เทคนิคการผสมเทียมในสุกรเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยปัจจุบันเกษตรกรมากกว่า 90
เปอร์เซ็นต์ใช้การผสมเทียมภายในฟาร์มของตนเอง และบางฟาร์มมีพ่อสุกรพันธุ์เอง หรือเลือกใช้บริการพ่อสุกรพันธุ์ดี
ที่น่าเชื่อถือ เช่นสถานศึกษาที่มีศูนย์ทดสอบพันธุ์สุ กร บริษัทเอกชน และสถานีบ้ารุงพันธุ์สัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่ง
โดยทั่วไปการผสมเทียมสุกรจะน้าน้้าเชื้อสดมาเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อให้มีความเข้มข้นของอสุจิอยู่ที่ 3-5 x 108
ตัวในปริมาตร 80-100 มิลลิลิตร และท้าการจัดเก็บน้้าเชื้อก่อนใช้เพื่อน้าไปผสมเทียมภายใต้อุณหภู มิ 15-20 องศา
เซลเซียส (Kampon et al., 2010) สารละลายน้้าเชื้อเป็นหนึ่งความส้าเร็จของเทคนิคการผสมเทียมสุกร จึงมีการคิดค้น
และน้าสารละลายน้้าเชื้อมาใช้เพื่อใช้ชะลอการเสื่อมสภาพของอสุจิภายหลังจากการหลั่งน้้าเชื้อของสัตว์ออกมานอก
ร่างกายแล้ว เช่น สารละลาย Beltsville Liquid (BL-1), Beltsville Thawing Solution (BTS), ModenaTM และ Androhep
เป็นต้น นอกจากนี้มีการเติมสารจ้าพวกบัฟเฟอร์ลงในสารละลายน้้าเชื้อ เช่น HEPES, Tris, TES และ MOPs รวมไปถึง
มีการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น Beta-Caroteine, Cystein, Vitamin E, Selenium, Ascorbic acid, Glutathione และ
Bovine serum albumin เป็ น ต้ น (Fatma et al., 2012; Gadea, 2003; Alvarez และ Storey, 1995; Funahashi และ
Sano, 2005) เป็นที่ทราบกันดีวา่ สารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของเซลล์อสุจิให้
ยังคงคุ ณ ภาพไว้ในช่ว งระหว่า งการจั ด เก็ บน้้า เชื้อ โดยมีส่ วนช่วยลดอั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้น กั บเซลล์ อ สุ จิ ล งได้ จ าก
กระบวนการหายใจของเซลล์ (Reactive oxygen species ;ROS) และการเกิดการท้าลายผนังเซลล์ และดีเอ็นเอของ
อสุจจิ ากปฏิกิริยา Lipid oxidation (Funahashi et al., 2005; Harrison et al., 1982) ซึ่งอาจมีผลไปลดความสามารถใน
การเคลื่อนไหวของอสุจิลง หรือท้าให้เซลล์อสุจิตายได้
Bovine serum albumin (BSA) เป็น สารต้านอนุมู ล อิส ระที่นิยมใช้ในการก้ าจัด สารอนุ มู ลอิสระที่ เกิด ขึ้นใน
สารละลายน้้าเชื้อของสัตว์หลายชนิด 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 มิลลิลิตรที่มีเซลล์อสุจิสุกร พบว่าการเสริม BSA มีส่วนไปยึดเกาะกรดไขมันบริเวณผนังเซลล์
ของอสุจิ มีผลท้าให้เซลล์อสุจิมกี ารเคลื่อนไหว อสุจิมชี ีวติ และมีความสมบูรณ์ของอะโครโซมอสุจิดีกว่าไม่เสริม BSA
ในสารละลายเลี้ยงเชื้อ ทั้งนี้อาจมีความเป็นไปได้ว่าการเสริม BSA ในสารละลายน้้าเชื้อมีส่วนช่วยยืดการมีชีวิตรอด
อสุจิในระบบสืบพันธุ์ของโคเพศเมีย (Chen และ Foote, 1993) นอกจากนี้พบว่าสาร BSA มีส่วนท้าให้อัตราการผสม
ติดสูงขึ้น และยังเสริมการมีชีวิตรอดของอสุจิในรูปแบบสารต้านอนุมูลอิสระในน้้าเชื้อโคเนื้อแช่แข็งอีกด้วย (Schafer
และ Holzmann, 2000) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเสริม BSA ลงในสารละลายน้้าเชื้อสุกรยังมีไม่มาก
นัก อีกทั้งยังไม่ได้ระดับความเข้มข้นของเสริม BSA ที่มีความเหมาะสมในสารละลายน้้าเชื้อ ดังนั้นหากมีการศึกษา
เสริม BSA ลงในสารละลายน้้าเชื้อสุกรในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม อาจมีส่วนช่วยยืดระยะเวลาการจัดเก็บน้้าเชื้อ
และอสุจิพ่อสุกรยังคงคุณภาพส้าหรับน้าไปผสมเทียมให้แก่แม่สุกรต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง
สุกรพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสุกรในฟาร์มเกษตรกรอ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ใช้พอ่ สุกรพันธุ์
ดูรอคเจอร์ซี่ จ้านวน 3 ตัว อายุประมาณ 1-2 ปี ด้าเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ. 2559
การรีดเก็บน้าเชื้อ
ด้าเนินการรีดเก็บน้้าเชื้อจากพ่อสุกร 3 ตัว ใช้ในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรีดเก็บพร้อม
กันในเวลา 6:00-7:00 น. ก่อนน้าพ่อสุกรเข้าสู่การทดลองจะได้รับการปรับความถี่ของการรีดน้้าเชื้อด้วยการรีดทิ้งที่
4 วันต่อครัง้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นท้าการรีดเก็บน้้าเชือ้ ด้วยการสวมถุงมือยาง โดยการปฏิบัติตามการศึกษาของ
ศรีสุวรรณ ชมชัย (2542)
สารละลายน้้ า เชื้ อ สู ต ร BTS (Beltsville Thawing Solution) โดยมี ก ารเตรี ย มสารละลายน้้ า เชื้ อ ตาม
องค์ประกอบของสูตร หลังนั้นเตรียมน้าน้้ายาเจือจางโบวายซีรั่ มอัลบูมิน (Bovine serum albumin/ fraction V, Sigma
Chemical®) เป็น 5 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ (w/v)
การประเมินคุณภาพอสุจิ
น้ า น้้ า เชื้อ สดจากพ่ อ สุ ก รแต่ ล ะตั ว มาประเมิ น ความเข้ ม ของน้้ า เชื้ อ ด้ ว ยเครื่อ ง Spermacue®, (Minitübe
GmbH, Germany) แล้วเจือจางน้้าเชื้อให้มีความเข้มข้นประมาณ 200 x 106 ตัว/ml แล้วน้ามาท้าการศึกษาคุณภาพ
น้้าเชือ้ ลักษณะต่างๆตามการศึกษาของศรีสุวรรณ ชมชัย (2542)
ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรแต่ละตัว (Concentration of spermatozoa) หลังผ่านการเจือเจือในสารละลาย BTS ที่
เสริมโบวายซีรั่มอัลบูมินในทุกระดับความเข้มข้นมาวิเคราะห์ความเข้มข้นน้้าเชื้อด้วยเครื่องมือฮีมาโตรไซโตมิเตอร์
Bürker haemocytometer (Boeco, Germany)
การเคลื่อนไหวเป็นหมู่ของอสุจิ (Mass Movement) หลังน้้าเชื้อหลังผ่านการเจือเจือในสารละลาย BTS ที่
เสริมโบวายซีรั่มอัลบูมินในทุก ระดับความเข้มข้นมาอุ่นจนมีอุณหภูมิ 37OC จากนั้นน้ามาส่องภายใต้กล่องจุลทรรศน์
ก้าลังขยาย 40-100X แล้วประเมินคะแนน แบ่งเป็น 6 ระดับ โดยที่ ระดับ 0 คืออสุจิไม่มีการเคลื่อนไหว ระดับ 1 คือ
อสุ จิ อั ต ราเคลื่ อ นไหวต่้ า กว่า ร้อ ยละ 10, ระดั บ 2 คื อ อสุ จิ เคลื่ อ นไหวร้ อ ยละ 20-40, ระดั บ 3 คื อ อสุ จิ มี ก าร
เคลื่อนไหวร้อยละ 45-65, ระดับ 4 คือ มีอสุจิเคลื่อนไหวได้ร้อยละ 70-85 และระดับ 5 คือ อสุจิมีการเคลื่อนไหว
ร้อ ยละ 90 ส้ าหรับการประเมิน การเคลื่อ นไหวหมู่ของอสุ จิที่เจือ จางในซี รั่ม อัล บู มิน ในทุก ระดั บความเข้มข้ น จะ
ประเมินการให้คะแนนโดยผู้ประเมินคนเดียวกัน แล้วจึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (ศรีสุวรรณ ชมชัย, 2542)
อสุ จิ มี ชี วิ ต (Sperm viability) ประเมิ น โดยใช้ สี ย้ อ ม eosin-nigrosin โดยส่ อ งภายใต้ ก ล่ อ งจุ ล ทรรศน์
ก้าลังขยาย1000x โดยนับจ้านวนอสุจทิ ั้งหมด 200 ตัว จากนั้นจึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (ศรีสุวรรณ ชมชัย, 2542)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การศึกษาคุณ ภาพน้้าเชื้อของพ่อหลังเจือจาง BSA โดยการศึกษาลักษณะคุณ ภาพน้้าเชื้อ ดังนี้ คือความ
เข้ ม ข้ น ของน้้ า เชื้ อ การเคลื่ อ นไหวหมู่ ข องอสุ จิ เปอร์ เซ็ น ต์ อ สุ จิ ตั ว เป็ น โดยใช้ แ ผนการทดลอง Repeated
measurement in Randomized Complete block design (RCBD) โดยให้ความแตกต่างของพ่อสุกรแต่ละตัวเป็นบล็อค
จ้านวน 3 บล็อค โดยสิ่งทดลองคือน้้าเชื้อที่เจือจางในสารละลายน้้าเชื้อที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน และท้าการ
วัดซ้้า (Repeated) จากระยะเวลาการจัดเก็บในแต่ละวัน ในชั่วโมงที่ 0, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง จากนั้นน้าข้อมูลการ
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ทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยวิธี Duncan's Multiple Range
Test ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปที่ระดับ P<0.05

ผลการศึกษา
1. ความเข้มข้นน้าเชื้อของพ่อสุกร
ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรหลังเจือจางสารลายน้้าเชื้อที่เสริมโบวายซีรั่มอัลบูมินที่ระดับ 2%, 4%, 6% และ 8%
และระยะเวลาการจัด เก็ บที่ 0-72 ชั่วโมง พบว่ากลุ่ม น้้าเชื้อ ที่เสริมโบวายซี รั่มอั ลบู มิน มีความเข้มข้น ของน้้าเชื้อ
แตกต่างอย่างไม่มนี ัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกลับกลุ่มที่ไม่เสริมโบวายซีรั่มอัลบูมิ น (P>0.05) แสดงให้เห็นว่าความ
เข้มข้นของโบวายซีรั่มอัลบูมนิ ที่เพิ่มในสารละลายน้้าเชื้อไม่มผี ลให้ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรลดลง อีกทัง้ ยังพบว่า
มีระยะเวลาการจัดเก็บเพิ่มขึ้น น้้าเชื้อที่มีการเสริมโบวายซีรั่มอัลบูมินมีแนวโน้มว่าความเข้มข้นน้้าเชื้อจะมีค่าสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่เสริมโบวายซีรั่มอัลบูมนิ ดังตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรหลังเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อ BTS ที่มกี ารเสริมโบวายซีรั่มอัลบูมนิ ใน
ระดับที่แตกต่างกัน และระยะเวลาการจัดเก็บที่ 0-72 ชั่วโมง
เวลา
ความเข้มข้นของน้าเชื้อพ่อสุกร
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
ร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิเมื่อเจือจางด้วยโบวายซีรั่มอัลบูมินที่ระดับ 0%, 2%, 4%, 6% และ 8%
ในชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมง พบว่าร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิในทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) และเมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บน้้าเชื้อนานขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงที่ 24-72 ชั่วโมง พบว่าการเพิ่มระดับความ
เข้มข้นของโบวายซีรั่มอัลบูมินที่ระดับ 0%, 2%, 4%, 6% และ 8% ในสารละลายน้้าเชื้อมีผลท้าให้ค่าเปอร์เซ็นต์การ
เคลื่อนไหวหมูล่ ดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิในน้้าเชื้อพ่อสุกรหลังเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อ BTS ที่มีการเสริมโบ
วายซีรั่มอัลบูมนิ ในระดับที่แตกต่างกัน และระยะเวลาการจัดเก็บที่ 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 ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแถวนอนเดียวกัน แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
3. เปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้าเชื้อพ่อสุกร
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความเข้มข้นโบวายซีรั่มอัลบูมินที่ระดับ 0%, 2%, 4%, 6% และ 8%
ในทุกชั่วโมงที่จัดเก็บตั้งแต่ 0-72 ชั่วโมง พบว่าเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อพ่อสุกรแตกต่างอย่างไม่มนี ัยส้าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของโบวายซีรั่มอัลบูมินที่เพิ่มในสารละลายน้้าเชื้อไม่มีผลการมีชีวิตรอด
ของอสุจิ แต่มีแนวโน้มว่าเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชือ้ พ่อสุกรจะมีคา่ สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมโบวายซีรั่มอัลบูมนิ
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อพ่อสุกรหลังเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อ BTS ที่มีการเสริมโบวายซีรั่ม
อัลบูมนิ ในระดับที่แตกต่างกัน และระยะเวลาการจัดเก็บที่ 0-72 ชั่วโมง
เวลา
เปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นของอสุจิในน้าเชื้อพ่อสุกร
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
โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเสริมโบวายซีรั่มอัลบูมินในระดับที่ 4 % ในสารละลายน้้าเชื้อ
สุกร และระยะเวลาการจัดเก็บที่ 0-72 ชั่วโมง มีความเหมาะสมในการน้าไปใช้ประโยชน์ เนื่องไม่มผี ลกระทบต่อความ
เข้มข้นของอสุจิ และเปอร์เซ็นต์อสุจิมีชีวิต แต่มีแ นวโน้มว่าค่าพามิเตอร์ทั้งสองมีค่าสูงกว่าทุกกลุ่มการทดลอง ทั้งนี้
อาจเป็นสาเหตุมาจากซีรั่มอัลบูมิน หรือพลาสม่าอัลบูมิน เป็นกลุ่มโปรตีนที่ละลายน้้า 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
ท้าให้ความเข้มข้นน้้าเชื้อของพ่อสุกรที่เสริมด้วยสารละลายโบวายซีรั่มอัลบูมินแตกต่างอย่างไม่มนี ัยส้าคัญทางสถิตใิ น
แนวนอนในทุกชั่วโมงของการจัดเก็บน้้าเชือ้ (P>0.05) ในส่วนของเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อพ่อสุกรภายหลังเสริม
ด้วยโบวายซีรั่มอัลบูมนิ ในสารละลายน้้าเชือ้ แสดงให้เห็นว่าการมีชวี ติ รอดของอสุจิมแี นวโน้มมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เสริม
โบวายซีรั่มอัลบูมิน สอดคล้องกับการศึกษาของ Matsuoka et al. (2006) พบว่าการเสริมโบวายซีรั่มอัลบูมินที่ระดับ
20 mg/ml ในสารละลายน้้าเชื้อแกะภายหลังท้าการแช่แข็งน้้าเชื้อจึงสามารถช่วยป้องกันการถูกท้าลายจากขบวนการ
lipid peroxidation ในเซลล์อสุจิ ลดความผิดปกติและการท้าลายอะโครโซมลดลง จนท้าให้อสุจิมชี วี ิตยาวยานขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากผนังเซลล์อสุจิสว่ นใหญ่ประกอบไปด้วย polyunsaturated fatty acid จ้านวนมาก จึงง่ายต่อการเกิดขบวนการ
lipid peroxidation ซึ่งจะท้าให้เซลล์อสุจิเสียหาย จนท้าให้เกิดผลเสียต่อส่วนอะโครโซมของอสุจิ ความสมบูรณ์พันธุ์
ของอสุจิลดลง อสุจิเคลื่อนไหวลดลง อีกทั้ง เมื่อน้าไปผสมเทียมมีผลให้การผสมติดลดลงตามไปด้วย ดังนั้นการเสริม
โบวายซีรั่มอัลบูมินในสารละลายน้้าเชื้อจึงมีส่วนช่วยลดอันตรายต่อตัวเซลล์อสุจิได้ เนื่องจากโบวายซีรั่มอัลบูมินเป็น
สารที่มีความสามารถในการก้าจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากขบวนการ Oxidative stress ในเซลล์อสุจิ (Uysal et al.,
2005)
ร้อยละการเคลื่อนไหวหมูข่ องอสุจิสุกรจะลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตใิ นน้้าเชือ้ ที่มกี ารเจือจางด้วยโบวาย
ซีรั่มอัลบูมินที่ระดับ 0%, 2%, 4%, 6% และ 8% หลังผ่านระยะเวลาการจัดเก็บในชั่วโมงที่ 24-72 ชั่วโมง ซึ่งขัดแย้ง
กับการทดลองEricsson et al. (1973) ที่รายงานว่าการเพิ่มขึ้นของระดับความเข้มข้นโบวายซีรั่มอัลบูมิน 3, 5, 6, 7,
10, 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวหมูข่ องอสุจิได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการเสริมโบวาย
ซี รั่ม อั ล บู มิ น 1 เปอร์เซ็ น ต์ในน้้า เชื้อ ไก่ ง วง ส่ งผลให้ อ สุ จิ เ คลื่อ นที่ เพิ่ม สู งขึ้น มากกว่า กลุ่ ม ที่ ไม่ เสริ ม เมื่ อ ประเมิ น
ความสามารถในการเคลื่อ นไหวอสุ จิด้ วยเครื่อ ง CASA (Bakst and Cecil, 1992) แต่ทั้งนี้เนื่อ งจากการตรวจสอบ
เปอร์เซ็ น ต์ ก ารเคลื่อ นไหวหมู่ เป็ น การตรวจความเคลื่อ นไหวแบบภาพรวม ซึ่ ง เป็ น ผลของการมองเห็ น ใต้ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ ดังนั้นอสุจิที่ตายแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ (ศรีสุวรรณ ชมชัย , 2537) อีกทั้งความเข้มข้นของโบวายซีรั่ม
อัลบูมนิ ที่สูงขึ้น ช่วยท้าให้อสุจิที่ออ่ นแอ หรือตายไม่มกี ารเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวได้ชา้ ลง จนอาจมีผลท้าให้ร้อยละ
การเคลื่อนไหวหมูข่ องอสุจิในครั้งนี้ลดลงเมื่อน้าน้้าเชื้อมาเจือที่สารละลายโบวายซีรั่มอัลบูมนิ ที่สูงขึน้ นอกจากนี้การ
เกิดอนุมูลอิสระในสารละลายน้้าเชื้อ มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation ท้าให้ดีเอ็นเอ และผนังเซลล์อสุจิถูก
ท้าลาย ซึ่งอาจมีผลให้การเคลื่อนไหวของอสุจิลดลง หรือท้าให้เซลล์ตายได้ (Harrison et al., 1978)
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ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย องค์ประกอบทางเคมี และค่าคุณภาพ
ซากของปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ามันที่ผ่านการย่อย
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
การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย องค์ประกอบทางเคมี และค่าคุณภาพซากของปลา
โมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ที่มี 5 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้้า โดยเสริมกากเนื้อเมล็ดใน
ปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารที่ระดับ 0 10 20 30 และ 40 เปอร์เช็นต์ เลี้ยงปลา
โมงทดลองน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยระหว่าง 4.00 – 4.05 กรัม ในกระชังขนาด 2.5 x 2.5 x 1.5 เมตร จ้านวน 15 กระชังๆ
ละ 30 ตัว เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุ ดการทดลองพบว่า ชุดการทดลองที่ 1 (0 % TPOKM) มีค่าน้้าหนัก
สุดท้าย ความยาวสุดท้ าย น้้าหนั กเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน (ADG) อัตราเจริญ เติบโตจ้าเพาะ (SGR)
อัตราแลกเนื้อ (FCR) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FER) และ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) ดีที่สุด
แตกต่างจากชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ค่าอัตรารอดตาย และปริมาณอาหารที่
กินไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองอื่น ส่วนค่าองค์ประกอบทางเคมี และค่าคุณภาพซากไม่แตกต่าง
กันทางสถิติในทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ยกเว้นค่าปริมาณโปรตีนที่สะสมในตัวปลาในชุดการทดลองที่ 4 และ 5 มี
แนวโน้มลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (p<0.05 ) กับชุดการทดลองที่ 1 2 และ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยระดั บ
โปรตีนอยูร่ ะหว่าง 30.81 – 31.12 เปอร์เช็นต์
คาสาคัญ: เอนไซม์ย่อยเยื่อใย กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน ปลาโมง
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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)

บทนา
กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการสกัดน้้ามัน
ปาล์ม [1] สามารถน้ามาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์น้าได้เนื่องจากกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันมีโภชนะ 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 เอนไซม์ในร่างกายของสัตว์น้าไม่สามารถย่อยได้ [7] ท้าให้ไม่สามารถน้าโภชนะในกากเนื้อเมล็ดในปาล์มไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจาก NSP เป็นตัวที่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการเสริม
เอนไซม์ในกลุ่มเอนไซม์ย่อยเยื่อใยเช่น เซลลูเลส (cellulase), เฮมิเซลลูเลส (hemicellulose) เสริมลงในกากเนื้อเมล็ด
ในปาล์มน้้ามัน เพราะกลุ่มเอนไซม์ย่อยเยื่อใยสามารถย่อยสลายเซลลูโลสท้าให้โครงสร้างแตกออก ท้าให้สัตว์น้า
ในกลุ่มที่ไม่ใช่ปลากินพืชสามารถย่อยสลายเยื่อใยได้มากยิ่งขึ้น [6]การใช้เอนไซม์โรโนไซม์ วีพี ซึ่งเป็นกลุ่มเอนไซม์
ย่อ ยเยื่อ ใยรวม เป็น แนวทางหนึ่ง ในการปรับ ปรุง การใช้วัต ถุดิบ จากพืชที่มีป ริม าณเยื่อ ใยรวมในระดับ สูง แต่ใ น
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาการใช้เอนไซม์โรโนไซม์ วีพี ที่น้าไปบ่มหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน เพื่อพัฒนาการใช้
ประโยชน์ก ากเนื้อ เมล็ด ในปาล์ม น้้า มัน ที่ผ่า นการย่อ ยด้ว ยเอนไซม์ย่อ ยเยื่อ ใยเป็น วัต ถุดิบในอาหารสัต ว์สัต ว์น้ า
โดยเฉพาะในกลุ ่ม ที ่ไ ม่ใ ช่ป ลากิน พืช โดยเฉพาะปลาโมง ที ่เมื ่อ ยัง เป็น ปลาวัย อ่อ นจะกิน เนื ้อ เป็น ส่ว นใหญ่
(carnivorvous) อาหารตามธรรมชาติได้แก่ ลูกกุ้ง ปู และแมลง เป็นหลัก เมื่อเติบโตขึ้นก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น
ปลากิน ทั้ง พืช และสัต ว์ (omnivorous) อาหารที่กิน ได้แ ก่ หอย ปู และเมล็ด พืชต่างๆ [8] ปลาโมงเป็น ปลาที่เริ่ม มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ จากการเพาะเลี้ยงที่เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มพื้นที่เลี้ยงมากขึ้น และตลาดที่มีความต้องการ
ปลาโมงส่งออกมาขึ้น เนื่อ งจากเป็น ปลาที่มีค ุณ ลัก ษณะดี เลี้ย งง่าย โตเร็ ว และเนื้อ มีสีข าว เป็น ที่ต้อ งการของ
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ผู้บริโภค ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการวิจัยเพื่อหาระดับการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อย
ด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารส้าหรับเลี้ยงปลาโมง

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
การเตรียมเอนไซม์ย่อยเยื่อใย
เอนไซม์ย่อยเยื่อใย (Fibrolytic Enzyme) ที่ใช้ในการทดลองคือโรโนไซม์ วีพี (Ronozyme VP (CT)) เป็นเอนไซม์
ทางการค้า Lot no. KTB02720 ของบริษัท DSM Nutritional Products เป็นสารสกัดจากเชื้อรา Aspergillus aculeatus
ประกอบด้ ว ยเอนไซม์ ห ลายชนิ ด ได้ แ ก่ เบต้ า กลู ค าเนส (Endo-1,3(4)-β-glucanase 54.7 FBG/g) เฮมิ เซลลู เลส
(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 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในน้้า กลั่ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร)สารละลาย B : 0.2 M Sodium acetate (C2H3O2Na 16.4
กรัม ละลายในน้้ากลั่นปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร หรือ C2H3O2 • 3H2O 27.2 กรัม ละลายในน้้ากลั่น
ปรับปริม าตรเป็ น 1,000 มิล ลิ ลิ ต ร) หลั งจากนั้น ผสมสารละลาย A และ B ให้ ได้ pH เท่ ากั บ 5 โดยเติม
สารละลาย A 14.8 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย B 35.2 มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร
โดยการเติมน้้ากลั่นลงไป 50 มิลลิลิตร [10]
การเตรียมสารละลายเอนไซม์ประกอบด้วย 1) Sodium acetate buffer ความเข้มข้น 50 มิลลิโมล ปรับให้ได้
pH 5 2) ยาปฏิชีวนะ Ketoconazole และ Amoxicillin 0.03 กรัมต่อลิตร และ 3) ปริมาณเอนไซม์โรโนไซม์ วีพี ที่ใช้
ในการย่อยเยื่อใยรวมของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน (PKM) คือ 2.4 มิลลิกรัมต่อกรัม ของ PKM
การย่อยเยื่อใยรวมของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ามัน (Treated Palm Oil Kernel Meal,(TPOKM))
กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน (PKM) ที่ได้จากโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ของบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามัน
ปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร น้ามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีการ Proximate Analysis [11]
ได้แก่ ความชื้น เถ้า ไขมัน โปรตีน และเยื่อใย
วิเคราะห์การย่อยเยื่อใยด้วยเอนไซม์โรโนไซม์ วีพี ในกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันในการศึกษาจะใช้เอนไซม์โร
โนไซม์ วีพี 2.4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม ของกากเนื้ อ เมล็ ด ในปาล์ ม น้้ า มั น (PKM)น้ า กากเนื้ อ เมล็ ด ในปาล์ ม น้้ า มั น 9.5
กิโลกรัมใส่ลงในถังหมักขนาด 100 ลิตร เติมสารละลายเอนไซม์ 50 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
(30 องศาเซลเซียส) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นน้าตัวอย่างที่ได้ไปอบแห้ง เพื่อน้ามาใช้ในการทดลอง
ต่อไป และน้ามาวิเคราะห์เยื่อใยรวมด้วยวิธี Asbestos – Free Method [12]

แผนการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมกากเนื้อ
เมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ยอ่ ยเยื่อใย (TPOKM) ในระดับต่างกัน ปลาโมงส้าหรับทดลองเป็นปลา
วัยอ่อนอายุ 15 วันที่มีขนาดน้้าหนักระหว่าง 4.00 – 4.05 กรัม ได้จากการเพาะพันธุ์ของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้าจืด
จังหวัดพะเยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design,CRD) ก้าหนดให้อาหารทดลอง
เสริมกากเนื้อเมล็ ดในปาล์ม น้้ามั น ที่ผ่ านการย่อ ยด้วยเอนไซม์ย่อ ยเยื่อ ใย (TPOKM)ต่างกัน 5 ระดั บ (ชุด ทดลอง :
Treatments) ได้แก่ เสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย (TPOKM) ที่ระดับ 0 10
20 30 และ 40 เปอร์เช็นต์ ระดับละ 3 ซ้้า (Replications) รวม 15 หน่วยทดลอง (Experimental Unit) ดังนี้
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ชุดการทดลองที่ 1 (T1) อาหารผสมที่ไม่เสริมTPOKM (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 (T2) อาหารผสมที่เสริมTPOKM 10 เปอร์เช็นต์
ชุดการทดลองที่ 3 (T3) อาหารผสมที่เสริมTPOKM 20 เปอร์เช็นต์
ชุดการทดลองที่ 4 (T4) อาหารผสมที่เสริม TPOKM 30 เปอร์เช็นต์
ชุดการทดลองที่ 5 (T5) อาหารผสมที่เสริมTPOKM 40 เปอร์เช็นต์
การเตรียมอาหารทดลอง
น้าวัตถุดิบที่ประกอบอาหาร เช่น ข้าวโพดป่น ปลาป่น กากถั่วเหลืองป่น และมันเส้นป่นมาวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการที่ประกอบด้วย วิเคราะห์โปรตีนใช้วิธี Kjeldahl method วิเคราะห์ไขมันใช้วิธี ether extract วิเคราะห์
เยื่อ ใยใช้วิธี filted glass crucible method และเถ้ า ใช้วิธี AOAC [11] น้ า ข้ อ มู ล คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของวั ต ถุ ดิ บ ที่
วิเคราะห์ได้มาค้านวณสูตรอาหาร ที่ก้าหนดเป็นปริมาณของวัตถุดิบประกอบอาหารในแต่ละสูตร (ตารางที่ 1) การ
ผลิ ต อาหารทดลองเริ่ม จากการบดวั ต ถุ ดิ บ ที่ ประกอบอาหารแต่ ล ะส่ ว นให้ ล ะเอี ย ด ร่อ นผ่ านตะแกรงขนาด 0.1
มิลลิเมตรชั่งน้้าหนักวัตถุดิบตามสูตรที่ค้านวณได้ ผสมด้วยเครื่องผสมอาหารที่ใช้ใบพายกวนให้วัตถุดิบต่างๆเป็นเนื้อ
เดียวกันเป็นเวลา 15 นาที น้ามาอัดเม็ดด้วยเครื่องบดอัดแบบ mincer ผ่านหน้าแว่นที่มีรูขนาด 2.0 มิลลิเมตร โดย
ในขณะอัดเม็ดอาหารผสมจะเกิดความร้อนขึ้น (ประมาณ 80 องศาเซลเซียส) วัตถุดิบจากพืชที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบ
จะเปลี่ยนสภาพเป็น สารเหนียวท้าให้วัตถุดิบเกาะตัวกัน อาหารผสมที่ถูกอัดจะมีลักษณะเป็นเส้น ที่มีความร้อนและ
ความชื้นสูง ผึ่งลมเพื่อระบายความร้อนเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นน้าไปอบในตู้อบที่อุณหภู มิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง จนอาหารผสมแห้ง (มีความชื้นต่้ากว่า 12 เปอร์เซ็นต์) แล้วบรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น เก็บในตูแ้ ช่แข็ง
ที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ทดลอง แล้วสุ่มตัวอย่างอาหารไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน
ไขมัน เยื่อใย เถ้ า และ ความชื้น ตามวิธีของ AOAC [10] ค้ านวณคาร์โบไฮเดรต (NFE: Nitrgen free extract) และ
พลังงานที่ย่อยได้ (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) ที่มีกากเนื้อเมล็ดใน
ปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย (TPOKM) ระดับต่างกัน
ระดับ TPOKM ในสูตรอาหาร (เปอร์เซ็นต์ )
วัตถุดบิ อาหาร (เปอร์เซ็นต์)
0
10
20
30
40
ข้าวโพดป่น (9% CP)
18
13.6
10
4
2
ปลาป่น (70% CP)
31.2
30.08
30.2
34.6
36.8
กากถั่วเหลืองป่น (45% CP)
23.2
21.6
20
11.8
6
มันเส้นป่น (2.5% CP)
24.6
18.8
12.2
10.8
4.8
TPOKM
0
10
20
30
40
น้้ามันปาล์ม
1.0
3.92
5.6
6.8
8.4
Vitamin-mineral premix1/
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Dicalciumphosphate
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
รวม (100 กรัม)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
หมายเหตุ: 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 ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
จืดพะเยา จ้านวน 1,000 ตัว มาเลีย้ งในกระชังขนาด 2.5 x 2.5 x 1.5 เมตร จ้านวน 4 กระชังเป็นเวลา
1 สัปดาห์
เพื่อให้ปลาได้ปรับสภาพให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และหัดให้ ปลากินอาหารทดลองสูตร ที่ 1 (ควบคุม) วันละ 2
ครั้ง คือเวลา 07.30 และ 17.00 น. ท้าการชั่งน้้าหนักปลาเริ่มต้นทดลอง เฉลี่ย 4.0– 4.05 กรัม จ้านวน 30 ตัว
แล้วน้าไปปล่อยในกระชังขนาด 2.5 x 2.5 x 1.5 เมตร (หน่วยทดลอง)จ้านวน 15 กระชัง โดยมีการให้อาหารแบบให้
กินจนอิ่ม (satiation) บันทึกปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน ใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน 12 สัปดาห์ แล้วสุ่ม
ตัวอย่างปลาโมงทดลองหน่วยทดลองละ 3 ตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้ า
ความชื้น และคาร์โบไฮเดรต ตามวิธีของ AOAC [11] ค้านวณคาร์โบไฮเดรต (NFE: Nitrgen free extract) และพลังงานที่
ย่อยได้ (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
ท้ า การนั บ จ้ า นวน ชั่ ง น้้ า หนั ก และวั ด ความยาวปลาโมงทุ ก 2 สั ป ดาห์ เพื่ อ ประเมิ น การเจริ ญ เติ บ โต
ประสิ ทธิภ าพการใช้อาหาร และอั ตรารอดของปลาโมงในแต่ละชุดการทดลอง ได้แก่ น้้าหนักเพิ่มเมื่อสิ้น สุดการ
ทดลอง (Weight Gain : WG) น้้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวัน (Average Daily Gain : ADG) ความยาวเฉลี่ย (Average Total
length: ATL), อัตราการเจริญ เติบโตจ้าเพาะ (Specific Growth Rate : SGR%), ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein
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Efficiency Ratio : PER) และอัตรารอด (Survival Rate : SR%) เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 12 สุ่มตัวอย่างปลา
20% จากทุกหน่วยทดลองในแต่ละชุดการทดลองเพื่อใช้ในการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และค่าคุณภาพซาก
วิเคราะห์ ผ ลการทดลองโดยน้ า ข้อ มู ล ในแต่ ล ะพารามิเตอร์ม าวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test ด้วยโปรแกรม
ส้าเร็จรูปทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษา
ค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
จากการทดลองเลีย้ งปลาโมงที่ได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อย
เยื่อใยระดับต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการเติบโต อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลาโมงที่ได้รับอาหารเสริม
กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย
ระดับ TPOKM (%)
ค่าประสิทธิภาพการเติบโต
0
10
20
30
40
น้้าหนักเริ่มต้น (กรัม/ตัว)ns
4.01+0.04 4.00+0.06
4.04+0.02
4.00+0.08
4.05+0.03
น้้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว)
46.12+4.35a 42.29+3.39b 43.61+2.91ab 39.92+1.35c 39.08+2.21c
ความยาวเริ่มต้น(ซม.)ns
6.50+0.12 6.62+0.15
6.58+0.23
6.73+0.28
6.56+0.18
ความยาวสุดท้าย (ซม.)
15.50+0.87a 15.56+0.76a 15.33+0.98a 13.47+1.12b 13.82+0.83b
น้้าหนักเพิ่ม (กรัม/ตัว)
42.11+4.04a 38.29+3.18b 39.57+3.02b 35.92+1.54c 35.03+1.98c
ความยาวเพิ่ม (ซม.)
9.00+0.68a 8.94+0.72a
8.75+0.84a
6.74+1.06b 7.26+0.79b
น้้าหนักเพิ่มต่อวัน (ADG)
(กรัม/ตัว/วัน)
0.50+0.03a 0.46+0.01b
0.47+0.08b
0.42+0.07c 0.42+0.09c
อัตราเจริญเติบโตจ้าเพาะ
(SGR)
1.98+0.06a 1.71+0.04b
1.78+0.03b
1.66+0.01c
1.62+0.05c
อัตรารอดตาย (%)ns
98.33+1.16 100+0.00
100+0.00
96.67+3.57 98.33+2.63
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/
วัน)ns
77.90+4.65 77.72+4.28 78.34+4.86 74.67+5.64 76.37+5.54
อัตราแลกเนือ้ (FCR)
1.85+0.03c 2.03+0.12b
1.98+0.11b
2.12+0.06a 2.18+0.08a
ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ(FER) (%)
54.06+2.67a 49.27+2.04b 50.51+2.84b 48.10+5.31c 45.87+6.65c
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน
(PER)
1.80+0.51a 1.64+0.23b
1.68+0.19b
1.60+0.34b
1.53+0.61b
หมายเหตุ: 1 ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้้า)
a-c ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)
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หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาโมงในกระชังด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อย
ด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองที่ 1 (0 %
TPOKM) มีค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราเจริญ เติบโต
จ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน ดีที่สุดแตกต่างจาก
ชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ค่าอัตรารอดตาย และปริมาณอาหารที่กินไม่แตกต่าง
ทางสถิ ติ (p>0.05) กั บชุด การทดลองอื่น ส่ว นในชุด การทดลองที่ 2, 3, 4 และ 5 ค่ าประสิ ทธิภ าพการเติบโตมี
แนวโน้มด้อยประสิทธิภาพลงในพารามิเตอร์ ค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนัก
เพิ่มต่อวัน อัตราเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และประสิทธิภาพการ
ใช้โปรตีน แปรผกผันกับระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยที่เพิ่มมากขึ้นใน
สูตรอาหารทดลอง
ค่าองค์ประกอบทางเคมี
ค่าองค์ประกอบทางเคมีของปลาโมงทดลองทั้งตัวที่เลีย้ งด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่าน
การย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ได้ผลการทดลองดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของปลาโมงที่ได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วย
เอนไซม์ยอ่ ยเยื่อใย
ระดับ TPOKM (%)
องค์ประกอบทางเคมี
0
10
20
30
40
ความชื้น (%)ns
60.01+0.14 60.39+0.26 61.04+0.52 60.34+0.38 61.25+0.63
โปรตีน (%)
31.12+1.35a 31.03+1.09a 30.81+1.61ab 29.52+1.35b 29.08+1.21b
ไขมัน (%)ns
21.50+0.12 21.62+0.15
21.58+0.23 21.73+0.28 21.56+0.18
เถ้า (%) ns
5.50+0.87 5.56+0.76
5.93+0.98
6.47+1.12
6.82+0.83
เยื่อใย (%) ns
0.25+0.07 0.28+0.13
0.43+0.17
0.38+0.20 0.40+0.09
คาร์โบไฮเดรต (%) ns
0.30+0.17
0.31+0.18
0.35+0.11
0.30+0.10
0.31+0.16
หมายเหตุ: 1 ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้้า)
a-c ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

จากการวิเคราะห์คา่ องค์ประกอบทางเคมีของปลาโมงทดลองทั้งตัวพบว่า ค่าความชื้น ไขมัน เถ้า เยื่อใย และ
คาร์โบไฮเดรต ในทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ระดับโปรตีนในปลาโมงที่ได้รับ
อาหารทดลองในชุดการทดลองที่ 4 และ 5 มีแนวโน้มลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05 ) กับชุดการ
ทดลองที่ 1 2 และ 3 โดยมีคา่ เฉลี่ยระดับโปรตีนในตัวอยูร่ ะหว่างร้อยละ 30.81 – 31.12
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ค่าคุณภาพซาก
ค่าคุณภาพซากของปลาโมงทดลองที่เลีย้ งด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน ที่ผ่านการย่อยด้วย
เอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าคุณภาพซากของปลาโมงที่ได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์
ย่อยเยื่อใย
ระดับ TPOKM (%)
ค่าคุณภาพซาก
0
10
20
30
40
เนื้อปลา (%)ns
45.89+2.14 47.35+3.26 46.41+3.52 47.43+3.38 46.3+2.63
กระดูก/ครีบ (%)
38.12+1.35 38.03+1.09
38.81+1.61
39.52+1.35 39.08+1.21
ns
ไขมันช่องท้อง (%)
0.73+0.02 0.92+0.05
0.85+0.03
0.73+0.08 0.76+0.04
เครื่องใน (%) ns
5.50+0.87 5.56+0.76
5.63+0.98
5.70+1.12
5.82+0.83
ดัชนีตับ (%) ns
1.25+0.07
1.28+0.13
1.43+0.17
1.38+0.20
1.40+0.09
ความยาวล้าไส้ (ซม.)ns
27.30+3.17 28.11+2.18
28.35+3.11
29.47+4.10 29.31+3.16
หมายเหตุ: 1 ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตวั อย่าง 3 ซ้้า)
a-c ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

จากการวิเคราะห์ค่าคุณภาพซากของปลาโมงทดลองพบว่า ปริมาณเนื้อปลา กระดูก/ครีบ ไขมันช่องท้อง
เครื่องใน ดัชนีตับ และค่าความยาวล้าไส้ ในทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่
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
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลีย้ งปลาโมงในกระชังด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วย
เอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าค่าประสิทธิภาพการเติบโต
ของปลาโมงในชุดการทดลองที่ได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ยอ่ ยเยื่อใยมี
แนวโน้มลดลงแปรผกผันกับระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหาร
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ [13] พบว่าปลานิลแดงที่ได้รับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันระดับ 40% ที่
เสริมเอนไซม์ Allzyme Vegpro มีค่าประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานของ [14] ที่
รายงานว่าลูกปลากระรัง (Epinephelus coioides) วัยอ่อนที่ได้รับอาหารที่มีเยื่อใยสูงมีค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ที่ลดลง เนื่องจากการพัฒนาของระบบน้า้ ย่อยในลูกปลากระรังวัยอ่อนมีการพัฒนาของระบบน้า้ ย่อยที่ต้่า แต่เมื่อปลา
อายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะพัฒ นาขึ้นตามการเจริญ เติบโต ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ [15] พบว่าทางเดิน
อาหารของปลาวัยอ่อนเกือบทุกชนิดประกอบด้วยเอนไซม์ที่ยอ่ ยสลายโมเลกุลของโปรตีน ไขมัน และไกลโคเจน แต่ยัง
มีประสิทธิภาพการท้างานต้่า เมื่อเทียบกับปลาที่โตเต็มวัย ดังนั้นการพัฒนาของระบบน้้าย่อยในลูกปลาโมงที่ยังไม่
สมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้ปลาโมงวัยอ่อนที่ใช้ท้าการทดลองในครั้งนี้มีค่าประสิทธิภาพการเติบโตที่ลดลงเมื่อได้รับ
อาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับที่เพิ่มขึน้ แต่ก็พบรายงานการ
วิจัยซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาในครั้งนี้ ของ [16] ที่ท้าการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน ด้วยโรโนไซม์ วีพี น้าไปใช้
เลีย้ งปลานิลแปลงเพศขนาด 1.5 กรัม พบว่าปลาที่ได้รับอาหารทดลองเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้า้ มันหมักเอนไซม์
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ท้าให้การเจริญเติบโตของปลาดีกว่าที่ไม่ได้หมักเอนไซม์ และรายงานการวิจัยของ [17] ที่ศกึ ษาระดับกากเนื้อเมล็ดใน
ปาล์มน้้ามันต่อการเจริญ เติบโตของปลานิล แล้วพบว่าปลานิลสามารถใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันได้สูงสุดถึง
30% โดยสาเหตุ น่ า จะเกิ ด จากสั ต ว์ ท ดลองที่ ใ ช้ คื อ ปลานิ ล ที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ปลากิ น พื ช (herbivourus) ซึ่ ง มี
ความสามารถในการใช้ประโยชน์อาหารที่มีเยื่อใยสูงได้ดี
เมื่อวิเคราะห์คา่ องค์ประกอบทางเคมีพบว่าอาหารในทุกชุดการทดลองไม่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทาง
เคมีของปลาโมงทดลอง ยกเว้นค่าปริมาณโปตีนรวมที่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากได้รับอาหารที่มีกากเนือ้ เมล็ดในปาล์ม
น้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณโปตีนรวมที่สะสมในร่างกายลดลงเนื่องจาก
สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณโปรตีน และคาร์โบเฮเดรตเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปลาโมงต้องใช้โปรตีนเป็นแหล่ง
พลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยแหล่งพลังงานจากวัตถุอาหารอื่นที่ลดลง ส่งผลให้ระดับโปตีนรวมในตัวปลาโมงที่มีแนวโน้ม
ลดลง โดยสอดคล้องกับรายงานของ [18] ที่ระบุว่าระดับโปรตีนที่สะสมในร่างกายของปลาหมอในระยะวัยอ่อนมีค่า
ลดลงตามปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหาร ส่วนค่าคุณภาพซาก พบว่าปลาโมงทุกชุดการทดลองที่ได้รับ
อาหารที่มีกากเนือ้ เมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ในระดับต่างๆ มีค่าคุณภาพซากไม่ตา่ งกันทางสถิติ
อาจเนื่องจากระยะเวลาที่ท้าการทดลองที่ 12 สัปดาห์ ยังไม่สง่ ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพซากมากนัก
ในปลาที่ยังเติบโตอยูใ่ นระยะวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ {19} ที่ทดแทนปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองป่นในอาหาร
ปลาเทโพ พบว่าค่า ดัชนีตับ และค่าปริมาณไขมันที่สะสมในช่องท้องมีค่าไม่ตา่ งกันทางสถิติ และมีแนวโน้มลดลงใน
สูตรอาหารที่ทดแทนปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองป่นที่ระดับ 100 %
จากผลการศึก ษาการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยเสริมในสูต ร
อาหารส้าหรับเลี้ยงปลาโมงวัยอ่อนในระดับต่างๆ สรุปว่ากากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อย
เยื่อ ใยมี ผ ลให้ ปลาโมงมีค่ าประสิ ทธิ ภ าพการเจริญ เติบโต และปริม าณโปรตีน ที่ ส ะสมในร่างกายลดลง โดยไม่ มี
ผลกระทบกับค่าคุณภาพซาก และค่าองค์ประกอบทางเคมีอ่ืนๆของตัวปลา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองนี้ คือ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้ กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยเสริมในสูตร
อาหารส้าหรับกลุ่มปลากินพืช และควรขยายระยะเวลาในการทดลองเป็นอย่างน้อย 24 สัปดาห์เพื่อให้ได้ผลการ
ทดลองที่ชัดเจนขึน้ ในประเด็น องค์ประกอบทางเคมี และค่าคุณภาพซาก
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การศึกษาการยับยั้งเชือ้ แบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti
Sauvage, 1880)
Study of antibacterial activity of serum and mucus from basa fish (Pangasius
bocourti Sauvage, 1880)
นันทวัน เอือ้ วงศ์กูล1*
Nunthawun Uawonggul1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage,
1880) ต่ อ เชื้ อ แบคทีเรี ย 7 ชนิ ด ได้ แ ก่ Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus และ Vibrio cholerae ด้ ว ยวิ ธี disc diffusion โดยใช้ น้ า กลั่ น
ปลอดเชื้อ ซึ่งเป็น negative control และ 0.5 mg/ml Penicillin ซึ่งเป็น positive control จากการทดลองพบว่า ที่ระดับ
0.5 mg/ml Penicillin สามารถยับยั้งเชื้อได้ทุกชนิด ขณะที่น้ากลั่นปลอดเชื้อไม่เกิดวงใส รวมถึงไม่พบวงใสจากการ
ทดสอบด้วยซีรัมปลาโมงและเมือกปลาโมง ดั้งนัน้ ซีรัมปลาโมงและเมือกปลาโมงจึงไม่มคี วามสามารถในการยับยัง้ เชื้อ
แบคทีเรียทั้ง 7 ชนิด ของการศึกษาในครัง้ นี้
คาสาคัญ: ซีรัมปลาโมง เมือกปลาโมง การยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย

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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บทนา
ปลาโมงหรือปลาเผาะ (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) เป็นปลาน้้าจืดเศรษฐกิจที่ส้าคัญ เนื่องจากเนื้อ
มีสีขาว มีรสชาติดี ที่พบแพร่กระจายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบเฉพาะในแม่น้าโขงและแม่น้าเจ้าพระยา
เนื้อปลาโมงแล่ (fillet) เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย โดยราคา
จ้าหน่ายภายในประเทศมีราคาระหว่าง 50 – 150 บาทต่อกิโลกรัม และราคาจ้าหน่ายในต่างประเทศราคากิโลกรัมละ
300 บาทขึน้ ไป [1, 2] ในปัจจุบันปลาโมงจัดเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่กรมประมงท้าการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง
ในกระชังตามริมฝั่งแม่น้าโขง [3] ซึ่งในการเลี้ยงปลาโมงรวมถึงสัตว์น้าชนิดอื่น ๆ นั้น แหล่งน้้าที่ใช้ในการเลี้ยงเป็น
แหล่งของจุลชีพก่อโรคชนิดต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น รวมถึงปรสิตชนิดต่าง ๆ อีกด้วย ดังนัน้ ปลาและสัตว์
น้้าจึงจ้าเป็นต้องมีการสร้างภูมคิ ุ้มกันเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อก่อโรคเหล่านี้ ส้าหรับปลาจะมีอิมมูโนโกลบูลินเอ็มใน
ซีรัม (Immunoglobulin M; IgM) ซึ่งเป็นแอนติบอดีหลักในการควบคุมเชื้อโรคในปลา ซึ่งจัดเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบ
จ้าเพาะ นอกจากนี้ในปลายังมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ้าเพาะด้วย โดยภูมิคุ้มกัน แบบไม่จ้าเพาะหลักที่ปลา
สร้ างขึ้น คื อ การสร้างเมือ ก (mucus) ที่ ผิ ว หนั งและเยื่อ บุ ต่างๆ เป็ น ด่ านแรกที่ สั ม ผั ส กั บสิ่ งแปลกปลอม ซึ่ งเมือ ก
ประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือปรสิต และเมือกจะถูกสร้างออกมามากขึ้นเมื่อปลาติดเชื้อก่อโรค
โดยสังเกตได้จากสีที่ขุ่นขึ้นของตัวปลาและตัวปลาจะลื่นมากกว่าปกติ [4, 5, 6]
จากการศึกษาฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรียจากเมือกปลาชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธี disc diffusion ที่มรี ายงานก่อนหน้านี้
พบว่ า เมื อ กปลาช่ อ น (Channa striatus) สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย Klebsiella pneumonia, Pseudomonas
aeruginosa และ Bacillus subtilis ได้ [7] เช่นเดียวกับเมือ กปลามั งกง (Mystus gulio) ที่ สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ได้ นอกจากนี้พบว่าเมือก
ปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) สามารถยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia และ Escherichia coli ได้ [8] และ
เมื อ กปลาดุ ก ด้ า น (Clarias batrachus) สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย Escherichia coli, Aeromonas hydrophila,
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio fischeri และ Vibrio anguillarum ได้ [5] เมือกปลากระโห้อินเดีย (Catla catla) ปลา
ลิ่น (Hypophthalmichthys molitrix) ปลายี่ส กเทศ (Labeo rohita) และปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella) สามารถ
ยั บ ยั้ ง เชื้อ แบคที เรี ย Klebsiella pneumonia, Vibrio cholerae, Salmonella typhi, Escherichia coli และ Pseudomonas
aeruginosa ได้ [9] จากการศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี disc diffusion ในเมือกปลากระทิง (Mastacembelus
armatus) พบว่ า เมื อ กปลากระทิ ง สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เรี ย Escherichia coli, Vibrio cholera, Staphylococcus
aureus, Salmonella typhi, Klebsiella pneumonia, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas formican,
Aeromonas liquefaciens และ Pseudomonas aeruginosa ได้ [10] ส่ ว นเมื อ กปลาหมอเทศ (Tilapia mossambicus)
พบว่ า สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เรี ย Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus
vulgaris และ Aeromonas hydrophila ได้ แต่ไม่สามารถยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia ได้ [11]
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากเมือกปลา ด้วยวิธี well diffusion พบว่า ท้าการศึกษา
เมื อ กปลาเรนโบว์ เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) และปลาช่ อ น (Channa striatus) สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เรี ย
Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis,
Lactobacillus vulgaris, Vibrio cholera และ Klebsiella pneumonia ได้ [12] เมื อ กปลาช่ อ น (Channa striatus) และ
ปล าจี ด อิ น เดีย (Heteropneustes fossilis) สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคทีเรี ย 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
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ทั้งแบคทีเรียแกรม
บวกและแบคที เรียแกรมลบของซี รัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ซึ่งแบคที เรียต่าง ๆ
เหล่ านี้เป็น แบคทีเรียก่ อโรคในมนุษย์ ผลการศึก ษานี้จะได้เป็ นข้อ มูล เบื้องต้น เกี่ย วกับคุ ณ สมบั ติในการยั บยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
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.การเก็บตัวอย่างซีรัมปลาโมง
ท้าการเก็บตัวอย่างเลือดปลาโมงจากเส้นเลือดบริเวณโคนหาง เก็บเลือดที่ได้ใน microtube ทิง้ ไว้ข้ามคืน แล้ว
น้ามาปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 g อุณหภูมิ 4C เป็นเวลา 10 นาที เก็บซีรัมที่ได้ไว้ใน microtube แล้วน้าไปเก็บที่ -20C น้า
ซีรัมที่ได้ไปหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford
2. การเก็บตัวอย่างเมือกปลาโมง
ท้าการเก็บตัวอย่างเมือกปลาโมงโดยน้าปลาโมงที่มสี ุขภาพดีมาล้างด้วยน้้ากลั่นปลอดเชื้อ จากนัน้ ใช้ชอ้ นตัก
สารสแตนเลสปลอดเชื้อกวาดบริเวณส่วนหลังของปลาตั้งแต่หัวถึงหาง โดยไม่เก็บจากส่วนท้องเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของโปรตีนอื่น ๆ จากช่องทวารหนัก แล้วน้าเมือกที่ได้ไปละลายในน้้ากลั่นปลอดเชื้อ น้าไปปั่นเหวี่ยงที่ 5,000
rpm เป็นเวลา 15 นาที เก็บสารละลายส่วนบนไว้ที่ -20 C และน้าสารละลายส่วนบนที่ได้ไปหาปริมาณโปรตีนด้วย
วิธี Bradford
3. การหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford
1. ท้าการสร้างกราฟมาตรฐานส้าหรับการหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford ด้วยโปรตีนมาตรฐาน bovine
serum albumin (BSA) โดยปิเปตสารละลาย Bradford dye จ้านวน 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง
2. ปิเปตสารละลายโปรตีนมาตรฐาน bovine serum albumin (BSA) ที่ความเข้มข้น 0, 2, 4, 6, 8 และ 10
µg/µl มา 1 µl ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิง้ ไว้เป็นเวลา 10 นาที
3. เมื่อครบเวลาแล้ว น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 595 นาโนเมตร โดยใช้ Bradford dye เป็น blank
4. ในการหาปริมาณโปรตีนในตัวอย่างด้วยวิธี Bradford ปิเปตสารละลายโปรตีนที่ต้องการตรวจวัดมา 1 µl
ผสมให้เข้ากันกับสารละลาย Bradford dye จ้านวน 1 มิลลิลิตร ตัง้ ทิง้ ไว้เป็นเวลา 10 นาที แล้ว น้าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ 595 นาโนเมตร โดยใช้ Bradford dye เป็น blank น้าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ ไปค้านวณหาความเข้มข้นของ
โปรตีนโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน
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4. การศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง ด้วยวิธี Disc diffusion
1. ท้าการเลีย้ งเชื้อแบคทีเรียในอาหาร nutrient broth เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
2. จากนั้นน้าเชื้อมาเจือจางให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 0.5 McFarland standard ในอาหาร nutrient broth
3. ท้ า การเลี้ ย งเชื้ อ แบคที เรี ย ในอาหาร nutrient agar ด้ ว ยวิ ธี spread plate โดยใช้ ปิ เปตปลอดเชื้ อ ดู ด
suspension ของเชื้อมา 250 µl ใส่ลงบนผิวหน้าของอาหาร nutrient agar น้าแท่งแก้วสามเหลี่ยมส้าหรับปาดเชื้อมาจุ่ม
แอลกอฮอล์ ลนไฟ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น ใช้มือข้างหนึ่งยกฝาจานเพาะเลี้ยงเชื้อขึ้น ยื่นแท่งแก้วสามเหลี่ยมส้าหรับปาด
เชื้อเข้าไปเกลี่ยเชื้อให้กระจายไปทั่วผิวหน้าของอาหารพร้อมหมุนจานเพาะเลี้ยงเชื้อไปพร้อม ๆ กันด้วยเพื่อให้เชื้อ
กระจายสม่้าเสมอ
4. ใช้ forceps จุ่ ม แอลกอฮอล์ ลนไฟ ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ให้ เย็ น คี บ กระดาษกรอง (paper disc) ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ปลอดเชื้อ ที่ใช้ส้าหรับทดสอบการยับยั้งเชื้อมา จุ่มในซีรัมหรือเมือกปลาโมง โดยใช้ penicillin
เข้ ม ข้ น 0.5 mg/ml เป็ น positive control และน้้ ากลั่ น ปลอดเชื้อ เป็ น negative control วางลงบนจานเพาะเลี้ย งเชื้อ
จากนั้นใช้ปลาย forceps กดเบา ๆ เพื่อให้กระดาษกรองแนบไปกับผิวหน้าของอาหาร
5. น้ า จานเพาะเลี้ ย งเชื้ อ ไปบ่ ม ที่ 37 C เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง แล้ ว อ่ า นผลการยั บ ยั้ ง เชื้ อ โดยวั ด
เส้นผ่าศูนย์กลางของ clear zone หรือ inhibition zone ท้าการทดลอง 3 ซ้้า
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
น้าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี One Way ANOVA โดยใช้
โปรแกรม SPSS Statistics 17.0

ผลการศึกษา
จากการสร้างกราฟมาตรฐานส้าหรับการหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford ด้วยโปรตีนมาตรฐาน BSA
พบว่า ได้กราฟที่มีสมการเส้นตรง คือ y = 0.0592x, R2 = 0.98 เมื่อท้าการหาปริมาณโปรตีนในซีรัมและเมือกปลา
โมง พบว่า ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 595 นาโนเมตร มี ค่ า เท่ า กั บ 0.904±0.017 และ 0.329±0.035
ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับสมการเส้นตรงที่ได้จากกราฟมาตรฐาน พบว่า ปริมาณโปรตีนในซีรัม
ปลาโมง มีค่าเท่ากับ 15.33 µg/µl และปริมาณโปรตีนในเมือกปลาโมง มีค่าเท่ากับ 5.58 µg/µl จากนั้นน้าซีรัมและ
เมือกปลาโมงไปท้าการศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย พบว่า ไม่เกิดวงใสจากการใช้น้ากลั่นปลอดเชื้อเป็น negative
control ในแบคทีเรียทุกชนิด ส่วนการใช้ 0.5 mg/ml Penicillin เป็น positive control สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ทุก
ชนิด โดยเกิ ด วงใสที่ มีข นาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลางเท่ า กั บ 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 ที่ 2) ส่ ว น
ความสามารถในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียทั้ง 7 ชนิด ของซีรัมและเมือกปลาโมงนัน้ พบว่า ทั้งซีรัมและเมือกปลาโมงไม่มี
ความสามารถในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่พบวงใสเกิดขึน้ ในจานเลีย้ งเชื้อทุกชนิด
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ตารางที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงที่ 595 นาโนเมตร ของซีรัมและเมือกปลาโมงในการหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford
สาร

1

ซีรัมปลาโมง 0.885
เมือกปลาโมง 0.301

ซ้้าที่
2
0.913
0.368

เฉลี่ย
3
0.915
0.318

0.904
0.329

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.017
0.035

ความเข้มข้น
โปรตีน
(µg/µl)
15.33
5.58

ตารางที่ 2 ผลการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียทั้ง 7 ชนิด ของซีรัมและเมือกปลาโมง
แบคทีเรีย
Bacillus cereus
Escherichia coli
Klebsiella pneumonia
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhi
Staphylococcus aureus
Vibrio cholerae

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใส (มิลลิเมตร)
น้้ากลั่นปลอดเชื้อ 0.5 mg/ml Penicillin
ซีรัมปลาโมง
0.0±0.0
26.3±5.3
0.0±0.0
0.0±0.0
13.8±0.3
0.0±0.0
0.0±0.0
34.2±0.8
0.0±0.0
0.0±0.0
36.3±0.5
0.0±0.0
0.0±0.0
29.3±5.1
0.0±0.0
0.0±0.0
36.3±2.5
0.0±0.0
0.0±0.0
34.3±0.4
0.0±0.0

เมือกปลาโมง
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ซีรัมและเมือกปลาโมงไม่มีค วามสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus
cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus
aureus และ Vibrio cholera ได้ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในเมือกปลาชนิดอื่น ๆ ด้วยวิธี disc diffusion ที่มีรายงาน
ก่อนหน้านี้ [7, 8, 9, 10, 11] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นปลาต่างชนิดกัน ถึงแม้วา่ จะเป็นปลาที่
อยู่ในอันดับ (Order) เดียวกัน คือ ปลาโมงอยู่ในอันดับ Siluriformes เช่นเดียวกับปลาดุกด้าน แต่จัดอยูใ่ นวงศ์ (Family)
ที่แตกต่างกัน โดยปลาโมงอยู่ในวงศ์ Pangasiidae ส่วนปลาดุกด้านอยูใ่ นวงศ์ Clariidae ซึ่งให้ผลการทดลองที่แตกต่าง
กั น นอกจากนี้ผ ลการศึก ษาครั้ งนี้ยั งแตกต่า งจากรายงานของ [12, 13] อาจเนื่อ งมาจากวิธีที่ใช้ในการศึก ษานั้ น
แตกต่างกัน ซึ่งในการศึกษาก่อนหน้าดังกล่าวนั้นใช้วิธี well diffusion ส่วนการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธี disc diffusion ซึ่ง
การใช้วิธี well diffusion เป็นการเจาะผิวหน้าของอาหารแข็งให้เป็นหลุมเพื่อใส่สารทดสอบ จึงมีการใช้สารทดสอบใน
ปริมาณที่มากกว่าวิธี disc diffusion
นอกจากนี้ความแตกต่างของความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารออกฤทธิ์ที่พบในเมือกปลานั้น
ยังขึ้นกับสุขภาวะของปลาและสิ่งแวดล้อมที่ปลาอาศัยอยู่อกี ด้วย [11] อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กั บรายงานก่ อ นหน้านี้ข อง [6, 11, 12, 13] ซึ่ งพบว่า เมื อ กปลาชาร์ อ าร์ ก ติก (Salvelinus alpinus) ปลาบรู๊ค เทราต์
(Salvelinus saxatilis) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลาแฮดด็ อ ค (Melanogrammus aeglefinus) ปลาแฮคฟิ ช (Myxine
glutinosa) ปลาช่อน (Channa striatus) และปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) ไม่มคี วามสามารถในการยับยัง้
เชื้อแบคทีเรียหรือมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียน้อยมาก สาเหตุที่เมือกปลาชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวรวมถึง
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เมือกปลาโมงที่ไม่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนั้นอาจเนื่องมาจากกระบวนการเก็บตัวอย่างที่อาจส่งผล
ให้เกิดการสูญเสียสภาพธรรมชาติของสารออกฤทธิ์ต่า ง ๆ ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีน ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 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] ซึ่งจัดเป็นสารที่มีบทบาทส้าคัญต่ อการป้องกันการบุกรุก
เข้ าสู่ ผิ ว หนั ง ปลาของเชื้อ แบคที เรีย เชื้อ รา รวมถึ ง ปรสิ ต โดยมีก ลไกในการป้ อ งกั น เชื้อ โรคต่ าง ๆ ด้ ว ยการเกิ ด
electrostatic interactions ระหว่างสารออกฤทธิ์กับฟอสฟอลิพิดที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรค ท้าให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อ
โรคเสียสภาพตามธรรมชาติและถูกท้าลายในที่สุด [14] นอกจากนีใ้ นระหว่างการเก็บตัวอย่างยังพบว่า เมือกปลาโมงที่
เก็บได้นั้นเกิดจากการที่ปลาผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกจับโดยผู้ล่า เมือกดังกล่าวนี้ถูกขับออกมาจาก
ต่อมสร้างเมือก (mucous gland) ซึ่งขับออกมาบริเวณโคนครีบหู มีลักษณะเป็นรู จ้านวน 3 รู ซึ่งอาจไม่ใช่เมือกที่ปลา
โมงสร้างขึน้ มาเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากเชื้อโรค อีกทัง้ เมือกที่เก็บได้ยังละลายน้้าได้น้อยมาก ดังนัน้ ในการศึกษา
ครั้งต่อไปจึงควรท้าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการละลายเมือกที่เก็บตัวอย่ างได้
ตลอดจนการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ทั้งที่เป็นแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้าและในมนุษย์ เชื้อรา
และปรสิต เพื่อการน้าไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
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ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านชาวบรู หมู่บ้านท่าล้ง อาเภอโขงเจียม
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Medicinal plants treat local wisdom of bru ethnic at Tha Long village in
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บทคัดย่อ
การศึกษาภูมิปัญ ญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านชาวบรูในพื้นที่หมู่บ้านท่าล้ง อ้าเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้าน จ้านวน 1 คน เกี่ยวกับชนิดพืชสมุนไพร ปริมาณการใช้ วิธีการ
และความนิยมของชาวบ้าน พร้อมเก็บตัวอย่างสมุนไพรเพื่อท้าการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และบรรยายลักษณะทั่วไปโดย
ละเอียด จากนัน้ หามูลค่าพืชสมุนไพรในแต่ละปี จากการศึกษาพบว่า การรักษาของหมอยาชาวบรูเป็นระบบการแพทย์
พื้นบ้าน (Folk Medicine) ซึ่งเป็นระบบการแพทย์ท้องถิ่น (Local Medicine System) ที่มีการใช้ การสั่งสม และถ่ายทอด
กันในชุมชนเฉพาะท้องถิ่น ไม่มกี ารบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีความหลากหลายแตกต่างกันกับชุมชน
อื่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หมอยาชาวบรู
จัดอยู่ในกลุ่มหมอสมุนไพร เป็นหมอที่รักษาผู้ป่วยโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา พืชสมุนไพรที่หมอยา
ชาวบรู น้ า มาใช้ ป ระโยชน์ มี จ้ า นวน 11 วงศ์ 13 ชนิ ด เช่ น พญามื อ เหล็ ก (Schefflera heptaphylla) ขมิ้ น เครื อ
(Arangelisia flava) ก้ า ลั งเสือ โคร่ง (Ziziphus attopensis) ยางแดง (Melastoma pellegrinianum) ยางด้ า (Anisochilus
harmandii) และเขียวกลางทุ่ง (Cansjera rheedii) เป็นต้น พืชสมุนไพรดังกล่าวหมอยาพื้นบ้านชาวบรูเก็บหามาเพื่อ
จ้าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ มีสรรพคุณ บ้ารุงก้าลังและบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามข้อ ปวด
กล้ามเนื้อ แก้ท้องผูก แก้โรคกระเพาะอาหาร หากคิดเป็นมูลค่าจะเป็นเงินเท่ากับ 15,000 บาทต่อปีตอ่ คน สูตรยาของ
หมอยาชาวบรูเป็นการก้าหนดตัวยาหลายชนิดรวมกันเข้าเป็นกลุ่มแบบมหาพิกัด ตัง้ ชื่อเรียกเฉพาะที่มีชื่อไม่เหมือ นกัน
หลายชนิดมารวมกัน ในขนาดไม่เท่ากัน วิธีการปรุงยาเป็นแบบยาสับเป็นท่อนเป็นชิ้น บรรจุลงในหม้อแล้วเติมน้้า ต้ม
แล้วรินดื่ม ตัวยาในต้าหรับแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ตัวยาตรง ตัวยาช่วยและตัวยาชูรสชูกลิ่น และบางชนิดไม่พบ
เอกสารอ้างอิงถึงสรรพคุณแต่อย่างใด จึงคาดว่าหมอยาชาวบรูจะน้ามาใช้เป็นตัวยาหลัก เพื่อบ้ารุงก้าลังเป็นเบือ้ งต้น
คาสาคัญ: พฤกษศาสตร์พนื้ บ้าน การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ท้องถิ่น
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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

บทนา
การศึกษาชาติพันธุ์การแพทย์ (Ethnomedicine) และการใช้สมุนไพรของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศไทยก็ยังมี
ข้อมูลไม่มากนัก เท่าที่พบรายงานที่มีการตีพมิ พ์ ได้แก่ การศึกษาในชนเผ่าอีก้อ มูเซอ มาลาบุรี (ผีตองเหลือง) ถิ่น ขมุ
เย้า และซาไก การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ในด้านสาธารณสุข เพราะคาดว่ายังมี
ข้อมูลที่มคี ุณค่าอีกจ้านวนมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การใช้ขมิ้นชัน (Curcuma longa) ในต้าราการแพทย์แผนไทยมี
การบันทึกเอาไว้ คือ ต้าราสมุนไพรไทยระบุสรรพคุณเป็นยาที่มีรสฝาด สมานแผล แก้ท้องร่วง และในราวปี พ.ศ.
2524 มีผู้พบว่าชาวบ้านแถบจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ใช้เป็นยาแก้ปวดท้องจากการกินอาหารผิดเวลาจนหิวมาก
ต่อมามีการเผยแพร่โดยโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองจนรู้จักและใช้กันอย่าแพร่หลาย ท้าให้นักวิชาการสนใจ
ท้าการทดลองต่างๆ จนถึงขั้นการทดลองทางคลินกิ พบว่ารักษาโรคกระเพาะได้อย่างดี (วงศ์สถิต ฉั่วกุล, 2539)
ชาวบรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านท่าล้ง มีการน้าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ โดยอาศัยภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการน้าพืชสมุนไพรมาใช้รักษาโรค ทั้งชนิดของพืช วิธีการ
น้ามาใช้ประโยชน์ และสรรพคุณของพืชที่ใช้ในการรักษา มีพืชที่ถูกน้ามาใช้ประโยชน์มากถึง 222 ชนิด โดยใช้เป็น
สมุนไพร 86 ชนิด พืชที่ใช้ท้าที่อยูอ่ าศัยและเครื่องยา 35 ชนิด และพืชใช้ประโยชน์อ่นื ๆ อีก 22 ชนิด แต่ในปัจจุบันพืช
หลายชนิดไม่ได้ถูกน้ามาใช้ประโยชน์อกี แล้ว เช่น รากและแก่นของต้นชิงชี่ (Capparis micracantha) ต้มน้้าดื่มขับพยาธิ
(แก้ ว อุ ดมศิริชาคร และถาวร สุภ าพรม, 2551) สาเหตุอาจเนื่องมาจากประชากรพืชที่ ขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคีย ง
หมู่บ้านจ้านวนลดลง ไม่เพียงพอต่อการน้ามาใช้ ต้องออกเก็บหาในพื้นที่ห่างไกล ชาวบ้านหลายครัวเรือนจึงหันมาใช้
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พืช หรือสินค้าอื่นที่ใช้ทดแทนความต้องการดั้งเดิมได้ จากร้านค้าหรือตลาดที่มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าทดแทน
พืชท้องถิ่น คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง หากภูมิปัญญาที่สะสมมาเป็นเวลานานจะสูญหายไป ดังนั้นจึงควรมีการ
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจากหมอยาพื้นบ้านที่ยังคงเก็บหาพืชมาใช้ท้ายาอยู่ในปัจจุบัน ในการครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีปรุงยา การใช้ ประโยชน์ และมูลค่าของพืชสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านใน
หมูบ่ ้านท่าล้ง ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน้าไปสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้
พืชสมุนไพรให้คงอยูค่ ู่ชาวบรูตอ่ ไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การศึกษาชนิดพืชสมุนไพร
1.1 สั มภาษณ์ หมอยาพื้ นบ้ านชาวบรู ประจ้ าหมู่ บ้ าน โดยสอบถามรายละเอียดเกี่ ยวกั บชนิ ด และ
ปริมาณการใช้พชื สมุนไพรที่หมอยาพื้นบ้านใช้และความนิยมของชาวบ้าน ในการใช้สมุนไพรที่หมอยาผลิตเพื่อจ้าหน่าย
1.2 เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรโดยหมอยาน้าทางไปยังบริเวณที่มีชนิดสมุนไพรที่หมอยาเก็บมาท้ายา
บันทึก ลักษณะวิสัยของพืชแต่ละชนิด บรรยายลักษณะพรรณพืชทั้งส่วน ต้น ใบ ดอก และผล ส่วนที่น้ามาใช้ประโยชน์
ทางยา โดยแบ่ งเป็ น 5 ส่ ว น คื อ ราก ล้ า ต้น ใบ ดอก และผล พร้อ มทั้ งบั น ทึ ก ภาพ จากนั้น เก็ บตั วอย่างเพื่ อมา
ตรวจสอบด้วยรูปวิธาน เพื่อระบุชนิดพืชสมุนไพร
2. การศึกษาภูมปิ ัญญาการเรียกชื่อสมุนไพร
ในขณะออกเก็ บตัวอย่างภาคสนาม ท้ าการสั ม ภาษณ์ ห มอยาพื้นบ้ านในการเรียกชื่อสมุ นไพร พร้อมทั้ ง
สอบถามที่มาของการเรียกชื่อนั้นๆ
3. การศึกษาภูมปิ ัญญาการปรุงยาและสรรพคุณของพืชสมุนไพร
ศึกษาภูมิปัญญาการปรุงยาสมุนไพรที่หมอยาใช้ในการรักษาโรค โดยการสังเกตพร้อมจดบันทึกขั้นตอนการ
ปรุงยา โดยให้หมอยาท้าการต้มยาในการทดลอง จ้านวน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง จะเว้นห่างระหว่างการทดลอง ที่ 1 2
และ 3 เป็นเวลา 1 ชม. จึงท้าการทดลองครัง้ ต่อไป พร้อมทั้งจดบันทึกสรรพคุณของพืชสมุนไพร
4. การศึกษามูลค่าพืชสมุนไพร
สัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้านถึงจ้านวนความถี่ในการออกเก็บสมุนไพรในแต่ละเดือน จ้านวนมัดยาสมุนไพรที่
ผลิตได้ในแต่ละเดือน ราคาขายของยาสมุนไพรต่อมัด จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หามูลค่าพืชสมุนไพรในแต่ละปี

ผลการศึกษา
1. การศึกษาชนิดพืชสมุนไพร
หมอยาในท้อ งถิ่ นที่ ยังคงมีองค์ค วามรู้และท้ายาสมุน ไพรรัก ษาโรคขายให้ แก่ค นภายในหมู่บ้าน และคน
ภายนอกหมู่บ้าน จ้านวน 1 คน คือ นายแพง แก้วใส เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้พชื สมุนไพร ซึ่งได้รับการ
สืบทอดองค์ความรู้ด้านการใช้พืชสมุนไพรมากจากครอบครัว ซึ่งจะเรียนรู้จากการปฏิบัติ ปัจจุ บันองค์ความรู้ที่ได้สืบ
ทอดมายังคงมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค และได้ท้าขายด้วยเป็นยา 1 สูตร ที่ชาวบ้านทั่วไปต่างนิยมและให้การ
ยอมรับในตัวยา โดยพืชสมุนไพรที่น้ามาใช้มจี ้านวน 11 วงศ์ 13 ชนิด (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) ซึ่งสามารถแบ่งตามการ
ออกฤทธิ์เป็น 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 รัก ษาโรคกระเพาะอาหาร ตัวยาช่วย
ได้แก่ พญามือเหล็ก มีสรรพคุณแก้ท้องร่วง ก้าลังเสือโคร่ง ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้มดลูกพิการ แก้เบาหวาน และ
หมักม่อ สรรพคุณ แก้ไข้ และตัวยาชูรสชูกลิ่น ได้แก่ ยางด้า และสนทราย สรรพคุณขับปัสสาวะ ส่วนยางแดง เขียว
กลางทุ่ง และก้าลังวัวเถลิง ไม่พบเอกสารอ้างอิงถึงสรรพคุณแต่อย่างใด จึงคาดว่าหมอยาชาวบรูจะน้ามาใช้เป็นตัวยา
หลัก เพื่อบ้ารุงก้าลังเป็นเบือ้ งต้น
ตารางที่ 1 ชนิดพืชสมุนไพรที่หมอยานิยมน้ามาใช้ประโยชน์
ลาดับ

ชื่อวงศ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อพื้นเมือง

ลักษณะ

1.
2.
3.

1. ARALIACEAE
2. CELASTRACEAE
3. LAMIACEAE

1. Schefflera heptaphylla
1. Salacia chinensis
1. Anisochilus harmandii

พญามือเหล็ก
ก้าแพงเจ็ดชัน้
ยางด้า

T
ScanS
S

4.
5.
6.

4. MELASTOMATACEAE
5. MENISPERMACEAE
6. MORACEAE

1. Melastoma pellegrinianum
1. Arcangelisia flava
1. Ficus foveolata

ยางแดง
ขมิ้นเครือ
ม้ากระทืบโรง

S
WC
WC

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

7. MYRTACEAE
8. OCHNACEAE
9. OPILIACEAE
10. RHAMNACEAE
11. RUBIACEAE

1. Baeckea frutescens
1. Ochna integerrima
1. Cansjera rheedii
1. Ziziphus attopoensis
1. Hedyotis corymbiformis
2. Rothmannia wittii
-

สนทราย
ช้างน้าว
เขียวกลางทุง่
ก้าลังเสือโคร่ง
ขมิ้นต้น
หมักม่อ
ก้าลังวัวเถลิง

S
T
ScanS
T
T
T
WC

-

หมายเหตุ: T= Tree (ไม้ต้ น ) ST= Shrubby Tree (ไม้ ต้น ขนาดเล็ ก ) WC= Woody Climber (ไม้เลื้ อ ยมี เนื้อ ไม้ ) S=
Shrub (ไม้พมุ่ ) ScanS=Scandent Shrub (ไม้พมุ่ รอเลื้อย)
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ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ญ

ฎ

ฏ

ภาพที่ 1 ชนิดพืชสมุนไพรที่หมอยาพืน้ บ้านนิยมน้ามาใช้
ก. ก้าแพงเจ็ดชัน้
ง. ช้างน้าว
ช. พญามือเหล็ก
ญ. สนทราย

ข.
จ.
ซ.
ฎ.

ขมิ้นเครือ
ขมิ้นต้น
ก้าลังเสือโคร่ง
ยางแดง
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ค. ม้ากระทืบโรง
ฉ. ยางด้า
ฌ. หมักม่อ
ฏ. เขียวกลางทุง่
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2. การศึกษาภูมปิ ัญญาการเรียกชื่อสมุนไพร
ในการศึกษาภูมปิ ัญญาการเรียกชื่อสมุนไพร จะสามารถแบ่งการเรียกชื่อได้เป็น 3 ประเภท
2.1 การเรียกชื่อตามลักษณะ หมอยาพื้นบ้านจะเรียกชื่อสมุนไพรนั้นๆ ตามลักษณะภายนอกที่พบ
เช่น รูปลักษณ์ สี หรือกลิ่น ตัวอย่างเช่น พญามือเหล็ก เนื่องจากหากเด็ดใบย่อยออกทั้งหมด จะพบว่าบริเวณปลาย
ก้านใบจะมีลักษณะคล้ายมือ ก้าแพงเจ็ดชั้น เนื่องจาก เมื่อตัดหรือฟันจะพบเส้นวงกลมซ้อนกันอยู่เจ็ดชั้น ขมิ้นเครือ
เนื่องจากมีลักษณะวิสัยเป็นไม้เลื้อย เนื้อไม้สีเหลืองและกลิ่นคล้ายกับขมิ้น และขมิ้นต้น เนื่องจากมีลักษณะวิสัยเป็นไม้
พุม่ และเมื่อขูดผิวล้าต้นหรือตัดจะพบว่าผิวของล้าต้นมีสีเหลืองออกน้้าตาลคล้ายกับขมิ้น เป็นต้น
2.2 การเรียกชื่อตามระบบนิเวศ เรียกตามแหล่ง หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่พบ เช่น สนทราย จะพบ
บริเวณพื้นที่บนพลาญหินทรายที่มีการสะสมของดินทรายจากการผุพังของหินทรายในบริเวณนัน้ ๆ
2.3 การเรียกชื่อตามอุปมาอุปมัย เป็นการเรียกตามลักษณะการออกฤทธิ์ที่หมอยาพื้นบ้านพบ เช่น
ม้ากระทืบโรง ช้างน้าว ก้าลังเสือโคร่ง ก้าลังวัวเถลิง ซึ่งชื่อของสมุนไพรเหล่านี้จะมีนัยของการบ้ารุงก้าลังให้แข็งแรง
ดังเช่นสัตว์ตา่ งๆ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย
3. การศึกษาภูมปิ ัญญาการปรุงยาและสรรพคุณของพืชสมุนไพร
เมื่อเก็บกิ่งและล้าต้นที่มคี วามยาวประมาณ 9 ซม น้ามาผ่าตามยาวโดยหากมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3
ซม. ให้ผ่าออกเป็น 4 ชิ้น หากมีขนาดเล็กกว่า2-3 ซม. ให้ผ่าเป็น 2 ชิ้น และไม่ต้องผ่าหากมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า
2 ซม. น้าไปตากแดดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อสมุนไพรแห้งดีแล้วน้ามามัดรวมกัน จากนั้นน้ามาต้มในน้้า 2 ลิตร หรือ
ให้พอท่วมมัดยา แล้วจึงยกภาชนะขึ้นตัง้ ไฟ ต้มเดือดพอประมาณ นาน 10 นาที รินเฉพาะน้้าดื่ม
4. การศึกษามูลค่าพืชสมุนไพร
ในการสัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้านชาวบูร พบว่า ใน 1 เดือน หมอยาออกเก็บสมุนไพร เฉลี่ย 3 ครัง้ สามารถท้า
มัดยาได้เฉลี่ย 50 มัดต่อเดือน โดยมีราคาขายของยาสมุนไพรมัดละ 25 บาท ใน 1 เดือน หมอยาจะมีรายได้เฉลี่ยจาก
การขายพืชสมุนไพร คิดเป็น 1,250 บาท ดังนั้นใน 1 ปี หมอยามีรายได้เฉลี่ยจากการขายพืชสมุนไพร คิดเป็นจ้านวน
เงิน 15,000 บาท

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาภู มิปัญ ญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอยาชาวบรู พบว่าเป็น ระบบการแพทย์พ้ืน บ้าน (Folk
Medicine) ซึ่งเป็นระบบการแพทย์ท้องถิ่น (Local Medicine System) ที่มีการใช้ การสั่งสม และถ่ายทอดกันในชุมชน
เฉพาะท้ อ งถิ่ น ไม่มี ก ารบั น ทึ ก องค์ ค วามรู้ไว้เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรมี ค วามหลากหลายแตกต่า งกั น กั บชุม ชนอื่ น
เนื่อ งจากสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ สั งคม และวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ที่ มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว และมีค วาม
สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ชาวบ้านและหมอพื้นบ้านมีพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมวิถีด้าเนินชีวติ ที่คล้ายคลึงกัน
มีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ท้าให้ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้นทางสังคม มีความเชื่อเกี่ยวกับ
สาเหตุของความเจ็บป่วยที่เหมือนกัน อีกทั้งรูปแบบและขั้นตอนการรักษาไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
ที่ส้าคัญก็คือครอบครัวและญาติพ่ีน้องสามารถเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการรักษาด้วย หมอยาชาวบรู
จัด อยู่ในกลุ่ ม หมอสมุ น ไพร หรือมั ก เรีย กกั น ว่า หมอฮากไม้ เป็ น หมอที่ รัก ษาผู้ป่ วยโดยอาศั ย ความรู้ที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดกันมา โดยใช้ยาที่ได้จากสมุนไพรเป็นหลักในการรักษา โดยพิจารณาจากสาเหตุของความเจ็บป่วย (Disease
Etiology) ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การเจ็บป่วยที่เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ (Personalistic Medical System) สิ่งเหนือ
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ธรรมชาติที่ท้าให้เกิดการเจ็บป่วยในการรับรู้ของชาวบ้านมีหลายรูปแบบ เช่น การเจ็บป่วยที่เกิดจากการกระท้าของผี
ในความเชื่อของชาวบ้าน ผีที่ท้าให้เกิดเจ็บป่วยมีหลายประเภท เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีปู่ตา ผีนา การเจ็บป่วยเนื่องจาก
การละเมิ ด ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข องชุ ม ชน เป็ น ต้ น การเจ็ บ ป่ ว ยที่ เกิ ด จากธรรมชาติ (Naturalistic Medical
System) เป็นการอธิบายการเจ็บป่วยว่าเป็นเรื่องของการเสียสมดุลของร่างกาย ตามอายุและเงื่อนไขของแต่ละบุคคล
ตามสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติและสังคมของคนๆ นั้น เช่น การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของธาตุทั้งสี่
เป็นต้น (วงศ์สถิต ฉั่วกุล, 2539)
พื ช สมุ น ไพรที่ ช าวบรู นิ ย มเก็ บ หามาใช้ มี ด้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 13 ชนิ ด ได้ แ ก่ พญ ามื อ เหล็ ก (Schefflera
heptaphylla) ก้าแพงเจ็ดชัน้ (Salacia chinensis) ยางด้า (Anisochilus harmandii) ยางแดง (Melastoma pellegrinianum)
ขมิ้ น เครื อ (Arcangelisia flava) ม้ า กระทื บ โรง (Ficus foveolata) สนทราย (Baeckea frutescens) ช้ า งน้ า ว (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) หมั ก ม่ อ (Rothmannia wittii) และก้ า ลั ง วั ว เถลิ ง ไม่ ส ามารถระบุ ช่ื อ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ เนื่ อ งจากไม่
สามารถเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในภาคสนามได้ การเรียกชื่อสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านชาวบรูสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงความคุ้นเคย วิถีชวี ิตความยาวนานของภูมปิ ัญญาของแพทย์พ้ืนบ้าน (สุภาภรณ์ ปิตพิ ร, 2551) ซึ่งแบ่งการเรียกชื่อ
พืชสมุนไพรได้ดังนี้ การเรียกตามลักษณะ ซึ่งที่มาของชื่อเหล่านีเ้ กิดจาก รูปร่าง กลิ่น รส หรือลักษณะเด่นของพืชนั้นๆ
ได้ แก่ พญามือเหล็ ก เนื่อ งจากหากเด็ ด ใบย่อยออกทั้ งหมด จะพบว่าบริเวณปลายก้ านใบจะมีลั ก ษณะคล้ ายมือ
ก้าแพงเจ็ดชั้น เนื่องจาก เมื่อตัดหรือฟันจะพบเส้นวงกลมซ้อนกันอยู่เจ็ดชัน้ ขมิ้นเครือ เนื่องจากมีลักษณะวิสัยเป็นไม้
เลื้อย เนื้อไม้สีเหลืองและกลิ่นคล้ายกับขมิ้น ขมิน้ ต้น เนื่องจากมีลักษณะวิสัยเป็นไม้พมุ่ และเมื่อขูดผิวล้าต้นหรือตัดจะ
พบว่าผิวของล้าต้นมีสีเหลืองออกน้้าตาลคล้ายกับขมิ้น การเรียกชื่อตามระบบนิเวศที่พืชสมุนไพรนั้นขึ้นอยู่ ได้แก่ สน
ทราย จะพบบริเวณพื้นที่บนพลาญหินทรายที่มีการสะสมของดินทรายจากการผุพังของหินทรายในบริเวณนั้นๆ และ
การเรียกชื่อเชิงอุปมาอุปไมย หรือค้าเปรียบเทียบที่ค่อนข้างจะมีความหมายชัดเจน ได้แก่ ม้ากระทืบโรง ช้างน้าว
ก้าลังเสือโคร่ง ก้าลังวัวเถลิง ซึ่งชื่อของสมุนไพรเหล่านีจ้ ะมีนัยของการบ้ารุงก้าลังให้แข็งแรงดังเช่นสัตว์ตา่ งๆ เช่น ช้าง
ม้า วัว ควาย
พืชสมุนไพรดังกล่าวหมอยาพื้นบ้านชาวบรูเก็บหามาเพื่อจ้าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ มีสรรพคุณ
บ้ารุงก้าลังและบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามข้อ ปวดกล้ามเนื้อ แก้ท้องผูกแก้โรคกระเพาะอาหารหากคิด
เป็นมูลค่าจะเป็นเงินเท่ากับ 15,000 บาทต่อปี ซึ่งแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่ก็เป็นรายได้เสริมให้กับหมอยาได้อกี ทางหนึ่ง
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คุณค่าทางโภชนาการอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพื้นที่สูงภูลังกา จังหวัดพะเยา
Nutritional values from ethnic food in highland community of Phulangka,
Phayao province
สกุลคุณ มากคุณ1*
Sakunkhun Makkhun1*
บทคัดย่อ
อาหารของกลุ่ม ชนชาติพั น ธุ์ในชุม ชมภู ลังกา จั งหวัดพะเยา ซึ่งได้แก่ ชนชาติม้ง และเมี่ย น เป็ นอาหารมี
รสชาติ ที่เป็ น เอกลั ก ษณ์ โดดเด่ น และยั งมี ค วามแตกต่ างทางวั ฒ นธรรมการประกอบอาหารในชุม ชนนั้น ๆ ด้ ว ย
นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงภูมิปัญญาที่สามารถดัดแปลง ปรุงแต่งวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติให้เป็นอาหารที่มีความเป็น
เอกลั ก ษณ์ และมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการครบถ้ ว น โดยมี อ าหารหลั ก คื อ ข้ า วเหนี ย ว ซึ่ งอุ ด ม ไปด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ มีก ารใช้เนื้อสั ต ว์ซึ่งเป็น แหล่ งโปรตีนที่ ห าได้ในท้ องถิ่ น เช่น ไก่ หมู เป็ นต้น นอกจากนี้มีก ารใช้พืชผั ก
สมุนไพรที่ได้จากท้องถิ่น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารของกลุ่มชนชาติพันธุ์ ได้แก่ ต้มไก่สมุนไพร
ข้ า วต้ ม มั ด จากเหนี ย วสี ด้ า ห่ อ นึ่ ง ข้ า วต้ ม มั ด ไก่ ก ระดู ก ด้ า ต้ ม ไส้ ก รอกม้ ง พบว่ า เป็ น อาหารที่ มี โ ปรตี น ไขมั น
คาร์โบไฮเดรต และเส้นใยอาหารสูง และมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่มีผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้น อาหารของชนชาติพันธุ์
เหล่านี้สามารถใช้เป็นเมนูอาหารสุขภาพเพื่อใช้การส่งเสริมวัฒ นธรรมอาหารของกลุ่มชาติ พันธุ์ชุมชนดอยภูลังกา
จังหวัดพะเยาได้
คาสาคัญ: คุณค่าทางโภชนาการ, อาหารพื้นถิ่น, กลุ่มชาติพันธุ์, 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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บทนา
จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด (ร้อยละ
50.34) เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ (1,993,250 ไร่) (4) เนื่องจากมีพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับกับพื้นที่สูงท้าให้มีความแตกต่าง
กันของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะอ้าเภอปง ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูง และยัง
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ มีการอพยพของชาติพันธุ์ต่างๆ เข้ามาอาศัยอยูใ่ นอ้าเภอปง ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ของชาวเขากลุ่ม
ต่างๆ อาศัยอยู่จ้านวนมากโดยมีกลุม่ ใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม คือ เผ่าม้ง และ เผ่าเมี่ยน (2)
การบริโภคอาหารของชนชาติพันธุ์ ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามประเพณีวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม ความ
เชื่อและนิสัยการบริโภคที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งจะเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละชนชาติพันธุ์ ซึ่ง
สามารถแยกตามลักษณะการบริโภคของภาคต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
อาหารม้งที่พบส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนตอนใต้ และชุมชนม้งอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นอาหารที่ มีเอกลักษณ์ แต่ได้รับอิทธิพลจากอาหารลาวอาหารไทย อาหารเวียดนามและอาหารจีน อาหารม้งแตก
ต่างกันไปบ้างตามภูมิภาค อาหารหลักของม้ง คือข้าว รับประทานกับผัก พริกและเนื้อสัตว์ต้มหรือทอดใช้เครื่องเทศและ
สมุนไพรหลายชนิดรวมทั้งพริกไทย ตะไคร้ ผักชี กระเทียม หัวหอม สะระแหน่และขิง มีการใช้น้าปลา น้้ามันหอย ซีอ้ิว
และซอสต่างๆ เป็นส่วนผสม ชาวม้งมักจะรับประทานอาหารวันละสามมื้อและมักจะไม่นิยมรับประทานอาหารว่างระหว่าง
มื้ออาหาร แต่ละมื้อประกอบด้วยข้าวและผัก และเนื้อสัตว์จ้านวนน้อย เนื้อสัตว์และผักมักจะผัด นึ่งหรือต้ม
อาหารของชนเผ่าเมี่ยนนั้นมักจะได้มาจากการหามาโดยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เช่น มาจากการเพาะปลูก หรือ
หามาจากธรรมชาติตามป่าเขา ทั้งที่เป็นแหล่งอาหารที่ผลิตเองซึ่งส่วนมากเป็ นอาหารมาจากการเพาะปลูก มักจะเป็น
อาหารหลัก ข้าวและผักชนิดต่าง ๆ แหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติส่วนมากจะเป็นอาหารที่มาจากป่า และแหล่ง
อาหารจากภายในชุมชน
อาหารการกิน เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่เราเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวในเชิงมานุษยวิทยาอาหารไม่ได้มี
ความหมายเพื่ อบริโภคเท่ านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึ งการเป็ นยารักษาโรคการประกอบพิธีกรรมแห่งชีวิตเช่น พิธี
แต่งงาน งานศพ ฯลฯและในแต่ล ะวัฒ นธรรมการปรุงก็ มีหลากหลาย ทั้ งเรีย บง่ายและซั บซ้ อน การท้ าครัวแบบ
แผนการกิน ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับอาหารการกิน ฯลฯ นอกจากท้าให้อาหารเป็นวิถีชีวิตเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรมสังคมยังเป็นสัญลักษณ์ ที่สะท้อนพรมแดนแห่งชาติพันธุ์อีกด้วย การส่งเสริมการผลิตและ
บริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ผู้ผลิตและผู้บริโภคควรได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการที่
ให้ประโยชน์ตอ่ สุขภาพร่างกาย อาหารนับเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้อาหารยัง
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มีความส้าคัญ ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากอาหารแต่ละประเภทย่อม
สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีของแต่ละกลุ่มชนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ใน
การศึกษา อนุรักษ์ และพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจการค้า เป็นต้น การศึกษา
คุณ ค่ าของอาหาร รวมไปถึ งกรรมวิธีก ารผลิ ต และการบริ โภคที่ เหมาะสมของกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ ที่มีค วามโดดเด่ น มี
เอกลักษณ์เฉพาะ จึงเป็นประโยชน์ในด้านการสืบสาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ อีกทั้งเพิ่มกระแสความนิยมบริโภคอาหารปลอดภัย และอาหารสุขภาพ รวมไปถึงสามารถส่งเสริมให้เป็นอาหาร
ส้าหรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ให้ความส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชาติพันธุ์ในพื้นที่
ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้ท้าการวิจัยการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ ตัวอย่างเช่น ไพร
วัลย์ และคณะ [1] ได้ท้าการศึกษาการส่งเสริมวัฒ นธรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นที่เหมาะสมของกลุ่มชาติพันธุ์
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กะเหรี่ยง ภาคตะวันตก กรณีศึกษาบ้านสะเนพ่อง ต้าบลไล่โว่ อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยการศึกษานี้
สรุปว่าวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชนชาติพันธุ์ที่สบื ทอดกันมาเป็นภูมปิ ัญญาที่มคี ุณค่า และมีฐานอาหารท้องถิ่น
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงควรมีการศึกษาและรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้มีการสืบทอดต่อเนื่อง
อย่างจริงจัง นอกจากนี้สุกัลยา [3} ได้ท้าการศึกษาอาหารพื้นบ้านอีสาน เช่น ซุปหน่อไม้ ลาบปลาดุก ส้มต้าปลาร้า ซึ่ง
พบว่าอาหารส่วนใหญ่มีไขมันต่้า มีเส้นใยสูง อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการทั้งวิตามินและเกลือแร่ ใช้วัตถุดิบในการ
ปรุงที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่มีผลดีต่อสุขภาพ และได้เสนอแนะให้ควรส่งเสริม
อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสานให้เป็นอาหารที่ได้รับความนิยม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
ที่ต้องการให้อาหารพื้นบ้านจากท้องถิ่นสูค่ รัวโลก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การส้ารวจการแปรรูปและการบริโภคอาหาร
การวิจัยส่วนนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative) เป็นหลัก โดยท้าการสัมภาษณ์เพื่อ ส้ารวจข้อมูลเบื้องต้น
และการส้ารวจพื้นที่ การเตรียมวัตถุดิบ กรรมวิธีการแปรรูป และวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ ที่ บ้านปาง
ค่าเหนือ บ้านปางค่าใต้ และบ้านสิบสองพัฒนา ต้าบลผาช้างน้อย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกลุม่ ตัวอย่างในการ
วิจัย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยประมวลข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive)
2. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
น้าเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างน้อยชาติพันธุ์ละ 3 ตัวอย่างอาหาร มาท้าการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เยื่อใย และเถ้า โดยใช้วธิ ี AOAC (2002)
ในแต่ละการทดลอง ท้าการทดลอง 3 ซ้้า วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ

ผลการศึกษาและวิจารณ์
เริ่มด้าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลของชนชาติพันธุ์ม้งและเย้าที่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ จากนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลผาช้างน้อย อ้าเภอปง จังหวัด พะเยา, หัวหน้าศูนย์พัฒนาฯ โครงการหลวงปังค่า ต้าบลผาช้างน้อย
อ้าเภอปง จังหวัด พะเยา พบว่า ประชากรของหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านในต้าบลผาช้างน้อย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ได้แก่
หมู่บ้านปางค่าเหนือเป็นชนชาติพันธุ์ม้ง บ้านปางค่าใต้เป็นชนชาติพันธุ์เย้าหรือเมี่ยน และบ้านสิบสองพัฒนาเป็นชน
ชาติพันธุ์ม้งเป็นส่วนใหญ่ และมีชาวเมี่ยนอาศัยเป็นบางส่วนอยู่ทางต้นๆของหมู่บ้าน ทั้ง 2 ชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้าสวน ท้าไร่ และการเลีย้ งสัตว์ประมาณร้อยละ 90 เป็นสวนลิน้ จี่ สวนส้มบ้างเล็กน้อย ส่วน
การท้าไร่ส่วนมากจะเป็นไร่ข้าว และไร่ข้าวโพด ส่วนที่เหลือจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า กะหล่้าปลี
ผักกาด ยอดฟักแม้ว ถั่ว ส้าหรับการเลีย้ งสัตว์เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเท่านัน้ เช่น หมู เป็ด ไก่ เป็นต้น
1. สารวจการแปรรูปและการบริโภคอาหาร
ด้าเนินการโดยสัมภาษณ์และขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล การประกอบอาหาร พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
อาหารในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชนเผ่า จากประธานแม่บ้าน และสมาชิกของหมู่บ้านปางค่าเหนือ บ้านปางค่าใต้ และ
บ้านสิบสองพัฒนา ต้าบลผาช้างน้อย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา
ชาวม้งและเมี่ยนทั้ง 3 หมูบ่ ้านมีการประกอบอาหารและมีอาหารที่คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่จะท้าการประกอบ
อาหารที่สามารถหามาได้จากป่าในแต่ละวันหรือประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่ปลูกหรือเลีย้ งเองที่บ้าน ส้าหรับตัวอย่าง
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อาหารที่นิยมรับประทานกันส้าหรับหมู่บ้านปางค่าใต้ที่เป็นชนชาติพันธุ์เมี่ยนนั้น ได้แก่ ต้มไก่กระดูกด้า ข้าวต้มมัด (บะ
จ่าง) ข้าวหมาก หมูเค็ม ส่วนหมู่บ้านหมู่บ้านปางค่าเหนือและบ้านสิบสองพัฒนาที่เป็นชนชาติพันธุ์ม้งเป็นส่วนใหญ่ นั้น
มีอาหารที่นิยมรับประทาน ได้แก่ ต้มไก่ แกงผักกาด ถั่วดอยต้ม ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวต้าปิ้ง น้้าพริกเครื่องใน
1.1 หมูบ่ ้านปางค่าเหนือ
ประชากรที่อาศัยในหมู่บ้านปางค่าเหนือเป็นคนชนเผ่าม้ง อาหารม้งที่รับประทานกันโดยทั่วไปเป็น
ผักธรรมดาๆ ต้มกับเกลือ เวลาปีใหม่ม้งจะมีการน้าข้ าวเหนียวมาท้าเป็นขนม โดยน้ามาห่อใบตองแล้วปิ้ง ขนมที่ได้มี
ลักษณะเหนียวๆ ข้าวที่บริโภคกันในหมู่บ้านคือข้าวที่ปลูกเองบนดอย นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆ เช่น ต้มไก่สมุนไพร
โดยการน้าไก่มาต้มกับเกลือแล้วใส่สมุนไพรที่หาได้ตามบ้าน ส่วนในเทศกาลปีใหม่จะมีการฆ่าหมูฆ่าไก่เลี้ยงผีท้าบุญผี
1.2 หมู่บ้านปางค่าใต้
ประชากรที่อาศัยในหมู่บ้านปางค่าใต้เป็นคนชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีผักขาย จึง
นิยมปลูก ผัก , สมุ นไพร รวมไปถึงข้าว และพืชไร่ต่างๆ ไว้กิน เอง โดยในอาหารต่างๆ จะมีก ารน้ าสมุ น ไพรมาเป็ น
ส่วนประกอบอยู่เสมอ ส่วนมากท้ากับข้ าวกินเองวันละ 2 ครั้ง เช้า -เย็น ส่วนที่เหลือจากตอนเช้าจะเอาไว้กินตอน
กลางวัน ภาษาพูดคือภาษาเย้าซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาเขียนใช้ภาษาจีน อาหารพื้นบ้านที่นยิ มท้ากินเช่น ไก่กระดูก
ด้าต้มสมุนไพร, ต้มจืดผักโขม, ต้มมะเขือ, หน่อไม้ดอง, หมูทาเกลือ, เหล้าข้าวโพด เป็นต้น
1.3 หมู่บ้านสิบสองพัฒนา
ประชากรที่อาศัยในหมู่บ้าน สิบสิงพัฒนาเป็นคนชนเผ่าม้ง ส่วนใหญ่อาหารการกินจะเป็นประเภท
พืชผัก โดยทั่วไปจะปลูกกันเองในแต่ละบ้าน วิธีการประกอบอาหารเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยการน้าผักต่างๆ ไปผัด
น้้ามันแล้วเติมเกลือลงไปนิดหน่อย พวกเนื้อสัตว์จะไม่ค่อยกินเพราะมีราคาแพง บ้านแต่ละหลังจะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยง
ไก่อยู่กันแบบพอเพียง สัตว์ที่เลีย้ งไว้จะถูกน้ามาฆ่าในช่วงเทศกาลต่างๆ แล้วแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงกิน
2. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
น้าเอาผลิต ภั ณ ฑ์ อาหารที่เก็ บตั วอย่างมาจากพื้น ที่ 3 หมู่บ้า นของ ต.ผาช้า งน้อ ย อ.ปง จ.พะเยา น้ ามา
วิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เยื่อใย และเถ้า โดยใช้วิธี AOAC (2002) ท้าการ
วิเคราะห์ทั้งหมด 3 ซ้้า

ต้มไก่สมุนไพร

ข้าวต้มมัดด้า

ข้าวเหนียวต้าปิง้

ไก่ด้าต้ม

ไส้กรอกหมู

ห่อนึ่ง

หมูผสมร้าข้าวก่า้

ภาพที่ 1 ตัวอย่างอาหารที่ท้าการเก็บตัวอย่างมาเพื่อท้าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
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โดยอาหารตัวอย่างของชนชาติพันธุ์เมี่ยนหมู่บ้านปางค่าใต้ที่เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ได้แก่ ต้มไก่สมุนไพร
ข้าวเหนียวต้าปิ้ง ข้าวต้มมัดด้า ห่อนึ่งหมู ส่วนหมูบ่ ้านปางค่าเหนือและหมู่บ้านสิบสองพัฒนาที่เป็นชนชาติพันธุ์ม้งเป็น
ส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์อาหารตัวอย่างที่น้ามาท้าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ไก่ด้าต้มทั้งตัว ไส้กรอก และ
หมู ผ สมร้ า ข้า วก่้ าหมั ก ซึ่ งผลการวิเคราะห์ พ บว่า อาหารของชนชาติพั น ธุ์ ทั้ง หมดที่ น้ ามาวิเคราะห์ มี คุ ณ ค่ าทาง
โภชนาการดี และมีปริมาณแตกต่างกันไปดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารของชนชาติพันธุ์เมี่ยนหมูบ่ ้านปางค่าใต้และชนชาติพันธุ์ม้งหมู่บ้านปางค่า
เหนือและหมู่บ้านสิบสองพัฒนา
อาหาร
ความชื้น
เถ้า
ไขมัน
โปรตีน
เส้นใย คาร์โบไฮเดรต
(%)
ต้มไก่สมุนไพร
ข้าวเหนียวต้าปิ้ง
ข้าวต้มมัดด้า
ห่อนึ่ง
ไก่ตม้ ทั้งตัว
ไส้กรอกหมู
หมูผสมร้าข้าวก่า้ หมัก

(%)

(%)

77.77±0.44 1.38±0.11 5.23±1.04
43.58±0.63 0.28±0.02 0.94±0.17
51.24±1.14 0.42±0.03 3.79±0.15
51.94±4.83 0.71±0.04 49.18±0.89
57.43±0.32 1.87±0.26 26.63±0.44
34.41±0.27 15.55±0.53 41.19±0.35
46.84±0.12 12.62±0.46 27.47±0.56

(%)

(%)

(%)

2.64±0.02
0.22±0.01
0.32±0.01
1.378±0.11
3.68±0.15
2.50±0.11
3.45±0.12

4.28±0.90
0.08±0.02
0.69±0.05
1.26±0.22
0.47±0.02
1.47±0.21
0.07±0.01

9.86±0.56
55.34±0.58
45.49±1.07
19.17±7.21
21.25±0.54
3.87±0.67
12.98±0.89

สรุปผล
อาหารพื้นถิ่นของชนชาติพันธุ์เมี่ยนและม้ง ได้แก่ ต้มไก่สมุนไพร ข้าวเหนียวต้าปิ้ง ข้าวต้มมัดด้า ห่อนึ่งหมู ไก่
ด้าต้มทั้งตัว ไส้กรอก และหมูผสมร้าข้าวก่้าหมัก เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจาก ความหลากหลายของ
ธรรมชาติท้าให้คนในพื้นที่รู้จักการน้าเอาวัตถุดิบที่มใี นท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในด้านการประกอบอาหารและให้คุณค่า
ทางโภชนาการที่ ค รบถ้ วน ซึ่ งการประกอบอาหารของชนชาติพั น ธุ์ในชุม ชนภู ลั งกาจะมี เนื้อ สั ต ว์ ธั ญ พื ช พื ชผั ก
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญ ซึ่งอาหารหลายชนิดนอกจากให้คุณค่าทางอาหารแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยาอีก
ด้วย
ดังนัน้ อาหารของชนชาติพันธุ์ในชุมชนภูลังกาจึงเป็นอาหารที่มีคุณค่า และควรอนุรักษ์รูปแบบและเอกลักษณ์
เฉพาะตัวไว้เพื่อเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงชีวติ ความคิด จิตใจของคนไทยรวมถึงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี
ได้อย่างชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา
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การประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนพื้นที่สูงภูลังกา จ.พะเยา
The assessment of household sanitation among ethnic groups in highland
community of Phu Langa, Phayao province
หทัยทิพย์ นิมติ รเกียรติไกล1*และ ตรีสินธุ์ โพธารส2
Hataitip Nimitkeatkai1* and Treesin Potaros2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ตรวจประเมินสุ ขาภิบาลในครัวเรือนและสุ ขลั กษณะส่ วนบุ คคลของผู้ประกอบ
อาหารของชนชาติ พั นธุ์ ม้งและเย้า ที่ อาศั ยอยู่บริเวณพื้ นที่ สูงภู ลั งกา จั งหวั ดพะเยา จากข้ อมู ลเบื้องต้นพบว่า จ้ านวน
ประชากรทั้งหมด 3,203 คน มีแนวโน้มการเป็นโรคอุจาระร่วงที่สูงขึ้น ผลการประเมินการสุขาภิบาลที่ดีในการผลิตอาหาร
ในครัวเรือนพบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของ ครัวเรือนของชนชาติพั นธุ์ เย้าไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินสถานที่เตรียมปรุง
อาหารที่ดัดแปลงมาจากเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์ของคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและ
โรงอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล อย่ า งน้ อ ย 2 หั ว ข้ อ และผลการวิ เคราะห์ เชื้ อ Total Plate Count, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus และ Faecal coliform จากการสวอปมือของผู้ประกอบอาหารในแต่ละครัวเรือนของชนชาติพันธุ์ม้ง
ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ จ้านวน 5 ครัวเรือนต่อชนชาติพันธุ์ พบว่าผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของแต่ละชนชาติพันธุ์โดย
ส่วนใหญ่จะพบเชื้อเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ดี การใช้มอื ที่ไม่สะอาดสัมผัสอาหารมีความส้าคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษไปสู่อาหาร
คาสาคัญ: การสุขาภิบาล มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล อาหารชนชาติพันธุ์

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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บทนา
ชนชาติพันธุ์ทุกกลุ่มมีสภาพความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีวิถีชีวิตดั้งเดิม ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและ
สมดุล ต้องพึ่งพาตนเอง พึ่งพาจากธรรมชาติ อาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นล้วนมาจากธรรมชาติ
ทั้งสิ้น จากการปลูกขึ้นเองในนา สวน หรือเก็บมาจากป่า จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาในอดีตของชนชาติพันธุ์ ซึ่งมีวิถี
ชีวิตในการเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จังหวัดพะเยามีชนชาติพันธุ์ม้งและเย้า อยู่เป็นจ้านวนมากโดยอาหารประจ้า
ชนชาติพันธุ์ม้ง คือ ต้มไก่สมุนไพร ซึ่งประกอบด้วยไก่และสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณ หลากหลาย เป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ ส่วนชนชาติพันธุ์เย้ามีอาหารประจ้า คือ ต้มไก่ใส่สมุนไพร (ไก่ด้า) และต้มหน่อไม้ส้ม ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร
หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ [1] อย่างไรก็ตามขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ หรือขั้นตอนการประกอบอาหารใน
ครัวเรือนนั้นยังไม่ได้สุขลัก ษณะที่ดี ไม่สะอาด ถูกสุขอนามัย เช่น การช้าแหละเนื้อไก่วางบนพื้นดิน หรืออาหารนั้น
ปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคนั้นนอกจากไม่ได้รับคุณค่าที่มีประโยชน์และสารอาหารจากอาหาร
เหล่านัน้ แล้ว ยังเป็นโทษต่อร่างกายท้าให้เกิดอาการเจ็บป่วย เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง เป็นต้น [2] ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิด
ที่ท้าการศึกษาเพื่อท้าการประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือนชนชาติพันธุ์ม้งและเย้า บริเวณชุมชนพื้นที่สูงภูลังกา อ้าเภอ
ปง จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP; Good Hygiene Practice) ตาม CAC/RCP11969 Revision 2003 [3] และคู่มือการขออนุญ าตอาหารแปรรูปที่ บรรจุ ในภาชนะพร้อ มจ้ าหน่ายตามหลั กเกณฑ์
วิธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (Primary GMP) [4] ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย อาหารที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการผลิตอาหารของกลุ่มชุมชน เพื่อน้าผลการศึกษาที่ไปพัฒนากระบวนการประกอบอาหารในครัวเรือน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตของชนชาติพันธุ์ม้งและเย้าต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและการสารวจพื้นที่
ท้ า การศึ ก ษาดั ด แปลงจากวิธี ก ารของยุ ว นั น ท์ [5] โดยใช้แ บบสอบถามกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure
Interview) รวมถึงการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ส้ารวจข้อมูลเบื้องต้นและการส้ารวจพื้นที่ การเตรียม
วัตถุดิบและขั้นตอนการประกอบอาหารในครัวเรือน วิถีการกินอาหาร ประวัติการเจ็บป่วย บริเวณพื้นที่เขตความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลปางค่า (รพ.สต.ปางค่า) ต้าบลผาช้างน้อย ต้าบลปางค่ า
อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา
2. การตรวจประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือน
ท้าการประเมินมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในครัวเรือน บริเวณพื้นที่เขตความรับผิดชอบของ
รพ.สต.ปางค่า โดยสุม่ ประเมินจ้านวน 5 ครัวเรือน/ หมูบ่ ้าน ใช้แบบประเมินซึ่งดัดแปลงข้อก้าหนดจากมาตรฐาน GHP
ของชาติพันธุ์ม้งและเย้า การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส้าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยประมวลข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งเสริม / และ
อุปสรรคต่อความส้าเร็จของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร รวมทั้งพัฒนาไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ต่อไป
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3. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์บนมือผู้ประกอบอาหาร
ท้าการสุ่มตรวจปริมาณจุลินทรีย์บนมือผู้ประกอบอาหาร 1 คน/ครัวเรือน จ้านวน 5 ครัวเรือน/หมู่บ้าน ของ
ชาติพันธุ์ม้งและเย้า บริเวณพื้นที่เขตความรับผิดชอบของรพ.สต.ปางค่า โดยการสวอปมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่น้ิวข้อที่ 2
นอกจากหั วแม่มือ ให้ ส วอปถึ งข้อ ที่ 1 ด้ วยไม้พั น ส้ าลี ที่ผ่ านการฆ่า เชื้อ แล้ ว ใส่ ในหลอดแก้ ว ที่ มี Phosphate buffer
solution ที่อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ น้าส่งตัวอย่างในสภาพแช่เย็น ใช้เวลาในการน้าส่งห้องปฏิบัติการไม่เกิน 2 ชั่วโมง
น้ า มาวิเคราะห์ ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่ Total Plate Count, E. coli, Stap. aureus, Faecal coliform ตามวิธีก ารของ
USFDA [6] ท้าการวิเคราะห์จ้านวน 2 ซ้้า

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและการสารวจพื้นที่
การศึกษาเบื้องต้นและการส้ารวจพื้นที่นั้น พบว่าลักษณะภูมิประเทศของต้าบลผาช้างน้อย มีเนื้อที่ประมาณ
344.50 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับต้าบลแม่ลาว อ้าเภอเชียงค้า ทิศใต้ติดกับต้าบลขุนควร และทิศตะวันตกติด
กับต้าบลงิม อ้าเภอปง และทิศตะวันออกติดกับต้าบลยอด อ้าเภอสองแคว จั งหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลปางค่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา มีเขตรับผิดชอบอยู่ในเขตการปกครองอ้าเภอปง แบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 4 หมู่บ้าน 7 กลุ่มหมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปางค่าใต้ บ้านหัวยกอก บ้านปางพริก และบ้านปางค่า
เหนือ โดยในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย 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 อาการแสดงและสิ่งที่ผิดปกติที่พบได้จากการตรวจคลินิก โรค
ระบบไหลเวียนเลือด โรคผิวหนังรวมเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อและปรสิต โรคตาและส่วนประกอบของตา สาเหตุ
ภายนอกอื่นๆที่ท้าให้ป่วย และโรคหูรวมปุ่มกกหู ตามล้าดับ จากข้อมูลระหว่างปี 2556 – 2558 พบว่าอัตราป่วยของ
โรคทุกระบบมีแนวโน้มลดลง แต่โรคระบบทางเดินอาหารรวมช่องปากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจากข้อมูลพบว่าปี 2555,
2556, 2557 และ 2558 มีจ้านวนผู้ป่วยด้วยอาการอุจาระร่วง เท่ากับ 96, 104, 57 และ 70 ราย ตามล้าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราการป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
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
มือเท้าปาก
9
94.52
26
814.79
5
167.67
6
187.32
ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านปางค่า [7]
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รพ.สต.ปางค่ า [7] รายงานว่า ประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต้ าบลปางค่ า
ทั้งหมดเป็นชาวเขา ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่าม้งหรือแม้ว เผ่าเย้าหรือเมี่ยน เผ่าอีก้อหรืออาข่า และเผ่ า
มูเซอหรือลาฮู เป็นต้น
2. การประเมินมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในครัวเรือน
การประเมินมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในครัวเรือน โดยใช้แบบประเมินที่ดัดแปลงจากคู่มอื
มาตรฐานโรงอาหารและการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหารของมหาวิทยาลัยมหิดล [8] ร่วมกับคู่มอื วิชาการ
สุขาภิบาลอาหารส้าหรับเจ้าหน้าที่ [9] ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ 9 หัวข้อ ดังนี้
1. สถานที่เตรียมปรุงอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน
2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้้า ห้องส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3. สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบ
4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน้ามาปรุง
5. อาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้วเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิด และวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
6. น้้าดื่มต้องเป็นน้้าที่สะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด และมีการปกปิด
7. ล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครัง้ หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การล้าง
ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
8. ช้อน ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้น ในภาชนะที่โปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่โปร่งสะอาด มีการ
ปกปิด และเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
9. มีการรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน้าไปก้าจัด เป็นต้น
การตรวจประเมินในแต่ละข้อก้าหนดจะตรวจประเมินชนชาติพันธ์ม้ง คณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นม้งและม้ง
ใหม่ ซึ่งม้งใหม่น้มี ีความแตกต่างที่มกี ารศึกษาที่สูงขึ้น มีฐานะดี จึงแยกตัวออกไปสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ เช่นเดียวกัน
กับเย้าใหม่ ที่มีวิถีชีวิตคล้ายคนเมือง สร้างบ้านแบบสมัยใหม่ ผลการตรวจประเมินตามข้อก้าหนดต่างๆ แสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินหัวข้อสถานที่เตรียมปรุงอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วนของ
ชนชาติพันธุ์ม้งและเย้า
หัวข้อ
ข้อก้าหนด
ม้ง
ม้งใหม่
เย้า
เย้าใหม่
(n=8)
(n=4)
(n=11)
(n=5)
1
สถานที่เตรียมปรุงอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบและ 75.00% 100.00% 81.82% 40.00%
จัดเป็นสัดส่วน
2 การไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้้า 100.00% 100.00% 81.82% 40.00%
ห้องส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3 เครื่องปรุงรสอาหารต้องมีเลขสารบบ
100.00% 100.00% 90.91% 100.00%
4 อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน้ามาปรุง
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 อาหารที่ ป รุง ส้ า เร็ จ แล้ ว เก็ บ ในภาชนะสะอาดมี ก าร 87.50% 100.00% 90.91% 60.00%
ปกปิด และวางสูง จากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
6 น้้าดื่มต้องเป็นน้้าที่สะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด และมี 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
การปกปิด
7 ล้ า งภาชนะด้ ว ยน้้ า ยาล้ า งภาชนะ แล้ ว ล้ า งด้ ว ยน้้ า 100.00% 100.00% 0.00% 81.82%
สะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การ
ล้าง ต้องวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.
8 ช้อน ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาด 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
หรือ วางเป็ น ระเบี ย บในภาชนะที่ โปร่ งสะอาด มี ก าร
ปกปิด และเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
9 การรวบรวมขยะมู ล ฝอย และเศษอาหารเพื่ อ น้ า ไป 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ก้าจัด

จากตารางที่ 2 หัวข้อที่ 1; การตรวจประเมินสถานที่เตรียมปรุงต้องสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน
ของชนชาติพั น ธุ์ม้ง ม้ง ใหม่ เย้า และเย้าใหม่ จ้านวน 5 ครัวเรือนต่อชนชาติพั น ธ์ ผ่ านการตรวจประเมิน เท่ ากั บ
75.00%, 100.00%, 81.82% และ 40.00% ตามล้าดับ การจัดวางสิ่ งของไม่เป็นระเบี ยบ ท้าให้ท้าความสะอาดไม่
ทั่วถึง เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกต่างๆ สามารถเป็นแหล่งที่อยูข่ องแมลงสาปและหนู [8]
หัวข้อที่ 2; การไม่เตรียมปรุงอาหารบนพืน้ และบริเวณหน้าห้องน้้า ห้องส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะ
ที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร พบว่าชนชาติพั นธุ์ม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากั บ
100.00%, 100.00%, 81.82% และ 40.00% ตามล้าดับ แสดงดังตารางที่ 5 ด้วยลักษณะบ้านของชนชาติพันธุ์ม้งและ
เย้าจะสร้างติดกับพื้นดิน (ไม่มีการเทพื้ นด้วยปูนหรือวัสดุต่างๆ ทับ) ในขณะที่บ้านม้งใหม่และเย้าใหม่ สร้างด้วยปูน
เหมือ นบ้ านคนเมืองทั่ วไป อย่างไรก็ต ามด้ วยลัก ษณะนิสั ยที่ ชอบเตรียม ปรุงและประกอบอาหารบนพื้น จึงยังพบ
ครัวเรือนที่ยังไม่ผ่านหัวข้อนี้ การที่ก้าหนดให้การเตรียมปรุงอาหารต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้ อย 60 เซนติเมตร เพื่อ
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ป้องกันสิ่งสกปรกจากพื้นกระเด็นมาปนเปื้อนสู่อาหารได้ เช่นเดียวกับการไม่ปรุงหรือประกอบอาหารบริเวณหน้า
ห้องน้้า ห้องส้วม [9]
หัวข้อที่ 3; สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบ พบว่า ชนชาติพันธุ์มง้ ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการ
ประเมิน เท่า กั บ 100.00%, 100.00%, 90.91% และ 100.00% ตามล้ าดับ จากการประเมิน พบว่าชนชาติพั นธุ์เย้า
ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่มเี ลขสารบบ ซือ้ สินค้าแบ่งบรรจุมาใช้ เช่น น้้าตาล เกลือ ผงชูรส เป็นต้น จากการสัมภาษณ์
พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเหล่านี้จากรถเร่ขายของ ร้านของช้าในพื้นที่ มีบางส่วนซื้อจากห้างเทสโก้โลตัส
ในตัวอ้าเภอเชียงค้า ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า [9] ก้าหนดว่าปัจจุบันมีการใช้เครื่องปรุงรสอย่างแพร่หลาย ซึ่ง
หากผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจหรือใช้ผิดวิธี จะท้าให้เกิดโทษต่อผู้บริโภคได้ จึงได้ก้าหนดวิธีการเลือกซื้อเครื่องปรุงรส
เช่น ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่รั่วซึม ฉีกขาด และต้องมีเลขสารบบอาหาร เป็นต้น
หัวข้อที่ 4; อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อน พบว่า ชนชาติพันธุ์ม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการ
ประเมิน เท่ากับ 100.00% ดังแสดงในตารางที่ 7 การล้างท้าความสะอาดวัตถุดิบหรืออาหารสดก่อนน้ามาประกอบ
อาหารนัน้ เป็นการลดสิ่งสกปรก สารเคมี และปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดบิ นัน้ [8]
หัวข้อ ที่ 5; อาหารที่ ปรุงส้าเร็จแล้ วเก็บในภาชนะสะอาด มีก ารปกปิ ด และวางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60
เซนติเมตร พบว่า ชนชาติพันธุ์ม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 87.50%, 100.00%, 90.91%
และ 60.00% ตามล้าดับ (ตารางที่ 8)
หัวข้อที่ 6; ผลการประเมินหัวข้อน้้าดื่มต้องเป็นน้้าสะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด และมีการปกปิด พบว่า ชนชาติ
พันธุ์ม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100% (ตารางที่ 9 )
หัวข้อที่ 7; ผลการประเมินหัวข้อการล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครั้ง หรือ
ล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร พบว่า ชนชาติพันธุ์ม้ง ม้งใหม่ เย้า
และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100.00%, 100.00%, 81.82% และ 0.00% ตามล้าดับ (ตารางที่ 10) จาก
การประเมินพบว่าชนชาติพันธ์เย้านั้น อุปกรณ์การล้างจะวางสัมผัสกับพื้นหรือวางสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร ซึ่งท้าให้
อุปกรณ์การล้าง เช่น ฟองน้้า สก๊อตไบรท์ ปนเปื้อนสิ่งสกปรก และเมื่อน้าไปล้างท้าความสะอาดก็จะน้าสิ่ งสกปรกไป
ปนเปื้อนกับสิ่งที่ลา้ งท้าความสะอาดต่อไป
หัวข้อ ที่ 8; ช้อน ส้อ ม วางตั้งเอาด้ามขึ้น ในภาชนะที่ โปร่งสะอาด หรือวางเป็น ระเบีย บในภาชนะที่ โปร่ง
สะอาด มีการปกปิด และเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร พบว่า ชนชาติพันธุ์ม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้
ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100.00% (ตารางที่ 11)
หัวข้อที่ 9; ผลการประเมินหัวข้อการรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน้าไปก้าจัด พบว่า ชนชาติพันธุ์
ม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100.00%
นอกจากการส้ารวจประเมินการสุขาภิบาลที่ดีแล้ว คณะผู้วิจัยได้ ท้าการสวอปมือของผู้ประกอบอาหารใน
ครัวเรือน จ้านวน 1 คนต่อครัวเรือน และจ้านวน 5 ครัวเรือนต่อชนชาติพันธุ์ รวม 20 ครัวเรือน เพื่อไปท้าการวิเคราะห์
ปริมาณจุลินทรีย์ ได้แก่ Total Plate Count, E. coli, Stap. aureus, Faecal coliform เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์นั้นแสดง
ดังตารางที่ 3 – 6
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ตารางที่ 3 ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (Total plate count) ที่มือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่าม้งและเย้า
ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (CFU/ cm2)
ผู้ทดสอบ
ม้ง
ม้งใหม่
เย้า
1
TNTC*
TNTC
1.7 x 102
2
TNTC
12
2.8 x 103
3
TNTC
TNTC
5 x 103
4
TNTC
34
56
5
TNTC
TNTC
4.2 x 103
หมายเหตุ: *TNTC หมายถึง Too numerous to count

เย้าใหม่
4.5 x 103
4.3 x 103
4.3 x 103
5.3 x 103
5 x 103

ตารางที่ 4 ปริมาณ Staphylococcus aureus ที่มือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่าม้งและเย้า
ผู้ทดสอบ
1
2
3
4
5

ปริมาณ Staphylococcus aureus (CFU/ cm2)
ม้ง
ม้งใหม่
เย้า
TNTC*
ไม่พบ
110
35
106
96
37
100
82
84
26
360
6,600
60
140

เย้าใหม่
ไม่พบ
180
22
14
43

หมายเหตุ: *TNTC หมายถึง Too numerous to count
ตารางที่ 5 ปริมาณ Faecal coliform ที่มือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่าม้งและเย้า
ผู้ทดสอบ
1
2
3
4
5

ปริมาณ Faecal coliform (MPN/ cm2)
ม้ง
ม้งใหม่
เย้า
< 3.0
< 3.0
< 3.0
6.1
< 3.0
>1,100
< 3.0
>1,100
6.1
>1,100
< 3.0
6.1
3.0
1,100
>1,100
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ตารางที่ 6 ปริมาณ E. coli ที่มือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่าม้งและเย้า
ผู้ทดสอบ
1
2
3
4
5

ม้ง
ไม่พบ
ไม่พบ
พบ
พบ
ไม่พบ

ปริมาณ E. coli
ม้งใหม่
ไม่พบ
ไม่พบ
พบ
ไม่พบ
พบ

เย้า
ไม่พบ
พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
พบ

เย้าใหม่
ไม่พบ
พบ
พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะที่สัมผัส
กับอาหาร ก้าหนดว่ามือของผู้สัมผัสอาหารต้องไม่พบ เชื้อ Stap. aureus และ E. coli [10] เชื้อจุลินทรีย์ Stap. aureus,
Faecal coliform และ E. coli ล้วนเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในคน ซึ่งเชื้อเหล่านี้พบในวัตถุดิบ ดิน น้้า
สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งสามารถปนเปื้อ นสู่อ าหารผ่ านการประกอบอาหารได้ จากผลการท้ าสวอปมือของ
ผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของแต่ละชนชาติพันธุ์ (ภาพที่ 6) โดยส่วนใหญ่จะพบเชื้อเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าความ
สะอาดของมือผู้ประกอบอาหารนั้นมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ
ไปสู่อาหาร ซึ่งโดยทั่วไปพื้นผิวของร่างกายมีจุลินทรีย์อยู่ประมาณ 8x103 CFU/cm2 ซึ่งจะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่
เป็นอันตรายและมีประโยชน์ตอ่ คน ดังนั้นการท้าความสะอาดมือไม่ถูกวิธีจะเป็นสื่อของการแพร่กระจายจุลินทรีย์ไปสู่
พื้นผิวต่างๆ ที่มอื สัมผัสได้ เช่น พืน้ ผิวของอาหาร และพืน้ ผิวที่สัมผัสอาหาร เป็นต้น [11]
ลักษณะพื้นผิวของมือคนขรุขระ มีรอยย่น มีรูขุมขน มีขนละเอียดเส้นเล็กๆ มีซอกมุม โดยเฉพาะบริเวณเล็บ
มือ ซึ่งสามารถสะสมจุลินทรีย์และสิ่งสกปรกต่างๆได้ ดังนั้นการล้างมือนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการปนเปื้อน
จุลินทรียส์ ู่อาหาร ท้าให้ลดปัญหาการเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ วัตถุประสงค์ของการล้างมือนัน้ คือ การลดหรือก้าจัด
จุลินทรีย์ และการก้าจัดสิ่งสกปรกอื่นๆ การล้างมือที่มีประสิทธิภาพต้องล้างท้าความสะอาดได้ครอบคลุมพื้นผิวทุก
ส่วนของมือทั้งฝ่ามือหรือหน้ามือ หลังมือ ระหว่างซอกนิ้วมือ ปลายนิ้วหรือเล็บ ซึ่งถ้าล้างมืออย่างไม่ถูกต้องจะเกิด
การสะสมของจุลินทรีย์บริเวณร่องของลายมือ หลังมือ โคนนิ้วมือ ง่ามนิ้วมือ โดยเฉพาะบริเวณปลายนิ้วมือส่วน
ใต้เล็บ เป็นต้น [11]

สรุปผล
1. อัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงระหว่างปี 2555 – 2558 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลปางค่า ได้แก่ บ้านปางค่าใต้ บ้านหัวยกอก บ้านปางพริก และบ้านปางค่าเหนือนัน้ มีแนวโน้มสูงขึน้
2. ผลการตรวจสุขาภิบาลในครัวเรือนในหัวข้อ การไม่เตรี ยมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้้า ห้อง
ส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร อาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้วเก็บในภาชนะ
สะอาด มีการปกปิด และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และหัวข้อล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้าง
ด้วยน้้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร มีหลาย
ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยเฉพาะครัวเรือนของชนชาติพันธุ์เย้า
3. จากผลส่วนใหญ่ของการสวอปมือผู้ประกอบอาหารนั้น พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในคน
ในตัวอย่างทุกชนชาติพั นธุ์ ซึ่งมีแหล่งที่มาจากสิ่งแวดล้อม การท้าความสะอาดมือที่ถูกวิธีสามารถช่วยก้าจัดหรือลด
ปริมาณเชื้อเหล่านี้ได้ สามารถลดการปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้สู่อาหาร และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ลดการเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้
650

Proceedings

ข้อเสนอแนะ
การส่งเสริมสุขาภิบาลในครัวเรือนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของภาครัฐโดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลปางค่าได้ให้การส่งเสริมสุขาภิบาลในครัวเรือนเป็นหลักอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ดีทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ วิธีการปรุงและเก็บรักษาอาหารที่
ถูกต้อ ง ขณะที่ ประชาชนเองนั้น ต้องตระหนัก ถึงความส้าคัญ ของเรื่องนี้ และให้ค วามร่วมมือมากกว่าที่ เป็ นอยู่ใน
ปัจจุบัน จึงจะก่อให้เกิดการสุขาภิบาลในครัวเรือนที่ดีได้ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วยจากโรค
ทางเดินอาหาร และมีคุณภาพชีวิตที่ดใี นที่สุด
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การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย บ้านหนองผือ ตาบลหนองผือ
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
Utilization of ethnobotanical plants of Phuthai people in Nongphue village,
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน และ คุณลักษณะของ
ประชากรที่มีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย กรณีศกึ ษาบ้านหนองผือ ต้าบลหนอง
ผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถาม สอบถามหัวหน้าครัวเรือน จ้านวน 123
ครัวเรือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าทดสอบ F-Test ที่ระดับส้าคัญ
ทางสถิติ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับลักษณะการใช้สมุนไพรเพื่อ ใช้เป็นยาบรรเทาอาการ ยาเสริมสุขภาพ และใช้ร่วมกับยาแผน
ปัจจุบัน แต่ในส่วนใช้เป็นยารักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณลักษณะของประชากรที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรในระดับความแตกต่างกัน ได้แก่ ช่วงอายุ และระยะเวลาในการอยูใ่ นพืน้ ที่ตา่ งกัน โดยที่ประชากรที่มีอายุ
ต่้ากว่า 10 ปี และ มีระยะเวลาในการอยูใ่ นพืน้ ที่น้อยที่สุดคือต่้ากว่า 10 ปี มีระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรน้อยที่สุด
คาสาคัญ: ชนเผ่าผู้ไทย สมุนไพรพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์ บ้านหนองผือ จังหวัดกาฬสินธุ์

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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บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความผูกพันธ์ในการใช้สมุนไพรมาช้านาน ทั้งรูปแบบการใช้ประโชน์ในการ
รักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจนเพื่อความสวยความงาม จนสามารรถพัฒนาสู่องค์ความรู้เรื่องยา
สมุนไพรโดยสามารถจัดเป็นภูมิปัญ ญาท้องถิ่นแขนงหนึ่ง โดยเป็นองค์ ความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์ ผสมผสานกั บ วั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น (Somtanuek and other, 2012) การแพทย์ แ ผนไทย
ประกอบด้วยองค์ ความรู้ และภูมิปัญ ญาหลายด้าน ผ่านการถ่ายทอดภู มิปัญ ญาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแต่ละภูมิภาคก็ มี
ลักษณะทางภูมิประเทศที่แตกต่างกันพืชสมุนไพรจึงมีความแตกต่างหลากหลายกัน ตามพื้นที่ดังนัน้ พืชสมุนไพรไทยมี
บทบาทส้าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรคมาแต่ครั้งโบราณ การใช้สมุนไพรจึงมีววิ ัฒนาการและ พัฒนาการองค์ความรู้
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ีที่สมุนไพรไทยจึงไม่ได้ใช้เพียงเพื่อรักษาความเจ็บป่วยเท่ านั้นแต่มีคุณค่าต่อ สุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเป็นอันมาก มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษาค้นคว้าเพื่อท้าการ
เผยแพร่แ ละอนุ รัก ษ์ ภู มิปั ญ ญาและการใช้ประโยชน์จ ากสมุ น ไพรไม่ให้ สู ญ หายไป เนื่อ งจากเป็ น แหล่ งความรู้ ที่
การแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนใหม่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้าหายาชนิดใหม่จากธรรมชาติเพราะพืชในโลกนี้มีจ้านวน
มากมายมหาศาล การน้าพืชมาวิจัยอย่างไร้กฎเกณฑ์หรือทิศทางที่แน่นอนเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ อีกทั้ง เมื่อมี
การน้าการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาท้าให้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของไทยก็ได้ถูกละเลยและถู กครอบง้าโดยการ
รักษาแบบแพทย์แผนใหม่ จนท้าให้การใช้ยาสมุนไพร ไม่เป็นนิยม ซึ่งท้าให้ความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพรไทยไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการสืบทอดต่อไปดังนั้นการน้าพืชสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละท้องถิ่นเป็นการผ่าน
ประสบการณ์ที่สั่งสมต่อเนื่องกันเป็ นเวลานาน จึงเปรียบเสมือนเป็นการวิจัยสร้างองค์ความรู้สมุนไพรท้องถิ่นน้าไปสู่
แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพร แต่ละท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆ เพื่อความยั่งยืน
ชนเผ่าผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งถิ่นฐานในแถบเทือกเขาภูพานที่
ครอบคลุมพื้นที่ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ อุดรธานี และมุกดาหาร เป็นต้น มีความผูกพันธ์กับภูเขาซึ่งเป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญอันเป็นแหล่งหล่อเลีย้ งวิถีชีวติ ทั้งเป็นเป็นแหล่งรวมของพืชพรรณ สัตว์ป่า หรือ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมุนไพรนานาชนิด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มเี ชื้อสายสายที่เป็นคนเผ่าไต – ไท มาแต่อดีตกาลที่มีวิวัฒนาการ
ของสังคมตั้งแต่อยู่ในสังคมถ้้า เก็บของเผ่าและล่าสัตว์จนกระทั่งพัฒนาการมาสู่สังคมกสิกรรมที่ก้าวหน้าจนกระทั่ง
ปัจจุบัน (ธันวา ใจเที่ยง, 2557) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็น ถึงการสั่งสมภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของชนเผ่ าผู้ ไทยมาอย่าง
ยาวนานและความโดดเด่นในเรื่องความสัมพันธ์กับธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์ของสมุนไพรในประเทศไทยแม้มีการใช้มาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่เป็นที่
กว้างขวาง และแพร่หลายในหมูป่ ระชาชน โดยเฉพาะการแพทย์พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาการใช้ สมุนไพรที่มีอยูม่ ากมาย
หลายอย่างอีกทั้งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายในแง่พืชพันธุ์สมุนไพร แต่ก็อยู่ในลักษณะที่กระจัดกระจาย
ไม่เป็นจัดเก็บและบันทึกไว้อย่างเป็นรูปแบบ รวมทั้งไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่รุ่นต่อมา จึงมีแต่จะเลือนหายไปที
ละเล็กละน้อย จนมีโอกาสที่จะสูญ หายและสาบสูญ ไปในที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
พื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ
อ้าเภอเขาวง จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ โดยการศึก ษาครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์ ก ารวิจัย เพื่ อ ศึกษาระดั บ การใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรพื้นบ้าน และ คุณลักษณะของประชากรที่มีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย
เพื่อ แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่นของคนในพื้นที่ซึ่งผูกพันธ์กับธรรมชาติ และสามารถน้า
งานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพร และส่งเสริมการใช้ สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นอย่างแพร่หลายเพื่อ
การจัดการสมุนไพรท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
แบบสอบถามข้ อ มู ล การใช้ป ระโยชน์จ ากสมุ น ไพรพื้ น บ้ า นของชนเผ่ า ผู้ ไทย โดยครอบคลุ ม ใน เรื่อ ง
คุณลักษณะของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งผ่านการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแล้ว โดยมี
โครงสร้างแบบสอบถามดังนี้
ส่วนที่ 1 ค้าถามเกี่ยวกับคุณ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรือน และระยะเวลาในการอยูใ่ นพืน้ ที่
ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับระดับการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร ได้แก่ การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค,
เป็นยาเสริมยาแผนปัจจุบัน, เป็นยาบรรเทาอาการและเป็นยาเสริมสุขภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หลังคาเรือนในพื้นที่ วิจัย บ้ านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้ าเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีความโดดเด่นในเชื้อชาติซึ่งเป็นชนเผ่าผู้ไทยทั้งหมดในหมู่บ้าน และยังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมผู้ไทย
ท้อ งถิ่น อย่างดั้ งเดิม ไว้ จ้านวน 178 หลั งคาเรือน ท้าการก้ าหนดลุ่ม ประชากรตั วอย่างประชาชน โดยใช้สูต รของ
Yamane (1973) ก้าหนดความเชื่อมั่น 95% ได้จ้านวนตัวอย่างจ้านวน 123 หลังคาเรือน โดยเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือ
ตัวแทนครอบครัวที่มีอายุ 18 ปีขนึ้ ไปที่สามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจ และชัดเจน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาส้าหรับข้อมูล ลักษณะของประชากร ประกอบด้วย ช่วงอายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การให้ค่าคะแนนตัวแปรระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย มีลักษณะ
เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (Mean : X) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งแปลผลความหมายระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านจากค่าเฉลี่ยได้
เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง การใช้ประโยชน์ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง การใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง การใช้ประโยชน์ในระดับมาก
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานข้อมูล ลักษณะของประชากร ที่มีผลต่อระดับ
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทิศทางเดียว
F-Test (One-way Analysis of Variance : ANOVA) โดยก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิตไิ ว้ที่ 0.05
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษ๋าระดับการใช้ประโยชน์ และข้อมูล ลักษณะของประชากรที่มีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในพืน้ ที่ บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผลการศึกษา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้องถิ่นของชนเผ่าผู้ไทย (n = 123)
ลักษณะการใช้ประโยชน์
1. ใช้เป็นยารักษาโรค
2. ใช้เป็นยาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
3. ใช้เป็นยาบรรเทาอาการ
4. ใช้เป็นยาเสริมสุขภาพ
รวม

x̄

SD

2.12
2.44
2.72
2.53
2.46

0.52
0.48
0.45
0.48
0.48

ระดับการใช้ประโยชน์
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้องถิ่นของชนเผ่าผู้ไทยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(2.46±0.48) เช่นเดียวกับการใช้สมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (2.72±0.45), เป็นยาเสริมสุขภาพ (2.53±0.48)
และ เป็นยาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน (2.44±0.48) โดยในส่วนใช้เป็นยารักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง (2.12±0.52)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพร ระหว่างช่วงอายุที่ต่างกัน
ลักษณะการใช้ประโยชน์
ต่ากว่า 30 ปี 31-45 ปี 46-60 ปี มากกว่า 60 ปี Sig
1. ใช้เป็นยารักษาโรคอย่างเดียว
1.821
2.182
2.22
2.292
.022*
2. ใช้เป็นยาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
2.35
2.42
2.51
2.49
.062
3. ใช้เป็นยาบรรเทาอาการ
2.61
2.75
2.79
2.82
.987
4. ใช้เป็นยาเสริมสุขภาพ
2.48
2.53
2.52
2.55
.924
รวม
2.321
2.472
2.512
2.542
.041*
หมายเหตุ: * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1, 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
จากตารางที่ 2 พบว่า ช่วงอายุ ที่แ ตกต่า งกั น มีผ ลต่อระดั บการใช้ประโยชน์ส มุ น ไพรในภาพรวมต่า งกั น
เช่นเดียวกับ ลักษณะการใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอย่างเดียว ทีร่ ะดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05
เมื่ อ พิ จ ารณาผลเปรี ย บเที ย บรายคู่ ระดั บ การใช้ป ระโยชน์ ส มุ น ไพรในในภาพรวม และลั ก ษณะการใช้
ประโยชน์สมุนไพรเป็นยารักษาโรคอย่างเดียว ช่วงอายุต่้ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรน้อยกว่า
ช่วงอายุอื่นๆ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพร ระหว่างระดับการศึกษาที่ต่างกัน
ต่ากว่า
มัธยมศึกษา
1. ใช้เป็นยารักษาโรค
2.18
2. ใช้เป็นยาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน 2.41
3. ใช้เป็นยาบรรเทาอาการ
2.80
4. ใช้เป็นยาเสริมสุขภาพ
2.60
รวม
2.50
หมายเหตุ: * มีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ลักษณะการใช้ประโยชน์

มัธยมศึกษา
2.14
2.45
2.68
2.52
2.45

สูงกว่า
มัธยมศึกษา
2.05
2.47
2.69
2.48
2.42

Sig
.722
.965
.655
.455
.982

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มผี ลต่อระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรในภาพรวม และ
ในแต่ลักษณะการใช้ประโยชน์
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพร ระหว่างรายได้ครัวเรือนต่อเดือนที่ต่างกัน
ต่ากว่า
10,000 บาท
1. ใช้เป็นยารักษาโรค
2.15
2. ใช้เป็นยาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
2.47
3. ใช้เป็นยาบรรเทาอาการ
2.76
4. ใช้เป็นยาเสริมสุขภาพ
2.54
รวม
2.48
หมายเหตุ: * มีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

10,00020,000บาท
2.08
2.44
2.70
2.55
2.44

ลักษณะการใช้ประโยชน์

สูงกว่า
20,000บาท
2.13
2.42
2.71
2.51
2.44

Sig
.652
.945
.553
.986
.864

จากตารางที่ 3 ระดั บรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นของครั ว เรือ น แตกต่า งกั น ไม่มี ผ ลต่ อ ระดั บการใช้ป ระโยชน์
สมุนไพรในภาพรวม และ ในแต่ลักษณะการใช้ประโยชน์
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพร ระหว่างระยะเวลาในการอยูใ่ นพืน้ ที่ตา่ งกัน
ต่ากว่า
10 ปี
1. ใช้เป็นยารักษาโรค
1.72 1
2. ใช้เป็นยาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
2.39
3. ใช้เป็นยาบรรเทาอาการ
2.77
4. ใช้เป็นยาเสริมสุขภาพ
2.57
รวม
2.361
หมายเหตุ: * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1, 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
ลักษณะการใช้ประโยชน์

11-20 ปี

20-30 ปี

2.222
2.45
2.68
2.55
2.482

2.282
2.49
2.73
2.48
2.50 2
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มากกว่า
30 ปี
2.27 2
2.44
2.71
2.50
2.482

Sig
.001*
.653
.884
.455
.042*
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จากตารางที่ 5 พบว่า ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรใน
ภาพรวมต่างกัน เช่นเดียวกับ ลักษณะการใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอย่างเดียว ที่ระดับนัยส้าคัญทาง
สถิติ .05
เมื่อพิจารณาผลเปรียบเทียบรายคู่ ระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรในภาพรวม และลัก ษณะการใช้ประโยชน์
สมุนไพรเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างเดียวนั้น ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นต่้ากว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับการใช้ประโยชน์
สมุนไพรน้อยกว่าระยะเวลาในการอยูใ่ นพืน้ ที่อื่นๆ

วิจารณ์และสรุปผล
ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุ นไพรท้องถิ่นของชนเผ่าผู้ ไทย บ้ านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้ าเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ ลักษณะการใช้สมุนไพรเพื่อ ใช้เป็นยาบรรเทาอาการ ยาเสริม
สุขภาพ และ ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน แต่ในส่วนใช้เป็นยารักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง นั้นอาจเป็นผลเนื่องจาก
ประชาชนมนพื้นที่ย่อมมีความรู้ เรื่องการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคเป็นอย่างดี และมีสนใจในเรื่องการใช้สมุนไพร ภูมิ
ปัญญาการใช้พืชสมุนไพรสืบทอดทางมิติทางสังคมและวัฒนธรรมท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในระดับมาก
(สุพัฒ น์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ, 2556) สอดคล้องกับ (สุรชาติ สินวรณ์ และณัฐบดี, 2557) ซึ่งระบุว่าคนในท้องถิ่นมี
ความเชื่อในท้องถิ่นเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและพืชสมุนไพรในระดับมากถึงร้อยละ (41) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคน
ในท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ย่อมมีองค์ความรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับสมุนไพรถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
คุณลักษณะของชนเผ่าผู้ไทยในพืน้ ที่ บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนของ
ช่วงอายุที่ และระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านในภาพรวม
และในส่วนของลักษณะการใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอย่างเดียวที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของช่วงอายุที่
น้อยที่สุดคือต่้ากว่า 30 ปี และระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่น้อยที่สุดคือต่้ากว่า 10 ปี มี ระดับการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรพื้นบ้านในภาพรวม และในส่วนของลักษณะการใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอย่างเดียวน้อยที่สุด
แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ที่มีช่วงอายุ และ ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ที่มากว่านั้นอาจเป็นผลเนื่องจาก ปัจจัยดังกล่าว
เป็นปัจจัยสภาพทางสังคมที่แสดงถึง ช่วงอายุที่ต่างกัน และสัมพันธ์ต่อระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ท้าให้ส่งผลใน
ลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับ ได้ระบุว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค ซึ่ง
ได้แก่ปัจจัยเกี่ยวกับรายได้ (สุกิจ ไชยชมภู และคณะ, 255) ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับการรับรู้ก็สามารถพัฒนารูปแบบการใช้
ประโยชน์ของสมุนไพรและการอนุรักษ์ได้โดยประสบการณ์ การรับรู้เกี่ยวกับสมุนไพรสามารถพัฒ นาความรู้ และ
การฏิบัตเิ กี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรท้องถิ่นได้ (ชัยธัช จันทร์สมุด, 2559)
ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่ได้คือ การศึกษาในรูปแบบการใช้สมุนไพรเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ควรจะมีส่วนเพิ่มเติมในส่วนของชนิดพันธุ์ ต้ารับยาที่ใช้ ส่วนประกอบของต้ารับยา เพื่ อเป็นการรักษาองค์ความรู้
สมุ นไพร ควบคู่ กั บการใช้ประโยชน์อย่างแท้ จริง อีก ทั้งควรมีก ารศึก ษาหลากหลายมิติเพิ่ม เติม ในส่วนที่เกี่ ยวกั บ
สมุนไพร ทั้งมิติการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเชื่อ เทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถมองมิติเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
สมุนไพรได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างแนวทางการอนุรักษ์ที่เสามารถเชื่อมโยงได้ทุกมิติต่อไป
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ผลของการใช้สารซิลิกาเจลและวิธีการบรรจุแบบสุญญากาศต่อคุณภาพของขนมจาก
Effect of using silica gel and vacuum packaging on quality of Kanom Jaak
บุณฑริกา สุมะนา1* วรรณศิริ หิรัญเกิด1 รุ่งโรจน์ ตับกลาง1
Boondarika Sumana1*, Wannasiri Hirunkerd1 and Rungroj Tubtlang1
บทคัดย่อ
จากการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของขนมจากที่ผลิตในอ้าเภอเขาคิชฌกูฏ 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 และเมื่อศึกษาถึงผลของการใช้สารซิลิกาเจลและการบรรจุใน
ถุงพลาสติก LDPE ต่อคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ โดยศึกษาถึงการเก็บรักษาขนมจากในถุงพลาสติก LDPE ที่ไม่มี
และมีสารซิลิกาเจลและปิดผนึกด้วยความร้อนแบบบรรยากาศปกติ และในถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกด้วยความ
ร้อนแบบสุญญากาศ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Control) ที่ไม่มกี ารบรรจุในถุงโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง มีการวาง
แผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) และท้ า การทดลอง 3 ซ้้ า พบว่า ขนมจากที่ บ รรจุ
ถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ ที่อายุการเก็บรักษานาน 28 วัน มีปริมาณเปอร์ออกไซด์ 1.72±0.12
มิลลิสมมูลต่อกิโลกรัม และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ 24.96±0.47 กรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) กั บ ขนมจากที่ เก็ บ รั ก ษาในถุ ง พลาสติ ก LDPE และปิ ด ผนึ ก แบบบรรยากาศปกติ
ขนมจากที่ เก็ บรักษาในถุงพลาสติก LDPE มีสารซิลิก าเจลและปิ ดผนึก แบบบรรยากาศปกติ และชุดควบคุม ที่ มี
ปริ ม าณ เปอร์ อ อกไซด์ เท่ า กั บ 2.55±0.01, 1.94±0.01 และ 2.74±0.01 มิ ล ลิ ส มมู ล ต่ อ กิ โ ลกรั ม ตามล้ า ดั บ
เช่นเดี ยวกับปริม าณกรดไขมั นอิสระที่มีค่าเท่ากับ 28.40±0.49, 30.52±0.34 และ 35.64±0.74 กรัมต่อมิลลิลิต ร
ตามล้าดับ และผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณรา ทุกๆ 5 วันของการเก็บรักษานาน 30 วัน
พบว่าในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณราเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยพบว่าขนม
จากที่บรรจุถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณรา ไม่เกิน 30
โคโลนีต่อกรัม ที่อายุการเก็บรักษา 10 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับขนมจากที่
เก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกแบบบรรยากาศปกติ ขนมจากที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE มีสารซิลิ
กาเจลและปิดผนึกแบบบรรยากาศปกติ และชุดควบคุมที่มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 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
จึงจะเห็นได้วา่ ขนมจากที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE ที่ปิดผนึกแบบสุญญากาศ สามารถเก็บรักษาได้นาน 10 วัน
โดยที่มีคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
คาสาคัญ: ขนมจาก สารซิลิกาเจล ถุงพลาสติก 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

บทนา
ขนมจากเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีและบริเวณที่ติดชายฝั่งทะเล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบรูณ์และมีต้นจากเป็นจ้านวนมาก ขนมจากท้าด้วยแป้งข้าวเหนียวด้า มะพร้าวทึนทึกขูดหยาบ น้้าตาลมะพร้าวและ
เกลือเล็กน้อย สาเหตุที่เรียกว่าขนมจากเพราะเป็นขนมที่ห่อด้วยใบจากสดที่ได้จากต้นจากซึ่งเป็นพืชในวงศ์ปาล์มชนิด
หนึ่งที่ข้นึ เป็นกออยูต่ ามป่าชายเลนและบริเวณน้้ากร่อย ขนมจากนั้นท้าให้สุกด้วยการย่างไฟคล้ายการเผาข้าวหลามแต่
ใช้ความร้อนน้อยกว่า (ดัดแปลงจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง)
ในปัจจุบันขนมจากได้รับความนิยมและเป็ นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่การจ้าหน่ายขนมจาก มีข้อจ้ากัดใน
เรื่องอายุการเก็บรักษาที่สั้น ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส้าคัญและปัญหาด้านอายุการเก็บรักษาของขนมจาก จึงได้
ท้าการศึกษาวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาขนมจาก โดยใช้การบรรจุสารดูดซับความชื้น หรือซิลิกาเจล
ร่วมกับการบรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่้าเคลือบด้วยไนลอน (LDPE-NYLON) โดยเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอ้ งและท้าการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย์และทดสอบทางประสาทสัมผัสในระหว่างการเก็บรักษา
ส่วนผสมของขนมจาก ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส้าคัญดังนี้ แป้งข้าวเหนียวด้า แป้งข้าวเหนียวน้้าตาล
ทรายขาว น้้าตาลปิ๊บ หรือน้้าตาลมะพร้าว กะทิ มะพร้าวทึนทึก เกลือป่นและใบจากที่ใช้ในการห่อขนม (ณภัทร, 2553)
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การหืนเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นการหืนที่เกิดจากปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันที่พันธะคู่ของกรดไขมัน
ชนิ ด ไม่ อ่ิม ตั ว กั บ ออกซิ เจนในอากาศ เกิ ด เป็ น พั น ธะเพอร์ อ อกไซด์ (peroxide linkage) ขึ้น ระหว่า งพั น ธะคู่ อ อโต
ออกซิเดชันจะเกิดขึน้ เองแบบต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่อไขมันและน้้ามันสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ จะท้าให้มีกลิ่นและ
รสชาติผิดปกติ การมีโลหะเช่น ทองแดงและตะกั่ ว จะเป็นเร่งให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็ว นอกจากนั้นความร้อนและแสงมี
ผลช่วยเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ด้วย ไขมันและน้้ามันที่เกิดการหืนเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะมีค่า Iodine
Number(I.N.) ลดต่้าลง การตรวจวิเคราะห์ว่าเกิดการหืนเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันมากน้อ ยเพียงใด ท้าได้โดยการ
หาค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide Value, P.V.) คือ การหาปริมาณสารเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นในน้้ามันหรือไขมันนั้น เพอร์
ออกไซด์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในไขมั น หรื อ น้้ า มั น อย่า งช้า ๆ ขณะที่ ไขมั น หรื อ น้้ า มั น นั้ น ถู ก เก็ บ ไว้ ให้ สั ม ผั ส กั บ อากาศ เมื่ อ
เกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันจะท้าให้พันธะคู่ของกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวลดลง ดังนั้นไขมันหรือน้้ามันที่มีกรดไขมัน
ชนิดไม่อ่ิมตัวเป็นองค์ประกอบอยู่ในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลมาก หรือมีค่าไอโอดีนสูงจะเกิดปฏิกิริยาออโต
ออกซิเดชัน ถ้าวิเคราะห์ได้ค่า P.V. สูงแสดงว่า น้้ามันหรือไขมันเกิดการหื นเนื่องจากปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันมาก
และค่า I.N ที่วิเคราะห์ได้จะต่้ากว่าค่าที่เป็นจริง (นิธิยา, 2554)

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของขนมจาก
โดยเลือกตัวอย่างขนมจากที่จ้าหน่ายในท้องตลาดของจังหวัดจันทบุรี คือ อ้าเภอเขาคิชฌกูฎและอ้าเภอท่า
ใหม่เป็นตัวแทน อ้าเภอละ 1 ราย รวมเป็นจ้านวน 2 ราย โดยมีการตรวจสอบคุณ ภาพดังนี้ คือ ความชื้น (AOAC,
2000) ปริมาณเถ้า (AOAC, 2000) ปริมาณไขมัน ( AOAC, 2000) ปริมาณโปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Mathod (AOAC,
2000) ปริมาณเส้นใย (AOAC, 2000) และปริมาณคาร์โบไฮเดรต (AOAC ,2000)
การเตรียมตัวอย่างขนมจาก
ท้าการคัดเลือกขนมจากที่มีคุณภาพที่ดจี ากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี น้ามาศึกษาผลการใช้สารซิลิกา
เจล และการบรรจุในสภาพต่างๆ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยน้าขนมจากมาตัดหัว-ท้ายให้มีความยาวประมาณ
14-16 เซนติเมตรและบรรจุลงในถุง LDPE ขนาด กว้างxยาว 6×9 นิ้ว ปริมาณขนมจาก 95-100 กรัม ต่อถุง ใส่สาร
ซิลิกาเจลและปิดผนึกด้วยความร้อน ดังภาพที่ 1 โดยแบ่งสิ่งทดลองออกเป็นดังนี้
สิ่งทดลองที่ 1
ชุดควบคุม (วางทิง้ ไว้ในที่แห้ง)
สิ่งทดลองที่ 2
บรรจุถุง LDPE และปิดผนึก
สิ่งทดลองที่ 3
บรรจุถุง LDPE ใส่สารซิลกิ าเจลและปิดผนึก
สิ่งทดลองที่ 4
บรรจุถุง LDPE ปิดผนึกในสภาพสุญญากาศ
โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) ซึ่งมีการทดลอง 3 ซ้้า
การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อคุณภาพทางเคมีของขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา
น้าตัวอย่างขนมจากที่มีอายุ 0 , 7, 14, 21 และ 28 วัน มาสกัดน้้ามันหรือไขมันโดยแช่ขนมจากในสารละลาย
ปิ โตรเลี ยมอีเทอร์อั ต ราส่ วนขนมจากต่อ ปิ โตรเลี ย มอีเทอร์ 700 กรัม : 250 มิล ลิ ลิต ร แช่ทิ้ งไว้ประมาณ 30 นาที
จากนั้นแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว น้าของเหลวที่ได้ใส่ลงใน ฟลาส์ก ขนาด 250 มิลลิลิตร ไปให้ความ
ร้อนด้วย Hot Air Oven เพื่อระเหยปิโตรเลียมอีเทอร์แล้วจะได้น้ามันหรือไขมันออกมา (ดัดแปลงจาก การหาปริมาณ
ไขมันในอาหารโดยวิธี AOAC, 2000) จากนั้นน้าน้้ามันที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพทางด้านเคมี ดังนี้ ค่าปริมาณกรด
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ไขมันอิสระ (Acid Value, A.V.) (นิธิยา,2554) ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide Value, P.V.) (นิธิยา, 2554) และปริมาณน้้า
อิสระ โดยใช้เครื่องวัดค่า (aw) ยี่ห้อ Pawkit รุ่น Decagon Devices Pullman, WA99163

น้าขนมจากมาตัดหัว-ท้ายให้มีความยาวประมาณ 14-16 เซนติเมตรและบรรจุลงในถุง LDPE ขนาดกว้างx
ยาว 6×9 นิ้ว ถุงละประมาณ 95-100 กรัม

บรรจุถุงปิดผนึก
(เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อน)

บรรจุถุงและปิดผนึก

ใส่ซิลกิ าเจลและปิดผนึก
(เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อน)

ใส่ซิลิกาเจลและปิดผนึก

ปิดผนึกแบบสุญญากาศ
(เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ)

ปิดผนึกแบบสุญญากาศ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการบรรจุขนมจาก
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การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อคุณภาพทางจุลินทรีย์ของขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา
โดยน้าตั วอย่างขนมจากที่ มีอายุก ารเก็บรักษา 0, 5, 10, 15, 20, 25, และ 30 วัน มาตรวจสอบคุณ ภาพ
ทางด้านต่างๆ ดังนี้ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดโดยวิธี Total plate count (สุมาลี, 2540) และปริมาณยีสต์และรา (สุมาลี
, 2540)
การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมจากในระหว่างการเก็บ
รักษา
ท้าการสุ่มตัวอย่างขนมจากทุกสิ่งทดลอง มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน
15 คน โดยประเมิ น คุ ณ ภาพด้ านสี กลิ่ น รสชาติ เนื้อ สั ม ผั ส และความชอบรวม ใช้แ บบสอบถามชนิด 9-point
Hedonic Scale Scoring Test ใช้การวางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ Randomized Complete Block
Design (RCBD)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้ โ ปรแกรมส้ า เร็ จ รู ป Statistical Package of the Social Science (SPSS) และเปรี ย บเที ย บค่ า ความ
แตกต่างโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาคุณภาพทางเคมีของขนมจากโดยน้าตัวอย่างขนมจากในจังหวัดจันทบุรี 2 แห่งคือ อ้าเภอเขาคิชฌ
กูฎและอ้าเภอท่าใหม่ มาวิเคราะห์ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า และความชื้น ผลการตรวจสอบ
คุณภาพทางเคมีพบว่าขนมจากจากแหล่งผลิตทั้งสองแห่งมีคุณ ภาพทางเคมีแตกต่างกั น คือขนมจากจากแหล่งที่ 1
(อ้าเภอเขาคิชฌกูฎ) มีองค์ประกอบทางเคมีสูงกว่าขนมจากจากแหล่งผลิตที่ 2 (อ้าเภอท่าใหม่) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของขนมจาก
คุณภาพทางเคมี
แหล่งผลิต
(ร้อยละ)
แหล่งผลิตที่ 1 (อ.เขาคิชฌกูฎ)
แหล่งผลิตที่ 2 (อ.ท่าใหม่)
คาร์โบไฮเดรตns
60.80±2.36
58.06±0.80
โปรตีนns
8.41±0.33
7.80±0.73
ns
ไขมัน
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
*
b
ความชื้น
22.75±0.81
29.72±1.41a
หมายเหตุ :
ns หมายถึงค่าเฉลี่ยไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
* อักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอนหมายถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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จากตารางที่ 1 จะพบว่าคุ ณภาพทางเคมี เบื้ องต้นของขนมจากมี ความแตกต่างกั นเมื่อมี แหล่ งผลิ ตที่ ต่างกั น
ถึ งแม้ ว่ าคุ ณภาพโดยรวมจะไม่ แตกต่ างกั นอย่างมี นั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ ก็ ตาม แต่ ก็ มี ค่ าความชื้นที่ แตกต่ างกั นอย่ างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ โดยองค์ประกอบที่แตกต่างกันนัน้ เป็นผลมาจากส่วนประกอบในการผลิตหรือสูตรของขนมที่แตกต่างกัน
ได้แก่ แป้งข้าวเหนียวขาว แป้งข้าวเหนียวด้าและน้้าตาลในส่วนผสมซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมี ด้านคาร์โบไฮเดรต
น้้ากะทิและเนื้อมะพร้าว ในส่วนผสมซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีด้านไขมัน เป็นต้น ซึ่งขนมจากที่น้ามาเป็นตัวอย่างของ
การทดลองนี้อาจจะมีส่วนผสมของสูตรที่แตกต่างกันตามท้องถิ่นและผู้ประกอบการ (ดังแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ส่วนประกอบของขนมจาก
ส่วนประกอบ
ปริมาณ (กรัม)
น้้ากะทิ
3000
แป้งข้าวเหนียวขาว
2000
น้้าตาลทราย
2000
มะพร้าวทึนทึก
2000
แป้งข้าวเหนียวด้า
1000
น้้าตาลปิ๊บ
1000
เกลือป่น
10
ที่มา: สัมภาษณ์ผู้ผลิตแหล่งที่ 1 อ้าเภอเขาคิชฌกูฎ (2556)
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทางเคมีที่วิเคราะห์น้ี เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรสชาติที่อร่อยแล้วยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในอาหารอีกด้วย ดังนัน้ ผู้
ทดลองจึงเลือกขนมจากที่มาจากแหล่งผลิตที่ 1 เพราะว่ามีค่าความชื้นต่้าท้าให้สามารถช่วยชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ปฏิกิริยาลิโพไลซิสและการเจริญเติบโตของยีสต์และรา มาเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ขนมจากเพื่อศึกษา
ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางเคมีตอ่ ไป
การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปริมาณกรดไขมันอิสระของขนมจาก
เมื่อน้าขนมจากทั้ง 4 สิ่งทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และตรวจปริมาณกรดไขมันอิสระในระหว่างการ
เก็บรักษาขนมจาก ทุก 7 วัน เป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า ขนมจากทั้ง 4 สิ่งทดลองมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥ 0.05) ที่อายุการเก็บรักษา 0 และ 7 วัน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปริมาณกรดไขมันอิสระ (กรัมต่อมิลลิลติ ร) ของขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา
สิ่งทดลอง
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
0ns
7ns
14*
21*
28*
สิ่งทดลองที่ 1*
8.98A±0.00 26.82B±0.59 29.50cC±0.20 36.72cD±0.72 35.64dD±0.74
สิ่งทดลองที่ 2NS
8.98±0.00 28.19±0.96 27.64b±0.58 26.18a±0.16 28.40b±0.49
สิ่งทดลองที่ 3 *
8.98A±0.00 28.74B±0.57 28.88bcB±0.39 33.46bC±0.43 30.52cB±0.34
สิ่งทดลองที่ 4 NS
8.98±0.00 26.37±1.58 25.02a±0.13 25.19a±0.52 24.96a±0.47
หมายเหตุ : * ตัว อั ก ษรภาษาอั งกฤษตั วพิ พ ม์ เล็ ก ที่ แ ตกต่ างกั นในแนวตั้ ง หมายถึ ง ค่ าเฉลี่ ย ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
*
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิพม์ใหญ่ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในแนวตั้ง
NS หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในแนวนอน
จากตารางที่ 3 เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 14, 21 และ 28 วัน ขนมจากทุกสิ่งทดลองมี ค่าปริมาณ
กรดไขมันอิสระแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีค่าปริมาณกรด
ไขมันอิสระมากที่สุดคือ 29.50±0.20, 36.72±0.72 และ 35.64±0.74 กรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ และขนมจากที่มี
การบรรจุ ใ นถุ ง LDPE และปิ ด ผนึ ก แบบสุ ญ ญากาศ มี ค่ า ปริ ม าณกรดไขมั น อิ ส ระน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 25.02±0.13,
25.19±0.52 และ 24.96±0.47 กรัมต่อมิลลิลิตรตามล้าดับ ทั้งนี้การบรรจุในสภาพบรรยากาศที่มีออกซิเจนน้อยจะ
ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากองค์ประกอบของอาหารได้ (สุมณฑา, 2545)
เมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณกรดไขมันอิสระของขนมจากที่ท้าการศึกษากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ของน้้ามันมะพร้าว (มอก.203-2550) ที่แสดงคุณลักษณะที่ต้องการของ น้้ามันมะพร้าวส้าหรับบริโภคแบบธรรมชาติ
คือต้องมีค่าของกรด (acid value )ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน้้าหนัก 1 กรัม พบว่าค่ากรดที่ได้มีค่าสูงเกิ น
มาตรฐานเนื่องจากว่าในขนมจากมีการใช้น้ากะทิ ซึ่งเป็นการคั้นจากมะพร้าวขูด และผ่านกระบวนการแปรรูปหลาย
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่แป้งข้าวเหนียว น้้าตาล และน้าไปผ่านความร้อนจากการย่าง จึง
ส่งผลให้คา่ ปริมาณกรดที่ได้มคี ่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของน้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่แสดงไว้
เมื่อศึกษาถึงสภาพการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพของขนมจากพบว่า การดัดแปลงโดยการบรรจุ
ถุ ง โพลิ เอทิ ลี น ที่ มี ค วามหนาแน่ น ต่้ า (LDPE) ที่ มีก ารปิ ด ผนึ ก ร่ ว มกั บ การใช้ส ารดู ด ความชื้ น หรือ บรรจุ ในสภาพ
สุญญากาศ เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึน้ ที่ 7, 14, 21 และ 28 วัน ค่าปริมาณกรดไขมันอิสระของขนมจากในทุกสิ่ง
ทดลอง มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอดอายุการเก็บรักษา เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระ
เพิ่มขึ้นในระดับที่สูงกว่า
การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปริมาณเพอร์ออกไซด์ของขนมจาก
จากการเก็บรักษาขนมจาก 4 สิ่งทดลอง ที่อุณหภูมหิ ้อง และตรวจสอบค่าเพอร์ออกไซด์ในระหว่างการเก็บ
รักษา ทุก 7 วันเป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า ที่อายุการเก็บรักษา 0 วัน ค่าเพอร์ออกไซด์ของขนมจากทุกสิ่งทดลอง มี
ค่ าเท่ ากั บ 0.19±0.01 มิล ลิ ส มมู ล ต่อ กิ โลกรัม (mEq/kg) แต่เมื่อ อายุก ารเก็ บรั ก ษาเพิ่ ม ขึ้น ขนมจากจะมี ค่ าเพอร์
ออกไซด์เพิ่มขึ้นในทุกสิ่งทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ปริมาณเพอร์ออกไซด์ (มิลลิสมมูลต่อกิโลกรัม) ของขนมจากระหว่างการเก็บรักษา
สิ่งทดลอง

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
0ns

7*

สิ่งทดลองที่ 1*

0.19±0.01A

2.72±0.00bC

สิ่งทดลองที่ 2*

0.19±0.01A

สิ่งทดลองที่ 3*
สิ่งทดลองที่ 4*
หมายเหตุ :

*

*

ns
NS

14*

21*

28*

2.06±0.14bB

2.12±0.13bB

2.74±0.01cC

0.88±0.42aAB

0.76±0.25aAB

0.90±0.03aB

2.55±0.01cC

0.19±0.01A

0.18±0.01aA

0.74±0.01aBC

0.91±0.09aC

1.94±0.01bD

0.19±0.01A

0.65±0.40aB

0.83±0.14aB

0.82±0.02aB

1.72±0.12aC

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิพม์เล็กที่แตกต่างกันในแนวตัง้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิพม์ใหญ่ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในแนวตั้ง
หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในแนวนอน

จากตารางที่ 4 พบว่าการใช้สารซิลิกาเจลและการบรรจุแบบสุญญากาศ มีผลต่อค่าเพอร์ออกไซด์ของขนม
จากในระหว่างการเก็บรักษา โดยขนมจากที่เก็บรักษาแบบที่ไม่ได้ใช้สารซิลิกาเจลและการบรรจุแบบสุญญากาศ หรือ
ชุดควบคุมมีค่าเพอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้น เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และเมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษาที่ 28 วัน พบว่ามีค่า
เพอร์ออกไซด์มากที่สุดคือ 2.74±0.01 มิลลิสมมูลต่อกิโลกรัม ส่วนขนมจากที่เก็บรักษาโดยบรรจุในถุงแบบ LDPE และ
ปิดผนึกแบบสุญญากาศ บรรจุในถุงแบบ LDPE และใส่สารซิกาเจล และบรรจุในถุงแบบLDPE และปิดผนึกธรรมดา มี
ค่ า เพอร์ อ อกไซด์ น้ อ ยที่ สุ ด เรี ย งตามล้ า ดั บ คื อ 1.72±0.12, 1.94±0.01 และ 2.55±0.01 มิ ล ลิ ส มมู ล ต่ อ กิ โลกรั ม
ตามล้าดับ โดยค่าเพอร์ออกไซด์ที่เพิ่มขึน้ นัน้ ส่งผลให้เกิดการหืนของไขมันจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่พันธะคู่ของกรด
ไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวกับออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็นพันธะเพอร์ออกไซด์ (peroxide linkage) ขึ้น เมื่อไขมันหรือน้้ามัน
สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ จะท้าให้มีกลิ่นและรสชาติผิดปกติ การตรวจวิเคราะห์การหืนจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ท้าได้โดยการหาค่าเพอร์ออกไซด์ คือ การหาปริมาณสารเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นในน้้ามันหรือไขมันนัน้ (นิธิยา, 2554)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรายุทธ (2551) ได้ศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงพลาสติกลามิเนต Nylon/LLDPE และ
กระปุกพลาสติกชนิด PP ต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และ คุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าพริกน้้า
เงี้ย ว ที่ เก็ บรัก ษาที่ อุณ หภู มิ 4-55 องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 6-12 สั ปดาห์ พบว่าน้้าพริก น้้าเงี้ ยวเริ่ ม ต้น มีค่ า pH
เท่ากับ 5.03 และ aW เท่ากับ 0.70 ค่าการซึมผ่านถุงแบบ Nylon/LLDPE ของก๊าซออกซิเจนเท่ากับร้อยละ 0.022 ต่อ
ชั่วโมง แต่พลาสติกชนิด PP มีการซึมผ่านของออกซิเจนสูงกว่า จึงท้าให้สีของน้้าพริกเปลี่ยนแปลงคล้้าลง และยัง
พบว่าค่า aW ของน้้าพริกที่บรรจุในถุง Nylon/LLDPEลดลงช้ากว่าในกระปุกพลาสติกชนิด PP
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การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อค่าปริมาณน้าอิสระ(aw) ของขนมจาก
จากการศึกษาการใช้สารซิลิกาเจลต่อคุณภาพของขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา ทั้ง 4 สิ่งทดลองคือสิ่ง
ทดลองที่ 1 ชุดควบคุม สิ่งทดลองที่ 2 บรรจุถุง LDPE และปิดผนึก สิ่งทดลองที่ 3 บรรจุถุง LDPE ใส่สารซิลิกาเจล
และปิดผนึก และสิ่งทดลองที่ 4 บรรจุถุง LDPE ปิดผนึกในสภาพสุญญากาศ เมื่อน้าขนมจากทั้ง 4 สิ่งทดลองไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง และตรวจวัดค่าปริมาณน้้าอิสระ ทุก 5 วันเป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่า ค่าปริมาณน้้าอิสระของ
ขนมจากทุกสิ่งทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ซึ่งค่าปริมาณน้้าอิสระของทุกสิ่ง
ทดลอง มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ปริมาณน้้าอิสระของขนมจาก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง
สิง่ ทดลอง
สิ่งทดลองที่
สิ่งทดลองที่
สิ่งทดลองที่
สิ่งทดลองที่
หมายเหตุ :

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
0ns
5ns
10ns
15ns
20ns
25ns
30ns
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
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
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
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
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในแนวตั้ง
NS
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในแนวนอน

จากตารางที่ 5 จะพบว่าค่าปริมาณน้้าอิสระของขนมจากที่มีการบรรจุในถุง LDPE มีอัตราการซึมผ่านก๊าซ
ออกซิ เจน ได้ เท่ า กั บ 30-120 (cc/m2.atm.24hr) (งามทิ พ ย์,2550 ) แสดงว่า ถุ ง LDPE ยั งคงสามารถยอมให้ ก๊ า ซ
ออกซิเจนและความชื้นจากสภาพแวดล้อมด้านนอกผ่านเข้าและออกไปได้ จึงส่งผลให้ค่าปริมาณน้้าอิสระของขนม
จากไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
เมื่อศึกษาการใช้สารดูดความชืน้ ในภาชนะบรรจุตอ่ ค่าปริมาณน้้าอิสระของขนมจากที่บรรจุในถุง LDPE และ
ใส่สารซิลกิ าเจล ที่อายุการเก็บรักษา 30 วัน พบว่ามีค่าปริมาณน้้าอิสระต่้าที่สุด คือ 0.82±0.01 ทั้งนีเ้ พราะว่าสารดูด
ความชื้นจะมีความสามารถในการดูดซับความชื้นหรือโมเลกุลของไอน้้าจากบรรยากาศภายในบรรจุภัณ ฑ์ ท้าให้
ความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศที่ล้อมรอบอาหารต่้ากว่าค่าปริมาณน้้าอิสระของอาหาร (Rooney, 1997) จึงมีการ
เคลื่อนย้ายความชื้นจากอาหารและท้าให้อาหารในภาชนะที่มีสารดูดความชื้นมีค่าปริมาณน้้าอิสระต่้า การดูดซับ
ความชื้นของสารดังกล่าวเป็นการดูดซับทางกายภาพ (Physical Adsorption) โดยโมเลกุลของน้้าจะถูกดูดซับไว้ดว้ ยแรง
ยึด ระหว่า งโมเลกุ ล (Intermolecular Force) ของน้้ า และพื้ น ผิ วของสารดู ด ความชื้น (Brody, 1994) สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ ปิยะนุช (2545) ที่ได้ศึกษาการยืดอายุการเก็บขนมเปี๊ยะโดยการใช้สารลดค่าปริมาณน้้าอิสระและบรรจุ
ภัณฑ์ พบว่าการใช้สารซิลิกาเจลท้าให้ปริมาณความชืน้ ของส่วนแป้งขนมเปี๊ยะลดลง จากร้อยละ 10.6-12.0 เป็น ร้อย
ละ10.5-11.6 และค่าปริมาณน้้าอิสระลดลงจาก 0.74-0.78 เป็น 0.73-0.77
การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ของขนมจาก
จากการน้าขนมจากในทุกสิ่งทดลองไปเก็บรักษาที่อุณหภูมหิ ้อง (30 องศาเซลเซียส) และตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลินทรีย์โดยการตรวจนับปริมาณจุลินทรียท์ ั้งหมด ที่อายุการเก็บรักษา 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน ซึ่งผล
การตรวจสอบพบว่าขนมจากที่มีการบรรจุถุง LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น คือเท่ากับ 5.67±0.02 log cfu/g ที่อายุการเก็บรักษานาน 30 วัน ซึ่งมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตกับขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และใส่สารซิลิกาเจล การบรรจุถุง LDPEและปิด
ผนึกแบบธรรมดา และชุดควบคุม ที่มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 6.80±0.01, 7.80±0.06 และ 8.75±1.23 log
cfu/g ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (log cfu/g) ของขนมจาก
สิ่งทดลอง
0ns
สิ่งทดลองที่ 1 <30
สิ่งทดลองที่ 2 <30
สิ่งทดลองที 3 <30
สิ่งทดลองที่ 4 <30
หมายเหตุ

*
ns
<30

5*
5.73±0.01d
3.92±0.01c
2.87±0.06b
<30a

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
10*
15*
20*
25*
5.92±0.03d 6.67±0.10d .63±0.01d .84±0.01d
4.89±0.02c 5.74±0.02c 6.76±0.01c .18±0.35c
3.71±0.03b 4.80±0.03b 5.71±0.03b .52±0.04b
<30a
2.72±0.01a 3.65±0.06a .86±0.02a

30*
8.75±1.23d
7.80±0.06c
6.80±0.01b
5.67±0.02a

ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวตัง้ หมายถึง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ
หมายถึง ปริมาณจุลินทรีย์ที่นับไม่ได้ซึ่งต่้ากว่าช่วงที่ก้าหนดคือ 30-300 โคโลนี

จากตารางที่ 6 พบว่าการบรรจุถุง LDPE ปิดผนึกแบบสุญญากาศ ส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของ
ขนมจากที่อายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยสามารถยับยั้งการเจริญ ของจุลินทรีย์ในขนมจากได้ดีที่สุด คือมีปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด 5.67±0.02 log cfu/g ซึ่งมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฉบับที่ 1531 พ.ศ. 2552 เรื่อง
ก้าหนดมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ชุม ชนขนมไทย ที่ ก้ าหนดว่าต้อ งมีปริม าณจุ ลิ นทรีย์ทั้งหมด <6.00 log cfu/g ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาคือ การบรรจุถุง LDPE และใส่สารซิลิกาเจล และการบรรจุถุง LDPE และปิดผนึก
แบบธรรมดา ทั้งนี้เนื่องจากการบรรจุในสภาพสุญญากาศจะต้องดึงเอาอากาศ หรือออกซิเจนออกก่อนท้าการปิด
ผนึก และอั ต ราการซึ ม ผ่ านของภาชนะบรรจุ แบบ LDPE มีอั ต ราการซึ ม ผ่ า นกาซออกซิ เจน ได้ เท่ ากั บ 30-120
(cc/m2.atm.24hr) (งามทิพย์, 2550 ) แสดงว่าถุง LDPE ยังคงมาสามารถยอมให้ก๊ าซออกซิเจนและความชื้นจาก
สภาพแวดล้อมด้านนอกผ่านเข้าไปได้ จึงส่งผลให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้บ้างแต่น้อยกว่าชุดควบคุม ที่เก็บ
รักษาในสภาวะแวดล้อมตามปกติ
จากผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของขนมจากที่มีการบรรจุถุง LDPE สามารถยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด ซึ่งมีอัตราการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่าทุกสิ่งทดลอง ตลอดระยะเวลาใน
การเก็บรักษา ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพสุญญากาศภายในถุง LDPE ท้าให้ปริมาณออกซิเจนที่ยังเหลืออยู่ในบรรจุภัณฑ์
มีน้อยมากท้าให้ปฏิกิริยาทางเคมีจากองค์ประกอบอาหารและกิจกรรมการหายใจของจุลินทรีย์ ในอาหารลดลงด้วย
(สุมณฑา, 2545)
ในขณะที่ขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และใส่สารซิลิกาเจล พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดยังคง มีปริมาณต่้า
กว่าขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และปิดผนึกแบบธรรมดา และ ชุดควบคุม เมื่ออายุการเก็บรักษานาน 30 วัน ทั้งนี้
เนื่องจากถุง LDPE มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ท้าให้ปริมาณออกซิเจนซึ่งจ้าเป็นต่อการ
เจริญของจุลินทรีย์ลดลง ส่งผลให้ปริมาณจุลินทรี ย์ทั้งหมดที่นับได้ลดลงเช่นกัน (งามทิพย์, 2550) ร่วมกับการใช้ซิลิ
กาเจลนั้นจะช่วยในการดูดความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ ระหว่างการเก็บรักษาอีกด้วย (สมพงษ์, 2550) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ เกียรติฉัตร์ (2553) ศึกษาถึงปัจจัยของเทคนิคการอบแห้งและเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ตอ่ คุณภาพ
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ของกุ้งแห้ง สายพันธุ์ Penaeus spp. โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาของกุ้งแห้งระหว่างการเก็บรักษาในช่วงระยะเวลา 0-6 เดือน โดยบรรจุกุ้งแห้งในถุง 3 ชนิดคือ ถุง
Polypropylene ถุง Nylon/LLDPE และถุง Nylon/Al/LLDPE ภายใต้บรรยากาศปกติและสุญ ญากาศ ซึ่งพบว่า ปริมาณ
ความชื้น ค่ า ปริ ม าณน้้ า อิส ระ จ้ า นวนจุ ลิ น ทรี ย์ทั้ งหมด จ้ า นวนยี ส ต์ แ ละรา มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้น อย่า งมี นั ย ส้ า คั ญ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลาการเก็บรักษา
การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ของขนมจาก
เมื่อศึกษาถึงผลการใช้สารซิลกาเจล ในการเก็บรักษาขนมจากต่อปริมาณยีสต์และราในขนมจากพบว่า ขนม
จากทุกสิ่งทดลองมีการเพิ่มปริมาณของยีสต์และราเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และ
ปิดผนึกแบบสุญญากาศ มีปริมาณของยีสต์และรา น้อยที่สุด คือ log 3.60±0.06 cfu/g ที่อายุการเก็บรักษานาน 25
วัน ส่วนขนมจาก ชุดควบคุมพบว่ามีปริมาณยีสต์และรามากทีส่ ุดคือ log 7.70±0.02 cfu/g ที่อายุการเก็บรักษาที่ 25
วันเท่ากัน แต่เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 30 วัน จะพบว่าขนมจาก ทุกสิ่งทดลอง มีปริมาณยีสต์ละรา เกินค่า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฉบับที่ 1531 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทย ที่ก้าหนดว่าต้อง
มีปริมาณยีสต์และรา <4.00 log cfu/g ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการตรวจนับปริมาณยีสต์และรา (log cfu/g) ของขนมจาก
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
สิ่งทดลอง
0ns
5*
10*
15*
20*
25*
30*
สิ่งทดลองที่ 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
สิ่งทดลองที่ 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

สิ่งทดลองที่ 4 <30

<30a

หมายเหตุ

<30a

2.49±0.09a 2.88±0.02a 3.60±0.06a 4.87±0.04a

*

ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวตัง้ หมายถึง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ
<30 หมายถึง ปริมาณจุลินทรีย์ที่นับไม่ได้ซึ่งต่้ากว่าช่วงที่ก้าหนดคือ 30-300 โคโลนี

จากตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาการเก็บรักษาจาก 0 ถึง 30 วัน พบว่า ขนมจากที่บรรจุถุง
LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ สามารถยับยั้งการเจริญของยีสต์และราได้ดีที่สุด ซึ่งมีอัตราการเพิ่มปริมาณของ
ยีสต์และราน้อยกว่าทุกสิ่งทดลอง ทั้งนีเ้ นื่องจากการบรรจุในถุง LDPE ซึ่งเป็นภาชนะที่ยอมให้ไอน้้าซึมผ่านได้บ้างแต่ไม่
มากนัก อีกทัง้ การบรรจุแบบสุญญากาศจะเป็นการดึงเอาก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการเจริญของจุลินทรีย์
ออกก่ อ นการปิ ด ผนึก จึงส่ งผลให้ ปริ ม าณก๊ าซออกซิ เจนที่ เหลือ อยู่ภ ายในที่ จุลิ น ทรีย์ จ ะสามารถน้ ามาใช้ในการ
เจริญเติบโตมีน้อย ท้าให้กระบวนการเมตาบอลิซึมและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในอาหารเกิดน้อยส่งผลให้ปริมาณที่
เพิ่มขึ้นของจุลนิ ทรีย์มีน้อยด้วย (สุมณฑา, 2545)
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ส้า หรับขนมจากที่ บรรจุถุ ง LDPE และใส่ ส ารซิ ลิ ก าเจล พบว่าที่ อ ายุ ก ารเก็ บรัก ษา นาน 30 วั น ยังคงมี
ปริมาณยีสต์และราน้อยกว่า ขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และปิดผนึกแบบธรรมดา และขนมจากชุดควบคุม ทั้งนี้เป็น
เพราะภาชนะบรรจุ คื อ ถุ งโพลิ เอทิ ลี น ที่ มีค วามหนาแน่ น ต่้ า (LDPE) มี คุ ณ สมบั ติ ในการป้ อ งกั น การซึ ม ผ่ า นของ
ออกซิเจน ท้าให้ปริมาณออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อการเจริญของจุลินทรีย์ลดลง ส่งผลให้ปริมาณยีสต์และราที่
นับได้ลดลงเช่นกัน (สุมณฑา, 2547) และการใส่ซิลิกาเจลนั้นจะช่วยในการดูดความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการ
เก็บรักษา (สมพงษ์, 2550)

วิจารณ์และสรุปผล
จากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเบื้องต้นของขนมจากที่ผลิตจากแหล่งผลิต ที่ 1 (อ้าเภอเขาคิชฌกูฎ) มี
องค์ประกอบทางเคมีสูงกว่าขนมจากที่ผลิตจากแหล่งผลิตที่ 2 (อ้าเภอท่าใหม่) ดังนี้ คือ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต
โปรตี น ไขมั น เส้ น ใย และเถ้ า เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 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 ขนมจากที่ไม่มีการบรรจุในถุง (ชุดควบคุม) ขนมจากที่บรรจุถุง LDPEและปิดผนึก ขนมจากที่บรรจุถุง LDPE
ใส่ซิลิกาเจลและปิดผนึก และขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และปิดผนึกในสภาพสุญญากาศ เมื่อน้าขนมจากมาท้าการ
ตรวจสอบคุณ ภาพด้านปริมาณกรดไขมันอิสระ พบว่าปริมาณกรดไขมันอิสระของขนมจากทุกสิ่งทดลอง และชุด
ควบคุมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ส้าหรับ ปริมาณน้้าอิสระของขนมจาก พบว่าทุกสิ่งทดลองและ
ชุดควบคุมมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน ส่วนค่าเพอร์ออกไซด์ พบว่า ขนมจากทุกสิ่งทดลองและชุดควบคุมมีแนวโน้มที่จะ
เกิดการหืนเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
การศึก ษาผลของการใช่สารซิ ลิก าเจล และการบรรจุแบบต่างๆ ของขนมจากต่อ คุณ ภาพทางจุ ลิน ทรีย์
พบว่าขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ มีผลต่อการยับยั้งปริมาณจุลินทรียท์ ั้งหมดและปริมาณ
ยีสต์และราได้ดีที่สุด ที่ระยะเวลาการเก็บรักษานานถึง 25 วัน จากระยะเวลาในการเก็บรักษาทั้งหมด 30 วัน ดังนั้น
การใช้วิธีการบรรจุแบบสุญญากาศ จึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและการยับยั้งปริมาณจุลินทรีย์ในการเก็บรักษาขนม
จากได้นานกว่าทุกสิ่งทดลอง ทั้งนี้ภาชนะบรรจุถุง LDPE มีอัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจน ได้เท่ากับ 30-120 (cc/m2.
atm. 24hr) (งามทิ พ ย์ ,2550 ) แสดงว่ า ยั ง คงสามารถยอมให้ ก๊ า ซออกซิ เจนและความชื้ น จากสภาพแวดล้ อ ม
ด้านนอกผ่านเข้าและออกไปได้ จึงส่งผลให้ค่าปริมาณน้้าอิสระของขนมจากไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
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การพัฒนาการสารทาให้น้ายางจับตัวเพื่อการผลิตยางก้อนถ้วย: กรณีศึกษา ตาบล
โพน อาเภอคาม่วง 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
งานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาการผลิตยางก้อนถ้วยโดยใช้สารท้าให้น้ายางจับตัว 5 ชนิด ได้แก่ กรดฟอร์มิก น้้า
หมั ก สมอ น้้า หมั ก มะขามป้ อ ม น้้ าหมั ก มะเฟื อ ง และสารส้ ม จากการศึก ษาพบว่า น้้า หมั ก ชีวภาพและสารส้ ม มี
ประสิ ทธิภาพท้าให้น้ ายางจับตัวได้ ใกล้เคียงกับกรดฟอร์ มิก โดยมีค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง อยู่ในช่วง 2.33 – 3.20
สามารถเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ เมื่อน้ายางก้อนถ้วยที่ผลิตได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัว
ทั้ง 5 ชนิด มาวิเคราะห์ คุ ณ ภาพ ได้แ ก่ การวิเคราะห์ ปริมาณสิ่งสกปรก ปริม าณเถ้า ปริม าณสิ่ งระเหย ปริม าณ
ไนโตรเจน ความอ่อนตัวเริ่มแรก ดัชนีความอ่อนตัวของยางและสี พบว่า ยางก้อนถ้วยที่ผลิตได้จากการใช้น้าหมัก
ชีวภาพและสารส้มมีคุณสมบัตทิ างกายภาพไม่แตกต่างกับการใช้กรดฟอร์มิก ดังนั้นจึงสามารถน้ามาใช้แทนกรดฟอร์
มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรสามรถลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อกรดฟอร์มิกลงได้
คาสาคัญ: ยางก้อนถ้วย สารท้าให้น้ายางจับตัว น้้าหมักชีวภาพ

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
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บทนา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่าง
มาก ประกอบกับสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและตลาดโลกที่ก้าลังเจริญเติบโต มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและอื่น ๆ การพัฒนายางของไทยจึงต้องรุกให้ทันต่อกระแสโลก
โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตยางเป็นเกษตรกรระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นระดับต้นน้้าที่ส้าคัญที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพก่อน
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาระดับกลางน้้าและปลายน้้า การพัฒนาการผลิตยางให้เกษตรกรได้มีทางเลือก นอกจากผลิต
ยางแผ่นดิบแล้ว ยางก้อนถ้วยก็เป็นการผลิตอีกรูปแบบหนึ่งที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพได้เช่นกัน เพื่อเป็นวัตถุดิบน้าไป
ผลิ ตยางแท่ ง STR ที่ มีคุณ ภาพสูง แต่มีต้นทุ น การผลิต ต่้าเพื่อรองรับการขยายตั วของตลาดยางแท่ งที่ นับวันจะมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตยางแท่งตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน ที่ส้าคัญคือ ยางแท่ง STR 20
ของไทยมีข้อเสียเปรียบประเทศผู้ผลิตรายอื่น ๆ เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในแง่ของกระบวนการผลิตอยู่หลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดและต้นทุนของวัตถุดิบ ซึ่งการผลิตยางแท่ง STR 20 ของไทย ใช้เศษยาง ยางเครพ
และยางก้อ น หรือ ยางก้ อ นผสมกั บยางแผ่ น ดิ บในสัด ส่ วนต่างๆ กัน ท้ าให้ ราคาของวัต ถุ ดิบสู งกว่ามาเลเซี ยและ
อินโดนีเซีย ซึ่งใช้เศษยางและยางถ้วยเท่านั้น นอกจากนี้เศษยางและยางถ้วยที่ใช้ในโรงงานยางแท่ง STR 20 ของไทย
ค่อนข้างสกปรก ท้าให้โรงงานต้องเพิ่มจ้านวนเครื่องจักรในการบดล้าง ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาวัตถุดิบในรูป
ยางก้อนที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนโรงงานผลิตยางแท่งโดยตรง จะท้าให้สามรถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ส่งผลให้
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านตลาดสูงขึ้น (ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, 2541)
การผลิตยางก้อนถ้วยเป็นการแปรรูปน้้ายาง เพื่อน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่ง ซึ่งยางก้อนถ้วยที่
ได้มาตรฐานต้องมีลักษณะเป็นรูปถ้วย สะอาด ไม่มีสิ่งปะปน ไม่มีกลิ่น สีสวย การผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพจะท้า
ให้ขายได้ราคาดี เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต ใช้เวลาและใช้แรงงานน้อย ต้นทุนการผลิต
ต่้า เนื้อยางของยางก้อนถ้วยมีความยืดหยุน่ ดีและง่ายต่อการท้างานของเครื่องรีดเครพ การผลิตยางก้อนถ้วยต้องวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบกรีดที่ใช้ ปริมาณน้้ายางต่อต้นในแต่ละครั้งกรีด ขนาดของแปลงกรีด เปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้งของน้้ายางที่กรีดได้ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการค้านวณปริมาณการใช้กรด การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ก้าหนดเวลาในการท้างานจ้านวนแรงงานที่ใช้ เป็นต้น การผลิตยางก้อนนั้นมีหลายรูปแบบในการท้าให้น้ายางจับ
ตัว ได้แก่ การท้ายางก้อนถ้วยบนต้นยางและการท้ายางก้อนถ้วยในโรงเรื อน การใช้กรดเป็นวิธีที่สะอาด ใช้ง่าย และ
ได้ผล ซึ่งเกษตรกรใช้อยู่ทั่วไป ในขั้นตอนการผลิตยางก้อนจะต้องมีการน้าน้้ายางผสมกับสารละลายกรด เพื่อให้เนื้อ
ยางจับตัวกันเป็นก้อน โดยกรดที่ใช้ในการจับตัวของน้้ายาง ได้แก่ กรดซัลฟิวริกหรือกรดก้ามะถัน (Sulfuric acid :
H2SO4) กรดฟอร์มิก (Formic acid : HCOOH) กรดแอซีติกหรือกรดน้้าส้ม (Acetic acid : CH3COOH) และกรดอินทรีย์
(Organic acid) อื่น ๆ (สถาบันวิจัยยาง, 2553)
ต้า บลโพน อ้ าเภอค้ าม่วง จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์ ได้ รับการส่ งเสริม ให้ ป ลู ก ยางพารา ในปี 2547 ตามโครงการ
ยางพารา 1 ล้านไร่ โดยในปัจจุบัน เกษตรกรนิยมผลิตยางก้อนถ้วย เนื่องจากมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการผลิตต่้า
และสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้เร็ว แต่การผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่ปฏิบัติยังไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ขาดความรู้ในด้านการผลิตและการจ้าหน่าย จึงท้าให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ซื้อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
กระบวนการผลิต ในขัน้ ตอนการใช้กรด เกษตรกรจัดซือ้ มาจากท้องตลาด โดยไม่ทราบชนิดกรด ความเข้มข้น ปริมาณ
ที่ต้องใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตต้นยางพารา
ต้นทุนการผลิต สุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม จากสภาพปัญหาดังกล่าว โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการ
สารท้ าให้ น้ ายางจับตั วเพื่อ การผลิ ต ยางก้อ นถ้ วย: กรณี ศึก ษา ต้ าบลโพน อ้ าเภอค้ าม่วง จังหวัด กาฬสิน ธุ์ ” เป็ น
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โครงการวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาสารท้าให้น้ายางจับตัวเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย เพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตยางก้อนถ้วย ท้าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจ้าหน่ายยางก้อน
ถ้วย ท้าให้ได้ยางก้อนถ้วยที่สะอาด สีสวย ไม่มีกลิ่นเหม็น ใช้แรงงานผลิตน้อย ใช้เวลาผลิตสั้น มีต้นทุนการแปรรูปต่้า
มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยยาง ตลอดจนได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของยางก้อนถ้วยที่ผลิตได้
เพื่อให้ขายยางได้ในราคาสูงต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. น้้ายางธรรมชาติ จากบ้านโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตัล
3. โถดูดความชื้น
4. ตูอ้ บลมร้อน
5. เตาเผา
6. เครื่องวัดความอ่อนตัวของยาง
7. เครื่อง Kjeldahl
วิธีการศึกษา
1. การเตรียมน้าหมักชีวภาพ
1.1 การเตรียมน้าหมักชีวภาพสมอ
ชั่งสมอจ้านวน 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังหมัก เติมน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม แล้วเติมน้้าสะอาด
ประมาณ 10 ลิตร ปิดฝาให้สนิทตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ 3 เดือน กรองน้้าหมักชีวภาพ จากนั้นน้าไปวัดค่าความเป็น
กรดด่าง (pH)
1.2 การเตรียมน้าหมักชีวภาพมะขามป้อม
ชั่งมะขามป้อมจ้านวน 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังหมัก เติมน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม แล้วเติมน้้า
สะอาดประมาณ 10 ลิตร ปิดฝาให้สนิทตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ 3 เดือน กรองน้้าหมักชีวภาพ แล้วน้าไปวัดค่าความ
เป็นกรดด่าง (pH)
1.3 การเตรียมน้าหมักชีวภาพมะเฟือง
ชั่งมะเฟืองจ้านวน 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังหมัก เติมน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม แล้วเติมน้้าสะอาด
ประมาณ 10 ลิตร ปิดฝาให้สนิทตัง้ ทิง้ ไว้ในที่ร่มประมาณ 3 เดือน กรองน้้าหมักชีวภาพ แล้วน้าไปวัดค่าความเป็นกรด
ด่าง (pH)
2. ศึกษาอัตราการใช้สารทาให้น้ายางจับตัวต่อการจับตัวของยางก้อนถ้วย
ชั่งน้้ายางสด 100 กรัม ลงในถ้ วยรั บน้้ายางในปริม าณที่ เท่ ากั น เติ มสารท้ าให้ น้ ายางจั บตั วในปริม าณที่
แตกต่างกัน ได้แก่ 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 มิลลิลิตร แล้วคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง รีด
เป็นแผ่นบาง อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จนกระทั่งน้้าหนักคงที่ ชั่งน้้าหนักยางแห้ง
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3. การวิเคราะห์คุณภาพของยางก้อนถ้วย ดังนี้
3.1 ปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt Content) (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2553)
สูตรการคานวณ
น้้าหนักผงสกปรก
% สิ่งสกปรก

=

น้้าหนักชิ้นทดสอบ

x 100

3.2 ปริมาณเถ้า (Ash content) (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2553)
สูตรการคานวณ

(A – B – C)
% ASH

=

× 100
D

ก้าหนดให้

A = น้้าหนักเถ้า + ถ้วยครูซิเบิล
B = น้้าหนักถ้วยครูซิเบิล
C = น้้าหนักเถ้าของกระดาษกรอง
D = น้้ามันยางก่อนทดสอบ
3.3 ปริมาณสิ่งระเหย (Volatile matter content) (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2553)
สูตรการคานวณ

A–B
% ปริมาณสิ่งระเหย =

× 100
A

ก้าหนดให้

A = น้้าหนักตัวอย่างก่อนอบ
B = น้้าหนักยางหลังอบ
3.4 ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen content) (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2553)
สูตรการคานวณ

(V1 – V2) N ×0.0140
%N =

× 100
W

ก้าหนดให้
V1
V2
N
W

(กรัม)
(กรัม)

=
=
=
=

ปริมาตรของกรดก้ามะถัน ที่ใช้ในการไตเตรตสิ่งที่กลั่น (มิลลิลิตร)
ปริมาตรของกรดก้ามะถัน ที่ใช้ในการไตเตรต BLANK (มิลลิลิตร)
ความเข้มข้นของกรดก้ามะถัน (นอร์มัล)
น้้าหนักของสารตัวอย่าง (กรัม)
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3.5 ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2553)
สูตรการคานวณ
PRI

=

=
เมื่อ Po
P30

Agedmedian plasticity value

× 100

Unaged median plasticity
value
P30
× 100
P0

เป็นค่ามัธยฐานความอ่อนตัวของยางชุดเริ่มแรก
เป็นค่ามัธยฐานความอ่อนตัวของยางชุดที่หลังอบ

3.6 ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plasticity Retention Index; PRI) (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร, 2553)
3.7 สี (color) ท้าได้โดยการน้ายางก้อนถ้วยที่ได้ไปวัดเปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน (สถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร, 2553)

ผลการศึกษา
1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของสารทาให้น้ายางจับตัว แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของสารที่ท้าให้น้ายางจับตัว
สารทาให้นายางจั
้
บตัว
กรดฟอร์มิก
น้้าหมักสมอ
น้้าหมักมะขามป้อม
น้้าหมักมะเฟือง
สารส้ม

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
2.92
2.73
2.33
2.66
3.20

2. ผลการศึกษาปริมาณของสารที่ทาให้น้ายางจับตัวต่อการจับตัวของยางก้อนถ้วย
น้้าหนักของยางก้อนถ้วยที่ได้จาการใช้สารท้าให้น้ายางจับตัวทั้ง 5 ชนิด แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 น้้าหนักยางก้อนถ้วยจับตัวน้้ายางด้วยสารท้าให้น้ายางจับตัวทั้ง 5 ชนิด
ปริมาณสาร
ทาให้น้ายาง
จับตัว (mL)
2
4
6
8
10
15
20
25
30
35
40

กรดฟอร์มกิ
32.19
33.61
31.19
31.84
32.29
32.95
30.35
31.39
33.43
34.23
33.76

น้าหนักยางก้อนถ้วยแห้ง (g)
น้าหมักสมอ น้าหมักมะขามป้อม น้าหมักมะเฟือง
น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
26.47
26.82
26.36
27.66
27.52
26.27
26.82
26.88
27.51

น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
27.19
26.64
28.42
25.92
26.62
26.93
26.31
27.14
27.42

น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
25.62
25.21
26.45
26.98
26.28
26.89
26.76

สารส้ม
น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
น้้ายางไม่จับตัว
28.41
27.16
27.70
27.56
29.35
28.99

3. การวิเคราะห์คุณภาพของยางก้อนถ้วย
3.1 ปริมาณสิ่งสกปรก
ปริมาณสิ่งสกปรกในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวทั้ง 5 ชนิด แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณสิ่งสกปรก (%) ในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ
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จากกราฟพบว่า ปริมาณสิ่งสกปรกที่พบในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารที่ท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ มีค่าอยู่
ในช่วง 0.017  0.003 ถึง 0.042  0.007 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณสิ่งสกปรกที่พบน้อยที่สุดในยางก้อนถ้วยที่ใช้กรด
ฟอร์มิกเป็นสารที่ท้าให้น้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารส้มเป็นสารที่ท้าให้น้ายางจับตัว ส่วนยาง
ก้อนถ้วยที่ได้จากน้้าหมักสมอเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวมีปริมาณสิ่งสกปรกมากที่สุด
3.2 ปริมาณเถ้า
ความสัมพันธ์ของปริมาณเถ้า (%) ในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟแสดงปริมาณเถ้า (%) ในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ
จากกราฟพบว่า ปริมาณเถ้าที่พบในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารที่ท้าให้น้ายางจับ ตัวชนิดต่าง ๆ มีค่าอยู่ในช่วง
0.007  0.003 ถึง 0.026  0.003 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณเถ้าที่พบน้อยที่สุดในยางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกเป็น
สารที่ท้าให้น้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารส้มเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว ส่วนยางก้อนถ้วยที่ได้
จากน้้าหมักสมอเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวมีปริมาณเถ้ามากที่สุด
3.3 ปริมาณสิ่งระเหย
ปริมาณสิ่งระเหยในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กราฟแสดงปริมาณสิ่งระเหย (%) ในยางก้อนถ้วยทีไ่ ด้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ
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จากกราฟพบว่า ปริมาณสิ่งระเหยที่พบในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารที่ท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ มีค่าอยู่
ในช่วง 0.050  0.015 ถึง 0.169  0.026 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณสิ่งระเหยที่พบน้อยที่สุดในยางก้อนถ้วยที่ใช้กรด
ฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารส้มเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว ส่วนยางก้อน
ถ้วยที่ได้จากน้้าหมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวมีปริมาณสิ่งระเหยมากที่สุด
3.4 ปริมาณไนโตรเจน
ปริมาณไนโตรเจนในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟแสดงปริมาณไนโตรเจน (%) ในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ
จากกราฟพบว่า ปริมาณไนโตรเจนที่พบในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิด ต่าง ๆ มีค่าอยู่
ในช่วง 0.164  0.012 ถึง 0.502  0.026 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณไนโตรเจนที่พบน้อยที่สุ ดในยางก้อนถ้วยที่ใช้กรด
ฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารส้มเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว ส่วนยางก้อน
ถ้วยที่ได้จากน้้าหมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวมีปริมาณไนโตรเจนมากที่สุด
3.5 ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po)
ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ
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จากกราฟพบว่า ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกที่พบในยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับ ตัวชนิด ต่าง ๆ มีค่า
อยู่ในช่วง 38.707  1.259 ถึง 69.419  1.986 โดยค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกที่พบน้อยที่สุดในยางก้อนถ้วยที่ใช้น้า
หมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยที่ได้จากน้้าหมักมะขามป้อมเป็นสารท้าให้น้ายาง
จับตัว ส่วนยางก้อนถ้วยที่ได้จากกรดฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวมีคา่ ความอ่อนตัวเริ่มแรกมากที่สุด
3.6 ดัชนีความอ่อนตัวของยาง
ดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิด ต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ
จากกราฟพบว่า ค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิด ต่าง ๆ มีค่าอยู่
ในช่วง 55.691  1.136 ถึง 75.598  0.713 โดยค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยที่พบน้อยที่สุดในยางก้อนถ้วย
ที่ใช้น้าหมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยที่ได้จากน้้าหมักมะขามป้อมเป็นสารท้าให้น้า
ยางจับตัว ส่วนยางก้อนถ้วยที่ได้จากกรดฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวมีค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วย
มากที่สุด
3.7 สี
สีของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวทั้ง 5 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สีของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ
สีของยางก้อนถ้วย

สารทีท่ าให้น้ายางจับตัว
กรดฟอร์มิก
น้้าหมักสมอ
น้้าหมักมะขามป้อม
น้้าหมักมะเฟือง
สารส้ม

หลังจากได้ยางก้อนถ้วย

หลังจาก 48 ชั่วโมง

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว

สีน้าตาลอ่อน
สีน้าตาล
สีน้าตาล
สีน้าตาล
สีน้าตาลอ่อน
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จากตารางพบว่า สีของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวทั้ง 5 ชนิด มีสีขาว เมื่อเวลาผ่านไป 48
ชั่วโมง ยางก้อนถ้วยมีสนี ้าตาลอ่อนถึงสีน้าตาล

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาการผลิตยางก้อนถ้วยโดยใช้สารท้าให้น้ายางจับตัว ได้แก่ กรดฟอร์มิก น้้าหมัก ชีวภาพ (น้้าหมัก
สมอ น้้าหมักมะขามป้อม และน้้าหมักมะเฟือง) สารส้ม พบว่าน้้าหมักชีวภาพและสารส้มมีประสิทธิภาพท้าให้น้ายางจับ
ตัวได้ใกล้เคียงกับกรดฟอร์มิก โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 2.33 – 3.20 สามารถเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวใน
การผลิตยางก้อนถ้วยได้ ดังนั้น น้้าหมักชีวภาพและสารส้มสามารถน้ามาใช้แทนกรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยได้
จะท้าให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อกรดฟอร์มิกลงได้ เมื่อน้ายางก้อนถ้วยที่ผลิตได้จากสารที่ท้าให้น้ายางจับ
ตัวทั้ง 5 ชนิด มาวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย และปริมาณไนโตรเจนที่พบ
ในสารท้าให้น้ายางจับตัวในการผลิตยางก้อนถ้วยทั้ง 5 ชนิด มีค่าไม่เกินมาตรฐานของยางก้อนถ้วยที่ก้าหนดโดยสถาบัน
ยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีค่าไม่เกิน 0.8%, 0.6%, 0.80% และ 0.60% ตามล้าดับ ยาง
ก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกเป็นสารที่ท้าให้น้ายางจับตัวมีขนาดโมเลกุลของยางสูง ยางมีความแข็งมาก ส่วนยางก้อนถ้วยที่
ใช้น้าหมักเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกค่อนข้างต่้า ท้าให้เนื้อยางก้อนถ้วยที่ผลิตได้มีความนิ่ ม
มากกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัว ค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้
น้้ายางจับตัวทั้ง 5 ชนิด มีค่ามากกว่า 50 ซึ่งแสดงว่ายางก้อนถ้วยโมเลกุลของยางจะทนต่อการถูกออกซิไดซ์ หรือมีความ
ต้านทานต่อการแตกหักของโมเลกุลยางที่อุณหภูมสิ ูง ส่วนสีของยางก้อนถ้วยที่ได้จากสารท้าให้น้ายางจับตัวทั้ง 5 ชนิด มี
สีขาว เมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง ยางก้อนถ้วยมีสีน้าตาลอ่อนถึงสีน้าตาล
จากผลการวิจัย แสดงให้ เห็ นว่า สารท้ าให้น้ายางจับตั วทั้ ง 5 ชนิด สามารถใช้ในการผลิต ยางก้ อนถ้ วยได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้้าหมักชีวภาพทั้ง 3 ชนิด และสารส้ม มีประสิทธิภาพในการเป็นสารท้าให้น้ายางจับตัวใกล้เคียงกับ
กรดฟอร์มิกที่เกษตรกรใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยในปัจจุบัน
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การศึ ก ษาคุ ณ ภาพของน้ ายางธรรมชาติ จั งหวัด กาฬสิน ธุ์ : กรณี ศึก ษา บ้ านโพน
ตาบลโพน อาเภอคาม่วง 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
งานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาคุณภาพของน้้ายางธรรมชาติที่ปลูกในพื้นที่บ้านโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยเก็บตัวอย่างน้้ายางพาราจากสวนยางพาราที่เปิดกรีดใหม่ และสวนยางพาราที่เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี ท้าการ
เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 10 เดือน มาท้าการวิเคราะห์คุณภาพของน้้ายางธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่าปริมาณเนื้อยางแห้ง
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายาง จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ ค่าความเป็นกรด-เบส ค่าความหนาแน่น และค่าความหนืด
ของสวนยางพาราที่เปิดกรีดใหม่อยู่ในช่วง 33.47-38.17 เปอร์เซ็นต์ 34.56-38.01 เปอร์เซ็นต์ 117.47-153.64 มิลลิกรัม
6,5-6.9, 0.96-0.98 กรั มต่อลู กบาศก์ เซนติเมตร 11.77-17.21 เซนติพอยซ์ ตามล้ าดั บ ส่ วนสวนยางพาราที่ เปิ ดกรี ด
มากกว่า 5 ปี มี ค่ าอยู่ ในช่วง 35.80-39.57 เปอร์ เซ็ นต์ 37.89-40.42 เปอร์ เซ็ นต์ 114.74-150.83 มิ ลลิ กรั ม 6.6-6.9,
0.97-0.99 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 11.29-16.61 เซนติพอยซ์ ตามล้าดับ การตรวจกลิ่นและสีของน้้ายาง พบว่า น้้า
ยางธรรมชาติจากทั้งสองสวนไม่มกี ลิ่นบูดเน่าและมีสีขาว ตามล้าดับ
คาสาคัญ: น้้ายางธรรมชาติ ปริมาณเนือ้ ยางแห้ง จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ ความหนาแน่น ค่าความหนืด

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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บทนา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการปลูกยางพาราแทบทุกภาคใน
ประเทศไทย ในขณะนีก้ ารปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งมีส่วนช่วยในการลด
ปัญหาการว่างงานและการอพยพแรงงงานเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ผลผลิตของยางพารามีแนวโน้มที่จะสูงขึน้ เรื่อย ๆ มี
การน้ายางพันธุ์ดมี าปลูกทดแทนพันธุ์เก่าหรือผสมข้ามพันธุ์กันเป็นการปรับปรุงพันธุ์ยางให้ดีข้นึ ชาวสวนยางส่วนใหญ่
จะน้าน้้ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้าน้้ายางสดไปขายให้กับโรงงานน้้ายาง
ข้น เพื่อน้าไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (ฉัตราพร จิตต์เจริญธรรม, 2538)
นอกจากนี้ภาวะความต้องการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ของยางพาราในตลาดโลกมี แนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นคุณภาพ
ของยางพาราที่มาจากประเทศต่าง ๆ ย่อมที่จะแข่งขันกัน เพื่อที่จะให้ยางของตนมีราคาดีที่สุด ในขณะนี้ยางพาราที่ได้
จากประเทศไทยยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนัก เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้ให้ความส้าคัญกับคุณภาพของน้้ายางที่
กรีดได้ก่อนที่จะส่งต่อไปโรงงานท้าน้้ายางข้น และไม่ค่อยเข้าใจวิธีการถนอมคุณภาพของน้้ายางในระหว่างการกรีด
การเก็บและการขนส่ง ซึ่งเกษตรกรค้านึงถึงแต่ราคาเท่านั้น ท้าให้เกิดผลเสียต่อมาคือคุณ ภาพน้้ายางไม่ดีพอที่จะ
น้ามาแปรรูปให้ได้ตามที่โรงงานต้องการ ดังนั้นเราจึงควรแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้และให้ค้าแนะน้าที่ถูกต้องใน
การรักษาคุณภาพน้้ายางแก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดผลดีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และท้าให้คุณภาพของยางแปรรูปที่ได้จาก
โรงงานไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในและนอกประเทศมีคุณภาพดี โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณภาพของน้้ายางธรรมชาติ
จังหวัดกาฬสินธุ์” เป็นโครงการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้้ายางธรรมชาติใน
จังหวัด กาฬสิ นธุ์ เพื่อ น้ าข้ อผลการวิจัย ไปใช้ก ารวิเคราะห์ คุ ณ ภาพน้้ายางธรรมชาติที่ผ ลิ ต ได้ ในจังหวัด กาฬสิ น ธุ์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคุณ ภาพของน้้ายาง
ตลอดจนได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของน้้ายางที่ผลิตได้ เพื่อให้ขายยางได้ในราคาสูงต่อไป โดยการวิจัยนี้ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) และการวิจัยเชิงทดลอง เกิดการ
มีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัย ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. โถดูดความชื้น
2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตัล
3. อ่างไอน้้า
4. เครื่องรีดยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง
5. ตูอ้ บลมร้อน
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วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์คุณภาพของน้้ายาง ประกอบด้วย
1. วิธีการวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ ยางแห้ง (Dry Rubber Content; DRC) (กุลทิวา รัตนเวคินรักษ์, 2539)
สูตรที่ใช้ในการคานวณ
% DRC

m1
= m x 100
0

เมื่อ m0 =
น้้าหนักของน้้ายาง หน่วยเป็นกรัม
m1 =
น้้าหนักของแผ่นยางแห้ง หน่วยเป็นกรัม
ผลการทดลองซ้้าจะแตกต่างกันไม่เกิน 0.2 หน่วย
2. การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายาง (Total Solids Content; TSC) (กุลทิวา รัตนเวคินรักษ์, 2539)
สูตรที่ใช้ในการคานวณ
% TCS

=

m1
x100
m0

เมื่อ m0 = น้้าหนักของน้้ายางและจานแก้ว – น้้าหนักของจานแก้ว, หน่วยเป็นกรัม
m1** = น้้าหนักของฟิลม์ ยางแห้งและจานแก้ว – น้้าหนักของจานแก้ว, หน่วยเป็นกรัม
**m1 ใช้น้าหนักของการอบซ้้าครั้งที่ 2 (ชั่วโมงที่ 17)
ผลการทดสอบซ้้าของตั วอย่างน้้ายางเดียวกัน จะต่างกันได้ไม่เกิน 0.2 หน่วย ถ้าต่างกันเกิน 0.2 หน่วยให้
ท้าซ้้าใหม่หมด
3. การหาจ้านวนกรดไขมันระเหยได้ (volatile fatty acid number; VFA No.) (กุลทิวา รัตนเวคินรักษ์, 2539)
สูตรทีใ่ ช้ในการคานวณ
ค้านวณหาจ้านวนกรดไขมันระเหยได้ จากสูตร

จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ =
เมื่อ N
V
m
TSC
DRC
p

=
=
=
=
=
=

 67.32xNxV  x  50  m(100  DRC) 

 mx%TSC  
100xp


นอร์มาลิต้ขี องสารละลายมาตรฐานแบบเรียมไฮดรอกไซด์
ปริมาณของสารละลายแบบเรียมไฮดรอกไซด์ ที่ใช้ในการไตเตรท หน่วยเป็นมิลลิลิตร
น้้าหนักยาง, หน่วยเป็นกรัม
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายาง, หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
ปริมาณน้้ายางแห้งในน้้ายาง, หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
ความหนาแน่นของเซรุม่ =1.02, หน่วยเป็น Mg/m3
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ผลการทดลองจะเป็นที่ยอมรับเมื่อ
- ค่า VFA No. ที่แท้จริงเท่ากับ 0.10 หน่วย หรือน้อยกว่าให้ค่าการทดลองซ้้าต่างกันภายใน 0.01 หน่วย
- ค่า VFA No. ที่แท้จริงมากกว่า 0.10 หน่วย ให้คา่ การทดลองซ้้าต่างกันภายใน 10 %
4. ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้ายาง (pH)
วัดโดยใช้เครื่องวัด pH meter
5. การวัดค่าความหนาแน่นของน้้ายาง (Density)
ความหนาแน่น ของน้้ายางวัด ได้จ าก เครื่องวัด ความหนาแน่น พิคโนมิเตอร์( Picnometer) รุ่น AHT (เบอร์
19.25) ขนาด 25 มิลลิลิตร
6. ค่าความหนืดของน้้ายาง (Viscosity)
ความหนื ด ของน้้ า ยางวั ด โดยใช้ เครื่ อ ง Brookfield Viscometer รุ่ น RV-LV-TT (Brookfield Engineering
Laboratories)
7. การตรวจกลิ่นน้้ายาง (Odour)
การตรวจกลิ่นน้้ายางด้วยการดมกลิ่นน้้ายางว่ามีกลิ่นบูดเน่าหรือไม่
8. การตรวจสีน้ายาง (Color)
การตรวจสีของน้้ายางใช้วิธีเปรียบเทียบกับน้้ายางคุณ ภาพดีมีสีขาว ท้าได้โดยเทน้้ายางคุณ ภาพดีใช้เป็ น
มาตรฐานการเทียบสีลงในจานเพาะเชื้อ หยดน้้า ยางตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบสีลงบนยางที่ใช้เปรียบเทียบ แล้ว
ตรวจดูสีระหว่างน้้ายางที่ใช้เป็นมาตรฐานกับน้้ายางตัวอย่าง

ผลการศึกษา
จากการน้าน้้ายางจากสวนยางเปิดกรีดใหม่ (ต้นยางอายุ 7 ปี) และสวนยางเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี (ต้นยางอายุ
12 ปี) มาวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้ง วิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายาง วิเคราะห์จ้านวนกรดไขมันระเหยได้
วัดค่าความเป็นกรด-เบส วิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของน้้ายาง วิเคราะห์ค่าความหนืดของน้้ายาง การตรวจกลิ่นน้้า
ยางและการตรวจสีน้ายาง โดยเก็บตัวอย่างน้้ายางทุก ๆ 1 เดือนเป็นเวลา 10 เดือน ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้ง
ปริมาณเนื้อยางแห้งของน้้ายางธรรมชาติที่เก็บจากสวนยางที่เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่ามากกว่าน้้ายาง
ธรรมชาติที่เก็บจากสวนยางเปิดกรีดใหม่ ปริมาณเนื้อยางแห้งของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางเปิดกรีดใหม่มคี ่ามาก
ทีส่ ุดในเดือนกรกฎาคม และมีค่าน้อยที่สุดในเดือนกันยายน มีคา่ เท่ากับ 38.17  0.06 และ 33.47  0.06 ตามล้าดับ
ผลการวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ ยางแห้ง แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนือ้ ยางแห้งกับเวลา
() สวนยางเปิดกรีดใหม่ () สวนยางเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ายาง
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายางธรรมชาติที่เก็บจากสวนยางพาราที่เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่ามากกว่าน้้า
ยางธรรมชาติที่เก็บจากสวนยางเปิดกรีดใหม่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางพาราเปิดกรีด
ใหม่มคี ่าน้อยที่สุดในเดือนกันยายน และมีคา่ มากที่สุดในเดือน กรกฎาคม มีคา่ เท่ากับ 34.5637  0.0573 เปอร์เซ็นต์
และ 38.0149  0.0794 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางพาราเปิด
กรีดมากกว่า 5 ปี มีค่ าน้อ ยที่ สุด ในเดือนกัน ยายน และมีค่ามากที่ สุด ในเดือ นกุ ม ภาพั นธ์ มีค่ าเท่ ากับ 37.8914 
0.0570เปอร์เซ็นต์ และ 40.4239  0.0480 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายาง
แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายางกับเวลา
() สวนยางเปิด กรีดใหม่ () สวนยางเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี
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3. ผลการวิเคราะห์จานวนกรดไขมันระเหยได้
ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติที่เก็บจากสวนยางพาราที่เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีใกล้เคียงน้้า
ยางธรรมชาติที่เก็บจากสวนยางพาราเปิดกรีดใหม่ ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางพารา
เปิดกรีดใหม่มีค่าน้อยที่สุดในเดือนมิถุนายน และมีค่ามากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน มีค่าเท่ากับ 117.47  0.02 และ
153.64  0.04 mg KOH per 100 g Rubber ตามล้าดับ ส่วนปริมาณกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติที่เก็บ
จากสวนยางพาราที่เปิดกรีดมากกว่า 10 ปี มีค่าน้อยที่สุดในเดือนมิถุนายน และมีค่ามากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน มี
ค่าเท่ากับ 114.74  0.03 และ 150.83  0.03 mg KOH per 100 g Rubber ตามล้าดับผลการวิเคราะห์จ้านวนกรด
ไขมันระเหยได้ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ้านวนกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติกับเวลา
() สวนยางเปิดกรีดใหม่ () สวนยางเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี
4. ผลการวัดค่าความเป็นกรด-เบสของน้ายาง
ค่าความเป็นกรด-เบสของน้้ายางสดสามารถหาได้จากเครื่อง pH meter น้้ายางสดมีค่าความเป็นกรดเบส
(pH) ประมาณ 6.5-7.0 ผลการวัดค่าความเป็นกรด-เบสของน้้ายาง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวัดค่าความเป็นกรด-เบสของน้้ายางธรรมชาติ
เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

ค่าความเป็นกรด-เบส
สวนยางพาราเปิดกรีดใหม่
สวนยางพาราเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี
6.9
6.7
6.8
6.7
6.9
6.6
6.7
6.7
6.7
6.8
6.8
6.9
6.7
6.9
6.5
6.8
6.6
6.7
6.7
6.7
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จากตารางพบว่า น้้ายางที่ได้จากสวนยางพาราที่เปิดกรีดใหม่มคี ่าอยู่ในช่วง 6.5-6.9 และค่าความเป็นกรดเบสของน้้ายางพบว่าน้้ายางที่ได้จากสวนยางพาราที่เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่าอยู่ในช่วง 6.6-6.9
5. ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของน้ายาง
ค่าความหนาแน่นของน้้ายางธรรมชาติ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของน้้ายางธรรมชาติของสวนยางพาราที่เปิดกรีดใหม่สวนยางพาราที่
เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี
เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

ค่าความหนาแน่นของน้ายางธรรมชาติ (g/cm3)
สวนยางพาราทีเ่ ปิดกรีดใหม่
สวนยางพาราเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี
0.971  0.008
0.979  0.001
0.975  0.004
0.984  0.003
0.972  0.002
0.983  0.005
0.963  0.003
0.979  0.001
0.961  0.004
0.982  0.003
0.973  0.002
0.980  0.001
0.976  0.001
0.976  0.006
0.977  0.002
0.987  0.002
0.974  0.005
0.989  0.001
0.977  0.003
0.983  0.002

จากตารางพบว่า สวนยางพาราที่เปิดกรีดใหม่มีค่าความหนาแน่นของน้้ายางธรรมชาติอยู่ในช่วง 0.961 0.977 g/cm3 และค่าความหนาแน่นของน้้ายางธรรมชาติของสวนยางพาราที่เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่าอยู่ในช่วง
0.976 - 0.989 g/cm3 จัดว่าเป็นน้้ายางธรรมชาติทีมคี ุณภาพดี ซึ่งน้้ายางธรรมชาติที่มคี ุณภาพดี มี ค่าความหนาแน่น
อยู่ในช่วง 0.975 – 0.980 g/cm3
6. ผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของน้ายาง
ค่าความหนืดของน้้ายางธรรมชาติ แสดงดังตาราที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวัดค่าความหนืดของน้้ายางธรรมชาติ
เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

ค่าความหนืดของน้ายางธรรมชาติ (centipoises)
สวนยางพาราทีเ่ ปิดกรีดใหม่
สวนยางพาราเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี
16.92  0.02
16.15  0.11
16.44  0.05
15.79  0.06
16.03  0.09
15.14  0.13
13.64  0.11
13.29  0.21
11.77  0.09
11.29  0.20
13.56  0.07
12.96  0.12
12.73  0.12
12.06  0.13
15.90  0.03
14.95  0.14
16.21  0.22
15.84  0.11
17.21  0.06
16.61  0.22

จากตารางพบว่า สวนยางพาราที่เปิดกรีดใหม่มีคา่ ความหนืดของน้้ายางธรรมชาติอยูใ่ นช่วง 11.77 – 17.21
cP และค่าความหนืดของน้้ายางธรรมชาติของสวนยางพาราที่เปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่าอยูใ่ นช่วง 11.29 -16.61 cP
จัดว่าเป็นน้้ายางธรรมชาติทีมีคุณภาพดี ซึ่งน้้ายางธรรมชาติที่มีคุณภาพดี มีคา่ ความหนืดอยู่ในช่วง 12 – 15 cP ผล
การวิเคราะห์คา่ ความหนืดของน้้ายาง
7. ผลการตรวจกลิ่นน้ายาง
กลิ่นของน้้ายางธรรมชาติที่เก็บมาจากสาวยางที่เปิดกรีดใหม่และสวนยางที่เปิดกรีดมาแล้วมากกว่า 5 ปี มี
กลิ่นไม่บูดเน่า แสดงว่า น้้ายางที่กรีดออกจากต้นยางใหม่ ๆ ยังไม่มกี ารปะปนของเชื้อจุลินทรีย์ แสดงถึงการรักษา
ความสะอาดของถ้วยรองรับน้้ายาง และการดูแลสวนยางของเจ้าของสวนยาง
8. ผลการตรวจสีน้ายางธรรมชาติ
สีของน้้ายางธรรมชาติที่เก็บมาจากสาวยางที่เปิดกรีดใหม่และสวนยางที่เปิดกรีดมาแล้วมากกว่า 5 ปี มีสขี าว
แสดงว่า เป็นน้้ายางที่มีคุณภาพดี ไม่มโี ลหะหรือสารอื่นปลอมปน
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วิจารณ์และสรุปผล
การวิเคราะห์ คุ ณ ภาพของน้้ ายางธรรมชาติ พบว่า สวนยางพาราที่ เปิ ดกรี ดใหม่ มี ค่ าปริมาณเนื้อยางแห้ ง
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายาง จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ ค่าความเป็นกรด-เบส ค่าความหนาแน่น และค่าความหนืด
ของสวนยางพาราที่เปิดกรีดใหม่อยู่ในช่วง 33.47-38.17 เปอร์เซ็นต์ 34.56-38.01 เปอร์เซ็นต์ 117.47-153.64 มิลลิกรัม
6,5-6.9, 0.96-0.98 กรั มต่อลู กบาศก์ เซนติเมตร 11.77-17.21 เซนติพอยซ์ ตามล้ าดั บ ส่ วนสวนยางพาราที่ เปิ ดกรี ด
มากกว่า 5 ปี มี ค่ าอยู่ ในช่วง 35.80-39.57 เปอร์ เซ็ นต์ 37.89-40.42 เปอร์ เซ็ นต์ 114.74-150.83 มิ ลลิ กรั ม 6.6-6.9,
0.97-0.99 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 11.29-16.61 เซนติพอยซ์ ตามล้าดับ การตรวจกลิ่นและสีของน้้ายาง พบว่า น้้า
ยางธรรมชาติจากทั้งสองสวนไม่มีกลิ่นบูดเน่าและมีสีขาว ตามล้าดับ แสดงว่า น้้ายางที่กรีดออกจากต้นยางใหม่ ๆ ยังไม่มี
การปะปนของเชื้อจุลินทรีย์ แสดงถึงการรักษาความสะอาดของถ้วยรองรับน้้ายางและการดูแลสวนยางของเจ้าของสวน
ยาง สีของน้้ายางธรรมชาติมสี ีขาว แสดงว่า เป็นน้้ายางที่มีคุณภาพดี ไม่มโี ลหะหรือสารอื่นปลอมปน
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้ายางพาราที่ปลูกในพื้นที่บ้านโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า น้้ายางมีคุณภาพดี เนื่องจากเกษตรกรมีการเลือกปลูกยางพาราพันธุ์ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ โดยพื้นที่บ้าน
โพนเป็นพืน้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการท้าสวนยางพารา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณชาวบ้านโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ให้ความร่วมมือในงานท้าวิจัยอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุ ณ สาขาวิท ยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อ ม คณะศิล ปศาสตร์แ ละวิทยาศาสตร์ ที่ อ้ า นวยความสะดวกในการใช้
ห้องปฏิบัตกิ ารและวัสดุอุปกรณ์ในการท้าวิจัย
การวิจัยครั้งนีไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ฉัตราพร จิตต์เจริญธรรมและวินชิ พรหมอารักษ์. (2538). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งกับ
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การเปรี ย บเที ย บประสิท ธิ ภ าพการสกั ด น้ ามั น จากหั วและเปลือ กกุ้ ง ขาว และกุ้ ง
ก้ามกราม ด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ
The comparison of lipid extraction from Pacific white Shrimp and Giant
freshwater prawn head and shell with different organic solvents
รุ่งกานต์ กล้าหาญ1* และ ศุภฤกษ์ ปิ่นสุภา1
Rungkan klahan1* and Suppareak pinsupa1
บทคัดย่อ
การศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม ด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ต่างกัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของกุ้ง และตัวท้าละลายที่ดีที่สุด ที่สามารถสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งได้สูงสุด และ
ใช้ตน้ ทุนต่้าที่สุด เพื่อน้ามาใช้ในอาหารสัตว์น้า ซึ่งการทดลองครั้งนี้ใช้หัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม และตัว
ท้าละลายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol และ
Methanol ที่ความเข้มข้น 50, 75, และ 100% ด้วยวิธี soxhlet extraction จากการศึกษาพบว่า น้้ามันที่สกัดได้จากหัว
และเปลื อ กกุ้ ง ขาวมี ป ริ ม าณสู ง กว่า กุ้ ง ก้ า มกราม จากการใช้ ตั ว ท้ า ละลายทุ ก ชนิ ด (P<0.05) และ Ethanol และ
Methanol ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 50, 75% และ Methanol 100% สามารถสกั ด น้้า มั น จากหั วและเปลื อ กกุ้ งขาวได้ สู งสุ ด
(P<0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 22.30 - 29.60% ส่วน Methanol ที่ความเข้มข้น 75% สามารถสกัดน้้ามันจากหัวและ
เปลือกกุ้งก้ามกรามได้สูงสุดโดยมีค่าเท่ากับ 18.00% เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิตพบว่าการใช้ Methanol ที่ความ
เข้มข้น 50% มีต้นทุนในการผลิตต่้าที่สุดเท่ากับ 408.50 บาท/100 กรัม จากการทดลองสรุปได้ว่าหัวและเปลือกกุ้ง
ขาวมีความเหมาะสมในการน้ามาผลิตน้้ามันมากกว่าหัวและเปลือกกุ้งก้ามกราม และตัวท้าละลายอิ นทรีย์ที่เหมาะสม
ในการน้ามาสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งได้แก่ Methanol ที่ความเข้มข้น 50%
คาสาคัญ: หัวและเปลือกกุ้ง กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม น้้ามัน ตัวท้าละลายอินทรีย์

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

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
1 Aquaculture Agriculture Phetchaburi Rajabhat University Phetchaburi Province 76000
*Corresponding author e-mail: rukiirun@windowslive.com

691

Proceedings

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

บทนา
อาหารสั ต ว์น้ ามีอ งค์ ประกอบของวัต ถุดิ บหลายชนิด ทั้ งวัตถุ ดิ บแหล่ งโปรตีน แหล่ งพลั งงานซึ่ งได้ จาก
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน แหล่งวิตามินแร่ธาตุ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบแหล่งพลังงานเป็นวัตถุดิบหลักที่มีความส้าคัญไม่ตา่ ง
จากวัตถุดิบแหล่งโปรตีน โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของน้้ามัน เนื่องจากเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานที่มรี าคาแพง
กว่าคาร์โบไฮเดรต วัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานจากน้้ามันที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้าได้แก่ น้้ามันปลา และน้้ามัน
จากพืช ซึ่งต้องใช้น้ามันทั้งสองชนิดนี้ในการผลิตอาหารเพื่อความสมดุลของกรดไขมัน น้้ามันปลานอกจากจะให้
พลั งงานแล้ วยั งให้ ก รดไขมั น ไม่อ่ิม ตัว สู งซึ่ งมีค วามส้ า คัญ ต่อ ท้ างานของร่างกายสั ต ว์น้ าด้ วย (Halver and Hardy,
2002) นอกจากนี้กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ (bio membrane) และเป็นส่วนประกอบ
ของเซลล์ตับ หัวใจ สมอง และประสาท เป็นส่วนประกอบของยีนที่มีบทบาทในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เป็นส่วนประกอบของ steroid hormone และฮอร์โมนที่ควบคุมการลอกคราบในกุ้ง และปู เป็นส่วนประกอบของ
คอเลสเตอรอล และน้้าดี ที่ช่วยในการย่อยและดูดซึมไขมัน และส่วนประกอบของโพรสตาแกลนดิน ช่วยปกป้อง
ร่างกายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมอิ ย่างกะทันหัน (เวียง, 2543) รวมถึงใช้เป็นสารแต่งกลิ่นอาหารเพื่อกระตุ้นให้
สัตว์น้าได้กินอาหารได้มากขึ้น แต่ในปัจจุบันน้้ามันปลามีราคาที่เพิ่มสูง ขึ้น โดยใน พ.ศ. 2557 – 2559 ราคาน้้ามัน
ปลาเท่ากับ 60 บาท / กิโลกรัม (สมาคมผู้ลิตอาหารสัตว์, 2559) ซึ่งถือว่ามีราคาสูงมากแม้จะใช้ในปริมาณน้อยจึง
ตาม ก็ส่งผลให้ราคาของอาหารสูงตามขึ้นเช่นกัน ดังนั้นถ้าสามารถที่หาวัตถุดิบอื่นมาสกัดน้้ามัน และใช้ทดแทน
น้้ามันปลาน่าจะส่งผลให้ราคาของอาหารลดลงตามไปด้วย ซึ่งน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้ง เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง
ที่น่าจะน้ามาใช้ทดแทนน้้ามันปลาได้เนื่องจากหัวกุ้งมีปริมาณของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง โดยเฉพาะ กรดไขมันไม่อ่ิมตัว
ที่ จ้ า เป็ น ชนิ ด โอเมกา 3 ซึ่ งมี อ ยู่ 0.41 เปอร์ เซ็ น ต์ (บั ญ ญั ติ ศิ ริธนาวงศ์ และ จุ ฑ ามาศ ทะแกล้ ว พั น ธุ์ , 2559)
นอกจากนี้หัวกุ้งที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง ซึ่งมีผลผลิตตลอดทั้งปี และจากการส้ารวจข้อมูลพบว่าราคา
ของเปลือกและหัวกุ้งในช่วง พ.ศ. 2557 – 2559 อยู่ที่ 27.00 – 27.50 บาท/กิโลกรัม (สมาคมผู้ลิตอาหารสัตว์, 2559)
ซึ่งการสกัดน้้ามันมีหลายวิธี เช่น การให้ความร้อน การใช้ไอน้้า การบีบอัด และการสกัดด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ดังนั้นการศึกษานี้จึงต้องการศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต
น้้ามันจากเศษเหลือกุ้งเพื่อน้ามาใช้ทดแทนน้้ามันปลา ซึ่งถ้ามีราคาที่ต่้ากว่าน้้ามันปลาจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์น้า รวมไปถึงการผลิตสัตว์น้าได้ และเป็นการใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเตรียมหัวและเปลือกกุ้ง
น้าหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามผึ่งลมจนแห้ง จากนั้นน้าเข้าอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง น้าหัวและเปลือกกุ้งมาบดให้ละเอียด แล้วใส่ถุงไล่อากาศและเก็บในที่เย็นเพื่อน้ามาสกัดน้้ามันต่อไป
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การสกัดน้ามันและวิเคราะห์ปริมาณน้ามัน
น้าตัวอย่างหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามอบแห้งมาสกัดน้้ามันด้วยวิธี 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% จากนัน้ ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์น้ามัน และต้นทุนในการสกัด
และผลิตน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม จากนั้นน้าผลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามวิธีของ
อนันต์ชัย (2539) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม ด้วยตัวท้าละลายที่ต่างกัน ได้แก่
Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ 100% Methanol 50,
75 และ 100% พบว่าตัวท้าละลายที่แตกต่างกัน ให้ปริมาณน้้ามันที่ต่างกัน (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
น้้ามันที่สกัดได้จากหัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม พบว่าหัวและเปลือกกุ้งขาวให้ปริมาณน้้ามันสูงกว่าหัวและ
เปลือกกุ้งก้ามกราม (P<0.05) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณน้้ามันที่สกัดได้จากหัวและเปลือกกุ้งขาวและ กุ้งก้ามกราม
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
a
b
Ethanol 50%
29.60 ± 3.81
14.66 ± 2.79
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
a
a
Methanol 75%
22.30 ± 4.24
18.00 ± 0.16
0.2888
Hexane
8.53 ± 1.44a
6.88 ± 1.06a
0.1858
Chloroform
13.55 ± 0.35a
11.79 ± 1.88a
0.3023
a
a
Dichloromethane
8.40 ± 0.96
7.87 ± 1.84
0.6833
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
Organic solvent

เมื่อเปรียบเทียบชนิดของตัวท้าละลายการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกรามด้วยตัวท้า
ละลายที่ต่างกัน ได้แก่ Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ
100% Methanol 50, 75 และ 100% พบว่าการใช้ Ethanol 50% ในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวให้ปริมาณ
น้้ามันสูงที่สุด (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 29.60% และการใช้ Methanol 75% ในการสกัดน้้ามันจากหัวกุ้งก้ามกรามให้
ปริมาณน้้ามันสูงที่สุดโดยมีคา่ เท่ากับ 18.00 ± 0.16% ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบตัวท้าละลายในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและ กุ้งก้ามกราม
sample

organic solvent

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: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตัง้ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
ส้าหรับการศึกษาต้นทุนการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและ กุ้งก้ามกรามด้วยตัวท้าละลายที่ต่างกัน
ได้ แ ก่ Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ 100% Methanol 50,
75 และ 100% พบว่าการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวมีต้นทุนที่ต่้ากว่ากุ้งก้ามกรามในทุกตัวท้าละลายอินทรีย์
และการใช้ Methanol 50% ในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวมีตน้ ทุนในการผลิตต่้าที่สุด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม (บาท / 100กรัม)
organic solvent
Ethanol
Methanol
Petroleum ether
Acetone
Ethanol 50%
Ethanol 75%
Methanol 50%
Methanol 75%
Hexane
Chloroform
Dichloromethane

sample
Pacific white Shrimp
02,678.77
00876.63
11,098.10
03,693.62
00900.68
01,530.70
00408.50
00771.75
06,404.69
04,690.77
06,323.81
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giant freshwater prawn
06,750.00
01,787.23
14,000.00
06,739.47
03,609.82
03,511.61
01,792.89
01,260.00
07,911.63
05,374.05
06,724.27
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม ด้วยตัวท้าละลายที่ต่างกัน ได้แก่
Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ 100% Methanol 50,
75 และ 100% พบว่าตัวท้ าละลายที่ เหมาะสมที่สุ ดในการสกัด น้้ามัน จากหั วและเปลือกกุ้ งขาว คือ Ethanol และ
methanol ที่ความเข้มข้น 50 และ 75% และ Methanol 100% ส้าหรับการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งก้ามกราม
ควรใช้ Methanol ที่ความเข้มข้น 75% ส้าหรับปริมาณน้้ามันที่สกัดได้จากหัวและเปลือกกุ้งขาวอยู่ในช่วง 22.30 29.60% ทั้งนี้เนื่องจากการสะสมไขมันในตัวกุ้งขาวมีมากกว่าในกุ้งก้ามกราม สังเกตได้จากความต้องการไขมันในตัว
สัตว์น้า กุ้งก้ามกรามต้องการ n-6 fatty acids ส่วนกุ้งทะเลต้องการกรดไขมันที่มากกว่า ได้แก่ linolenic acids 0.3%,
linoleic acid 0.4%, eicosapentaenoic 0.4%, decosahexaenoic acid 0.4% ซึ่งคือคอเลสเตอรอล ที่พบในสัตว์ที่จ้าเป็น
ในการสร้างน้้าดี ฮอร์โมนเพศ และฮอร์โมนลอกคราบ และนอกจากนี้ปริมาณน้้ามันในอาหารที่ใช้ในการเลีย้ งก็ต่างกัน
โดยกุ้งก้ามกรามต้องกรดไขมันที่จ้าเป็น 0.75% (3% น้้ามันปลา) แต่ไม่ต้องการฟอสโฟลิพิด ซึ่งต่างจากกุ้งขาวที่
ต้องการกรดไขมันที่จ้าเป็น 1% (4%น้้ามันปลา) ต้องการฟอสโฟลิพิด 3% (ธนาภรณ์, 2557) ดังนั้นจึงส่งผลให้หัว
และเปลือ กกุ้ งขาวมีป ริ ม าณน้้า มั น สู งกว่า หั ว และเปลือ กกุ้ งก้ ามราม ส้ า หรั บตั ว ท้ า ละลายที่ ใช้คื อ Ethanol และ
Methanol 50 - 75% ให้ผลผลิตของน้้ามันจากการสกัดได้สูงกว่าตัวท้าละลายกลุ่มอื่น เนื่องจาก ตัวท้าละลายกลุ่มนี้
สามารถสกัดน้้ามันได้ทั้งในกลุ่ม Neutral lipids ได้แก่ ไตรกลีเซอไรด์ (ไตรเอซิลกลีเซอรอล) คอเลสเตอรอล สเตอ
รอยด์ อ่ื น ๆ และวิ ต ามิ น ที่ ล ะลายได้ ในน้้ า มั น คื อ วิต ามิ น เอ วิ ต ามิ น ดี วิ ต ามิ น อี และวิ ต ามิ น เค และน้้ า มั น กลุ่ ม
Amphiphilic lipids ได้แก่ ฟอสโฟลิพดิ ต่างๆ เช่น เลซิทิน และสฟิงโกไมอิลนิ ด้วยคุณสมบัตขิ องฟอสโฟลิพดิ ที่โมเลกุล
ที่มีส่วนเป็นโพลาร์ซึ่งละลายได้ในน้้า และส่วนที่เป็นอะโพลาร์ซึ่งไม่ละลายในน้้า ดังนั้นสารประกอบพวกฟอสโฟลิพิด
จึงหมุนตัวอยูบ่ นผิวของสารที่มขี นาดโมเลกุลใหญ่กว่า หรือบนผิวน้้า หรือแทรกตัวอยู่ระหว่างผิวของเหลว 2 ชนิดที่ไม่
ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงส่งผลให้ Ethanol ที่ความเข้มข้น 50% ซึ่งมีส่วนผสมของน้้ากลั่นและตัว
ท้าละลายอินทรีย์ละลายน้้ามันได้ดีกว่า เพราะสามารถละลายโมเลกุลที่เป็นโพลาร์ซึ่งละลายในน้้า และส่วนที่เป็น
อะโพลาร์ซึ่งไม่ละลายในน้้าได้ (นิธิยา, 2557) และประสิทธิภาพในการสกัดน้้ามันเป็นผลมาจากลักษณะทางเคมี ตัว
ท้าละลายที่มขี ั้วแตกต่างกัน pH อุณหภูมิ เวลาการสกัดและองค์ประกอบของกลุม่ ตัวอย่าง (Do, Q.D. 2014) ผลทีไ่ ด้
ในครั้งนี้สอดคล้องกับ Do,Q D (2014) ที่พบว่า Ethanol ที่ความเข้มข้น 50% คือตัวท้าละลายที่เหมาะสมที่สุดในการ
สกัดน้้ามัน ซึ่งคล้ายกับผลการทดลองของ วิชมณี และคณะ (2556) ที่พบว่า การสกัดน้้ามันจากเศษเหลือปลาทูน่า
ด้ว ยตั วท้ าละลาย ได้ แก่ โคโลฟรอมร์ น้้ากลั่ น และ เอทานอล สามารถสกั ดน้้ามั น จากเศษเหลือ ปลาทู น่าได้ ดี
เนื่อ งจากสารละลายผสมสามารถแพร่ ทะลุ เข้า สู่ เซลล์ และสามารถสกั ด น้้า มั น ออกจากเยื่อ หุ้ ม เซลล์ แ ละเส้ น ใย
กล้ามเนื้อได้ดีกว่า โดยตัวท้าละลายพวกที่มีขวั้ ได้แก่ 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 และค่าสารเคมีในการวิเคราะห์แล้วพบว่า การใช้ Methanol 50% ในการสกัดให้ปริมาณน้้ามันสูง และมีต้นทุนต่้า
ที่สุด เนื่องจากสารดังกล่าวมีการผสมน้้าที่อัตราส่วน 50% จึงท้าให้ลดค่าสารเคมีในการสกัดได้ครึ่งหนึ่ง ส่งผลต่อ
ราคาการผลิตที่ลดลงด้วย ดังนั้นจากการทดลองนี้กล่าวได้ว่า หัวและเปลือกกุ้งที่เหาะสมส้าหรับน้ามาสกัดน้้ามัน
ได้ แ ก่ หั ว และเปลือ กกุ้ งขาว และตั ว ท้ าละลายที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในการสกั ด น้้า มั น จากหั ว และเปลื อ กกุ้ ง ขาว คื อ
Methanol ที่ความเข้มข้น 50%
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสาหร่ายน้าจืดในจังหวัดน่าน
Antioxidant activities of fresh water macroalgae in Nan province
อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์1 สุภาวดี ศรีแย้ม2 และศิริรัตน์ ชาญไววิทย์1*
Atcharaporn Phonrin1, Supawadee Sriyam2 and Sirirat Chanvaivit1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้ หมดในสาหร่าย
น้้ า จื ด ในจั ง หวั ด น่ า น 4 ชนิ ด คื อ สาหร่ า ยไกต๊ ะ (Microspora sp.) สาหร่ า ยไกไหม (Cladophora glomerata sp.,
Rhizoclonium sp.) สาหร่ายเตา (Spirogyra sp.) และสาหร่ายลอน (Nostochopsis lobatus sp.) สารตั วอย่างทั้ งหมด
สกั ด ด้ ว ยตั ว ท้ า ละลายเอทานอลบริ สุ ท ธิ์ และวิ เคราะห์ ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดโดยใช้วิ ธี Folin –
Ciocalteuphenol test พบว่าในสาหร่ายเตา มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 179.19 mg GAE/g
extractเมื่อวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging (DPPH) assay
และวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay พบว่า ตัวอย่างสารสกัดจากสาหร่ายเตามีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมู ลอิสระมากที่ สุด เมื่อวิเคราะห์ ด้วยวิธี DPPH มีค่ าเท่ากั บ 303.56 mg TE/g extract ส่ วนการทดสอบการต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่า สารสกัดจากสาหร่ายเตาให้ผลฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดเช่นเดียวกัน มีค่า
เท่ากับ 351.63 mg TE/g extract เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างสารสกัดสาหร่ายน้้าจืดชนิดอื่นๆ
คาสาคัญ: สาหร่ายน้้าจืด การต้านอนุมูลอิสระ 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
1

สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี 20131
2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด น่าน 55000
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Burapha university, Chonburi Province 20131
2 Department of Agricultural Industrial, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna,
Nan Province 55000
*Corresponding author e-mail: sirirat@buu.ac.th

697

Proceedings

บทนา
สาหร่ายน้้าจืด (fresh water macro algae) เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพของน้้า โดยสาหร่ายจะเป็นตัวเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนให้แม่น้า ในจังหวัดน่านสามารถพบสาหร่ายน้้าจืดในแม่น้าน่าน ตั้งแต่ต้นน้้าที่อ้าเภอทุ่งช้างไปจนถึงอ้าเภอ
เวียงสา สาหร่ายน้้าจืดของหวัดน่าน เป็ นสาหร่ายไกอยู่ใน Division Chlorophyta สามารถแบ่งประเภทสาหร่ายไกได้
2 ชนิด คือ 1. สาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Microspora sp. 2. สาหร่ายไกไหมหรือไกเปื้อย มีช่ือ
วิ ท ยาศาสตร์ คื อ Cladophora glomerata sp., Rhizoclonium sp. (Pimporn L et al. (2014)) สาหร่ า ยเตาจั ด อยู่ ใ น
Division Chlorophyta มี ช่ื อ วิท ยาศาสตร์ คื อ Spirogyra sp. (ยุ ว ดี พี รพรพิ ศ าลและคณะ, 2552) ชาวบ้ า นนิ ย มน้ า
สาหร่ายเตามาปรุงเป็นอาหารพื้นเมืองโดยการรับประทานแบบสดคือ ต้าเตา นอกจากนั้นยังมีการแปรรูปเป็นข้าว
เกรียบเตา และยังสามารถรักษาแผลจากโรคมะเร็งไข่ปลาไม่ให้ปวดแสบปวดร้อน และมีสรรพคุณลดน้้าตาลในเลือด
ได้อีกด้วย (พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย , 2557) สาหร่ายลอนมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Nostochopsis sp. อยู่ใน Division
Cyanophyta เป็นสาหร่ายน้้าจืดสีเขียวแกมน้้าเงินขนาดใหญ่ ชาวบ้านนิยมน้ามาท้าเป็นขนมลอน หรือน้ามาท้าเป็น
ของหวานที่มีสรรพคุณแก้ร้อนใน (ยุวดี พีรพรพิศาลและคณะ, 2552) ในยุคปัจจุบันบุคคลทั่วไปมักจะไม่รู้จักสาหร่าย
น้้าจืดที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ หรือสรรพคุณต่าง ๆ ที่อยู่กับชาวจังหวัดน่าน
มานานนับร้อยปี ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท้าให้สาหร่ายน้้าจืดมีปริมาณน้อยและหาได้ยากขึ้นกว่าอดีต
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท้าการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายน้้าจืดในจังหวัดน่าน ซึ่งยังไม่พบการ
รายงานผลการวิเคราะห์สาหร่ายน้้าจืดแบบสดของจังหวัดน่าน เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในด้านฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระเพื่อที่จะน้าไปเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
ถ่ายทอดองค์ความรู้สชู่ ุมชนให้บริโภคสาหร่ายน้้าจืดในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ตัวอย่างสาหร่ายน้าจืด
สาหร่ายน้้าจืดที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 ชนิดได้แก่ สาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว (Microspora sp.) สาหร่ายไกไหม
หรือ ไกเปื้ อ ย (Cladophora glomerata sp., Rhizoclonium sp.) Pimporn L et al. (2014). สาหร่ ายเตา (Spirogyra sp.)
และสาหร่ายลอน (Nostochopsis lobatus sp.) (ยุวดี พีรพรพิศาล และคณะ, 2552) เก็บตัวอย่างสาหร่ายในช่วงเดือน
ธันวาคม 2558 – มิถุนายน 2559 จากแม่น้าน่าน อ้าเภอท่าวังผาและอ้าเภอปัว จังหวัดน่าน

สาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว (Microspora sp.)

สาหร่ายไกไหม (Cladophora sp., Rhizoclonium sp.)
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สาหร่ายเตา (Spirogyra sp.)

สาหร่ายลอน (Nostochopsis lobatus sp.)

วิธีการสกัดสารสกัดจากสาหร่ายน้าจืดสด
น้าตัวอย่างสาหร่ายน้้าจืดสกัดด้วยการแช่ในเอทานอลบริสุทธิ์ ดัดแปลงจากวิธีของ Thidarat K, Amornrat
W, Parinya M. (2015). โดยใช้ตัวอย่างสาหร่ายสด 100 กรัมต่อเอทานอลบริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตร เก็บให้พ้นแสงแดด
เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน้าสารละลายที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ท้าการทดลอง 3 ซ้้า และ
น้ามาระเหยเพื่อแยกตัวท้าละลายออกโดยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Buchi Rotavapor รุ่น R-II) และท้าแห้งด้วยเครื่อง
ท้าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Labonco รุ่น FreeZone 6) และค้านวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้
การเตรี ย มสารละลายตั ว อย่ า งและสารละลายมาตรฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายน้าจืด
ตัวอย่างสารสกัดสาหร่าย 10.0 มิลลิกรัม ละลายในเอทานอล 10 มิลลิลิตร และเตรียมสารละลายมาตรฐาน
กรดแกลลิกและ trolox 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content; TPC)
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ใช้วิธี Folin – Ciocalteu phenol test ตามวิธีของ Thidarat
et al. (2015) โดยปิเปตน้้ากลั่น 9.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองตามด้วยสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกที่ระดับ
ความเข้ ม ข้ น 10 – 250 มิล ลิ ก รัม ต่อ ลิ ต ร ปริ ม าตร 0.5 มิล ลิ ลิ ต ร เติม สารละลาย Folin – Ciocalteu Reagent 0.5
มิล ลิ ลิ ต ร เขย่ า 5 นาที เติ ม สารละลายโซเดี ย มคาร์ บ อเนต (10 % w/v) 2.0 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ าให้ เข้ า กั น ตั้ง ทิ้ งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 10 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 730 นาโนเมตร โดยใช้เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Thermo รุ่น
BioMate 3) ส้าหรับการวิเคราะห์สารสกัดตัวอย่างจากสาหร่าย ท้าเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐาน
กรดแกลลิก และค้านวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดโดยอาศัยการค้านวณจากสมการกราฟมาตรฐานของ
กรดแกลลิกในหน่วย mg GAE/ mg น้้าหนักสกัด
การทดสอบการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายน้าจืด
วิธี 1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging ดัดแปลงมาจากวิธีของปริญญา
มูลสิน และอมรรัตน์ วงษ์กลม. (2556) ปิเปตสารละลายสารสกัดตัวอย่างละ 1.0 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มี
สารละลาย DPPH (0.1 มิ ล ลิ โ มลต่ อ ลิ ต ร) ปริ ม าตร 2.0 มิ ล ลิ ลิ ต รเขย่ า เป็ น เวลา 3 นาที จากนั้ น เก็ บ ในที่ มื ด
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ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเครื่องสเปคโตรโฟโตรมิเตอร์ใช้เอทานอลเป็นสารละลายแบลงค์ จากนั้นน้าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค้านวณหาค่าการต้านอนุมูล
อิส ระ DPPH assay โดยเที ยบกั บสารละลายมาตรฐาน trolox การเตรียมสารละลายมาตรฐาน trolox ให้ ได้ ความ
เข้มข้นระหว่าง 1 - 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร และท้าการวิเคราะห์เหมือนกับสารสกัดสาหร่าย น้าค่าการดูดกลืนแสง
ของสารสกัดสาหร่ายมาเทียบกับกราฟมาตรฐาน ซึ่งค่าที่ได้แสดงเป็น mg trolox equivalent (TE)/g ของสารสกัด
วิธี Ferric reducing ability power (FRAP)
วิธี FRAP ตามวิธีของสถาพร สัตย์ซื่อ, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ และธีระศักดิ์ ด้ารงรุ่งเรือง. (2557) โดยผสม
300 มิ ล ลิ โ มลต่ อ ลิ ต รของ Acetate buffer (pH 3.6) กั บ สารละลาย Ferric chloride 20 มิ ล ลิ โ มลต่ อ ลิ ต ร และ
10 มิลลิโมลต่อลิตร 2 , 4 , 6 - tripyridyl - 3 - triazine (TPTZ) ให้เข้ากันในอัตราส่วน 10 : 1 : 1 (v/v/v) แล้วน้าไปอุ่น
ที่ อุ ณ หภู มิ 37 0C เป็ น เวลา 30 นาที จากนั้น ละลายสาหร่ายสกั ด ให้ มีค วามเข้ ม ข้ น 1 มิล ลิ ก รั ม ต่อ มิ ล ลิ ลิ ต รด้ ว ย
เอทานอลบริสุทธิ์ ปิ เปตสารละลายสาหร่ายสกัด ปริมาตร 0.3 มิลลิ ลิตร โดยเติม ลงในสารละลาย FRAP reagent
ปริมาตร 3.7 มิลลิลิตร และน้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 593 นาโนเมตร จากนั้นไปค้านวณเป็นประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ (reducing ability) โดยอาศัยสมการเส้นตรง
จากกราฟมาตรฐานของ trolox เตรียมสารละลายมาตรฐาน trolox ที่ระดับความเข้มข้นเข้มข้น 1 - 70 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร และท้าการวิเคราะห์เหมือนกับสารสกัดสาหร่าย น้าค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดสาหร่ายมาเทียบกับ
กราฟมาตรฐาน ซึ่งค่าที่ได้แสดงเป็น mg trolox equivalent (TE)/ g ของสารสกัด

ผลการศึกษา
ผลการสกัดสาหร่ายน้าจืด
จากการน้าสาหร่ายน้้าจืดแบบสดทั้ง 4 ชนิดของจังหวัดน่านมาสกัดด้วยวิธีการแช่ในตัวท้าละลายเอทานอล
บริ สุ ทธิ์ และค้ า นวณร้ อ ยละผลได้ (% yield) ดั งนี้ สารสกั ด สาหร่ า ยเตามี ร้อ ยละผลได้ ม ากที่ สุ ด เท่ ากั บ 2.19 %
รองลงมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายไกไหม และสาหร่ายลอน ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 น้้าหนักของสารสกัดและร้อยละผลผลิตทีไ่ ด้จากการสกัดด้วยเอทานอล
ลาดับที่
ตัวอย่าง
ร้อยละผลได้ (% yield)
1
2
3
4

สาหร่ายไกต๊ะ
สาหร่ายไกไหม
สาหร่ายเตา
สาหร่ายลอน

1.40
1.02
2.19
0.21

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic compound)
การศึก ษาปริม าณสารประกอบฟี น อลิก ทั้ งหมด (TPC) ของสารสกั ด จากสาหร่ายไกต๊ะ สาหร่า ยไกไหม
สาหร่ายเตา และสาหร่ายลอน ในตัวท้าละลายเอทานอลบริสุทธิ์ พบว่าสารสกัดสาหร่ายเตามีปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุดเท่ากับ 179.19 ± 0.13 mg GAE/g extract รองลงมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายลอน และ
สาหร่ายไกไหม ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และการต้านอนุมูลอิสของสารสกัดสาหร่ายน้้าจืด
ลาดับที่

ตัวอย่าง

1
2
3
4

สาหร่ายไกต๊ะ
สาหร่ายไกไหม
สาหร่ายเตา
สาหร่ายลอน

TPC
(mg GAE/g extract )
37.31 ± 0.38
10.10 ± 1.19
179.19 ± 0.13
35.69 ± 0.64

DPPH
(mg TE/g extract)
0.74 ± 0.28
0.70 ± 0.42
303.56 ± 15.90
0.91 ± 0.63

FRAP
(mg TE/g extract)
23.49 ± 1.18
15.91 ± 1.68
351.63 ± 12.48
22.57 ± 3.12

ผลการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายน้าจืด
จากการศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่า สาหร่ายเตามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมาก
ที่สุดเท่ากับ 303.56 ± 15.90 mg TE/g extract ถัดมาคือ สาหร่ายลอน ไกต๊ะ และสาหร่ายไกไหม ตามล้าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2
และการศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่า สาหร่ายเตามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมาก
ที่สุดเช่น เดียวกับวิธี DPPH คือ 351.63 ± 12.48 mg TE /g extract รองลงมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายลอน และ
สาหร่ายไกไหม ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

วิจารณ์และสรุปผล
ด้วยลักษณะทางกายภาพ และช่วงเวลาการเจริญเติบโตของสาหร่ายไกแตกต่างกัน ชาวน่านจึงแบ่งสาหร่าย
ไกตามภูมิปัญญาชาวบ้านได้ 3 ชนิด คือ สาหร่ายไกหิน ที่ยังไม่พบการระบุช่ือทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามีลักษณะเป็น
เส้นยาว มีสีเขียวเข้ม เนื้อฟู จับแล้วนุ่ม ลื่นมือ มีน้าหนักพอสมควร เจริญ เติบโตในช่วงปลายเดือ นตุลาคมถึงเดือ น
เมษายน ส่วนสาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว มีสีเขียวเข้ม ลักษณะยาว ไม่แตกแขนง เส้นสายไม่เรียบ เหนียว เนือ้ หยาบกว่า
ไกไหม เจริญเติบโตในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน สาหร่ายไกไหม มีสีเขียวสด ขนาดเส้นจะเล็ กคล้ายเส้นไหม
อ่อนนุ่ม ดูดซับน้้าได้ดี เส้นสายเรียบกว่าสาหร่ายไกต๊ะ เจริญเติบโตช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน มักเจริญเติบโตปน
กับสาหร่ายไกหิน รวมกันเป็นกลุ่ม โดยสัดส่วนในการเจริญเติบโตของสาหร่ายไกไหมจะมีปริมาณมากกว่าสาหร่ายไก
หิน ผู้วิจัยจึงรายงานผลการวิเคราะห์ในค่าของสาหร่ายไกไหม ส่วนสาหร่ายเตา จะพบบริเวณก้นบ่อกับก้อนดิน ก้อน
หิน หรืออาจจะลอยอยู่บริเวณผิวน้้า ลักษณะของสาหร่ายชนิดนี้จะเป็นเส้นสายที่ไม่แตกแขนง เมื่อจับรู้สึกลื่นมือ
เนื่องจากมีเมือกหุ้ม มีสเี ขียวเขียวเข้ม โดยสาหร่ายไกและสาหร่ายเตาจัดอยู่ใน Division Chlorophyta สาหร่ายลอน อยู่
ใน Division Cyanophyta จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายน้้าจืดสีเขียวแกมน้้าเงินขนาดใหญ่ มีลักษณะกลุ่มเซลล์เป็นก้อนเมือก
ลื่นมือคล้ายวุน้ กลวง มีรูปร่างไม่แน่นอน มีสีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม หรือสีน้าตาล (ยุวดี พีรพรพิศาล และคณะ, 2552)
จากผลการศึกษาของ สรฉัตร เทียวดาว และยุวดี พีรพรพิศาล, 2552) พบว่าบริเวณบ้านนาเตา แม่น้าปัวและแม่น้า
ยาว อ้าเภอปัว จังหวัดน่านเป็นบริเวณที่พบสาหร่ายมากที่สุดโดยพบทั้งหมด 3 สกุล 5 ชนิด
จากการน้าสาหร่ายน้้าจืดแบบสดทั้ง 4 ชนิด มาสกัดด้วยวิธีการแช่ในตัวท้าละลายเอทานอลบริสุทธิ์จะได้สาร
สกั ดที่ มีร้อยละผลได้ (% yield) ดังนี้ สารสกั ดสาหร่ ายเตามีร้อยละผลผลิ ตได้ มากที่ สุ ดเท่ ากั บ 2.19 % รองลงมาคื อ
สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายไกไหม และสาหร่ายลอน ตามล้าดับ ซึ่งร้อยละผลได้ของงานวิจัยนี้มีปริมาณน้อยกว่าของ Thidarat
et al. (2015) เนื่องจากตัวอย่างสาหร่ายน้้าจืดที่น้ามาวิเคราะห์เป็นตัวอย่างแบบสด จึงมีน้าเป็นองค์ประกอบ ซึ่งผลของ
Thidarat et al. (2015) ที่ได้ใช้เอทานอลสกัดสาหร่ายน้้าจืดแบบแห้งพบว่าร้อยละผลได้ของสาหร่ายเตามากที่สุดเท่ากับ
4.53 % สาหร่ายไกเท่ากับ 3.86 % และสาหร่ายลอน 0.70 %จากการศึกษาของระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และทรงพร จึง
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มั่นคง, (2549) รายงานว่าสารสกัดชั้นเอทานอลของพืชเกือบทุกชนิดแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าสารสกัดชั้น
เอทิลแอซิเตต และผลการทดสอบสารออกฤทธิ์หลักจะต้องเป็นสารที่ละลายในเอทานอลได้ดีและเป็นสารที่มีขั้ว เนื่องจาก
เอทานอลเป็นตัวท้าละลายที่มีขั้วสูงกว่าเอทิลแอซิเตต จึงน้าสารสกัดชัน้ เอทานอลมาหาปริมาณ ฟีนอลิกทั้งหมด
จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้ หมด โดยใช้วธิ ี Folin-ciocalteu phenol test และค้านวณหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในหน่วยของมิลลิกรัมแกลลิกสมมูลต่อสารสกัด 1 กรัม (mg GAE/ g extract)
พบว่าสาหร่ายเตามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 179.19 mg GAE/g extract ซึ่งมากกว่าสาหร่ายชนิด
อื่น ๆ จากการรายงานผลการวิเคราะห์ของปริญญา มูลสิน และอมรรัตน์ วงษ์กลม. (2556) ที่วเิ คราะห์โดยวิธี Folin –
Ciocalteu พบว่าสารสกัดสาหร่ายเตาให้ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุดเท่ากับ 155.82 mg GAE/g รองลงมา
คือ สาหร่ายลอน และสาหร่ายไกที่ให้ค่าเท่ากับ 18.22 และ 12.12 mg GAE/g ของสารสกัด ตามล้าดับ จากผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสารประกอบฟีนอลิกที่พบในสาหร่ายน้้าจืดทั้ง 4 ชนิด สามารถแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้
การวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งกับ
อนุมูลอิสระ DPPH ที่อยู่ในรูปที่เสถียร โดย DPPH คือ อนุมูลอิสระที่เสถียรและสามารถรับอิเล็กตรอนได้ เมื่อได้รับ
อะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลอื่นจะท้าให้เปลี่ยนเป็น โมเลกุลที่ไม่เป็นอนุมูลอิสระ (รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ และคณะ,
2554) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้พ บว่าสาหร่ายเตามีฤ ทธิ์ในการต้านอนุมู ลอิส ระมากที่สุด มีค่ าเท่ากั บ
303.56 mg TE /g extract รองลงมาคือ สาหร่ายลอน ไกต๊ะ และสาหร่ายไกไหม ตามล้าดั บ ซึ่งผลการวิเคราะห์
สัม พั น ธ์กั บปริม าณสารประกอบฟี น อลิก ทั้ งหมดคื อ สาหร่ายเตามีปริม าณสารประกอบฟี น อลิ กทั้ งหมดสู งที่ สุ ด
จึงสามารถต้านอนุ มูล อิส ระด้ วยวิธี DPPH ได้ สูงที่ สุ ด จากการรายงานผลการทดลองของ Thidarat et al. (2015)
ที่ศึกษาการต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่าสาหร่ายเตามีเปอร์เซ็น ต์เท่ากับ 52.33 ± 1.84 ซึ่งมีค่ามากกว่าสาหร่าย
ลอน และสาหร่ายไก ตามล้าดับ และการรายงานผลการทดลองของ พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ และคณะ. (2555) ที่
พบว่ า สารสกั ด สาหร่ า ยทะเลสี น้ า ตาล L. variegata ออกฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ได้ ดี ที่ สุ ด และมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดเช่นกัน และการรายงานผลของ Massoumeh, F. et al. (2014) สาหร่ายทะเลสี
เขียว Ulva clathrata มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด จึงแสดงค่าการต้านอนุมูลอิสระ IC50 ที่ต่้าที่สุด
การวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP เป็นการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระสามารถถ่ายเทอิเล็กตรอน
ให้กับสารประกอบเชิงซ้อน [Fe(III)(TPTZ)2]3+ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนรูปเป็น [Fe(II)(TPTZ)2]2+ (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556)
ซึ่งผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้พบว่าพบสาหร่ายเตามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดเช่นเดียวกับวิธี DPPH และมี
ค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 351.63 mg TE /g extract ถัดมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายลอน และสาหร่ายไกไหม
ตามล้าดับ แสดงว่าในวิจัยนี้สาหร่ายเตามีความสามารถในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้ Fe3+ เปลี่ยนเป็น Fe2+ ได้มาก
ที่สุด จึงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสาหร่ายชนิดอื่นๆ 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) ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Mo4+ ด้วยวิธี phosphomolybdenum method ในหน่วยของ ascorbic acid
equivalent (AE)/mL พบว่าสาหร่ายเตามีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Mo6+ ให้เป็น Mo5+ มากที่สุดเท่ากับ 178.89 mg AE/g
extract จึงกล่าวได้ว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจะสอดคล้องกับปริมาณของสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมดที่มีในตัวอย่าง หากสารสกัดใดมีปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากจะมีความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันมากเช่นกัน (รัชฎาพร อุน่ ศิวไิ ลย์ และคณะ, 2554)
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สรุปผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายน้้าจืดแบบสด
พบว่า สาหร่ายเตามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากกว่าสาหร่ายชนิดอื่นๆ นอกจากนี้สาหร่ายเตายังมีค่า
การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดเมื่อวิคราะห์ด้วยวิธี 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 ห้วยแสน1 พนอจิต นิตสิ ุข1 พนิดา วงศ์ปรีด1ี และอนันต์ พันธ์พิบูลย์1
Nuduan Saraboot1*, Kannika Huaisan1, Panorjit Nitisuk1, Panida Wongpreedee1 and Anan Panpiboon1
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการสกั ด เพคติ น จากพุ ท รามี น้ อ ยมาก ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
คุณลักษณะของเพคตินจากพุทราที่สกัดจากกรด 2 ชนิด (กรดซิตริกและกรดทาร์ทาริก) โดยใช้วธิ ีการให้ความร้อน
ที่แตกต่างกัน (ไมโครเวฟ และการต้ม) จากการศึกษาพบว่าเพคตินที่ได้จากการสกัดด้วยกรด 2 ชนิดจัดเป็นชนิดที่มี
หมู่เมธอกซิลมากมีระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่นมากกว่า 50 % เพคตินที่สกัดได้จากกรดซิตริกและการต้ม มี
ปริมาณผลผลิตเพคตินสูงสุดร้อยละ 6-21 โดยน้้าหนัก มีความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 7-8 แต่มีค่าความสว่างต่้ากว่า
การสกั ด ด้ ว ยกรดทาร์ท าริ ก (L*=55-59) นอกจากนี้ยั งพบว่า เพคติน ที่ ส กั ด ได้ จ ากกรดซิ ต ริ ก และการต้ม จะมี
คุณสมบัติที่ดีกว่า ซึ่งมีค่าระดับการเกิดเอสเทอร์ร้อยละ 79-80% ปริมาณเมทอกซิลร้อยละ 12-13 ปริมาณกรด
กาแลคทูโรนิคร้อยละ 38-39 ปริมาณเถ้าร้อยละ 3 และน้้าหนักสมมูลย์เท่ากับ 913-1854 (p<0.05)
คาสาคัญ: เพคติน วิธีการสกัด กรดซิตริก กรดทาร์ทาริก 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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บทนา
พุ ท รา มี ช่ื อ วิท ยาศาสตร์ Zizyphus mauritiana Lamk. พุ ท รามี ป ระโยชน์ ห ลายด้ า นได้ แ ก่ ใช้ เป็ น อาหาร
ผลสุกหรือผลแก่จัด ใช้รับประทานเป็นผลไม้ พุทรามีคุณค่าทางโภชนาการ ในพุทรามีวิตามินซี น้้าตาล ฟอสฟอรัส
แคลเซียม ไขมัน มิวซิเลจ และอื่น ๆ [1] เพคตินที่พ บในพุท รามากกว่า 75% จัดเป็นชนิดที่ละลายได้ในน้้า(watersoluble pectin) [2]
สารประกอบเพคติน (Pectin) เป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มีน้าหนักโมเลกุลสูงประกอบด้วยกรดกาแลคทูโรนิคต่อ
กันด้วยพันธะ α-(1,4) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติก้าหนดว่าเพคตินจะต้องประกอบด้วยกรดกา
แลคทูโรนิคไม่ต่้ากว่า 65% พบในส่วนของผนังเซลล์ เปลือกของพืช คุณสมบัตทิ ี่ดีของเพคตินขึ้นอยูก่ ับ ปริมาณกรด
กาแลคทู โรนิ ค (Galacturonic acid,GA) และระดั บ การเกิ ด เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น ( Degree of esterification, DE) ซึ่ ง ถ้ า
DE>50% จะมีความสามารถในการเกิดเจลได้ดี แสดงว่าเป็นเพคตินที่มีหมู่เมธอกซิลสูง มีความสามารถในการเกิดเจล
ได้ดี ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับชนิดของเปลือกผลไม้ วิธีการสกัด เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดด้วย มีการน้า เพคตินมา
ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องส้าอางและยา เป็นต้น [3] เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ส ามารถผลิตเพ
คติน ได้ เอง อาศั ย การน้ า เข้ า โดยราคาเพคติน ขึ้น กั บแหล่ งวั ตถุ ดิ บ ที่ ผ ลิ ต และเกรดของเพคติน เอง เพคติน ระดั บ
industrial grade ราคาประมาณ 3,800 บาท/กิโลกรัม และระดับ lab and pharmaceutical grade ราคาตัง้ แต่ 6,650 –
10,161 บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีอยู่ในวงจ้ากัดไม่เพียงพอต่อการน้าไปใช้ แหล่งส้าคัญของการผลิต เพคตินทางการค้า คือ
ของเหลือทิ้งจากพืชตระกูลส้ม แอปเปิ้ล แกนแอปเปิ้ล กากเมล็ดทานตะวัน กากมันฝรั่ง เปลือกถั่วเหลือง ซึ่งจัดเป็น
แหล่งวัตถุดิบที่ส้าคัญของเพคติน [4] มีรายงานว่าเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยด้วยกรดซิตริกโดยการใช้อุณหภูมิอยู่
ในช่วง 70-80 องศาเซลเซียส(°C) pH อยู่ในช่วง 2-4.5 เวลา 120-240 นาที พบว่ามีปริมาณเพคติน 5.2-12.2 %
ค่ า DE 43.5-79% ปริ ม าณ GA 53.1-86% [5] และการสกั ด เพคติ น จากเปลื อ กเสาวรสด้ ว ยความร้ อ นจาก
ไมโครเวฟ 628 watt เวลา 9 นาที พบว่ากรดทาร์ทาริกให้ปริมาณเพคตินสูงสุด (15-30%) อย่างไรก็ตามการสกัด
ด้วยกรดทาร์ทาริกท้าให้เพคตินมี% DE และ GA ต่้า จากคุณลักษณะเพคตินที่สกัดได้% DE ทุกวิธีการสกัดอยู่ในช่วง
50-64.56% โดยที่กรดอะซิติกมีความเหมาะสมที่จะน้ามาใช้สกัดมากที่สุด มีค่า % DE สูงสุดเท่ากับ 64.56% [6]
นอกจากนี้ยังมีก ารสกัด เพคติน ด้วยกรดซิต ริก ที่ pH = 2 เวลา 75 นาที ต้ม ที่ อุณ หภูมิ 70 องศาเซลเซีย ส จะได้
ปริมาณเพคตินสูงสุด (14.60%) แต่เมื่อค่า pH และเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นจะท้าให้ได้ปริมาณเพคตินน้อยลง แต่
%DE จะมีค่าสูงสุดเมื่อค่า pH=2 เวลา 30 นาที อย่างไรก็ตามเพคตินที่สกัดได้จัดเป็นชนิดที่มีหมู่เมธอกซิลมากมี
ระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่นมากกว่า 50 % [3] การสกัดเพคตินจากศรป่านนารายณ์ด้วยสารละลายกรดซิตริก
2-6% ได้ปริมาณเพคตินอยู่ในช่วง 4.61-19.2% และที่ สารละลายกรดซิตริก 2% อุณหภูมิ 85 °C นาน 60 นาที
พบว่าได้ ปริม าณเพคติน สู งสุ ด เท่ ากั บ 19.2% [7] การสกั ด เพคติน จากเปลือ กส้ ม ด้ วยสารละลายกรดซิ ต ริก ที่ ค่ า
pH=1.50 โดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟ 700 watt นาน 3 นาที ได้ปริมาณเพคตินสูงสุด(29.1%) ค่า GA เท่ากับ
71% [8] การสกัดเพคตินจากผลกีวดี ้วยกรดซิตริก 1.0 % pH=2.20 ที่อุณหภูมิ 60 °C นาน 60 นาที ได้ปริมาณเพ
คติน 1.43-3.27% ค่า DE เท่ากับ 82-88% GA เท่ากับ 48.8-56% และปริมาณเถ้ามีค่า 1.05-2.42 % [9]
ดังนั้นนักวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มประโยชน์ให้กับพุทราที่มีมากในตลาดโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ
ทางการเกษตรในการแปรสภาพให้เป็นสารประกอบในเชิงอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์มากขึน้ จึงท้าการศึกษาการสกัด
เพคตินจากพุทราที่สกัดจากกรด 2 ชนิด (กรดซิตริกและกรดทาร์ทาริก) โดยใช้วิธีการให้ความร้อนที่แตกต่างกัน
(ไมโครเวฟ และการต้ม) เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ปริมาณผงเพคตินสูง และมีคุณสมบัตทิ างเคมี กายภาพที่ดี
สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการน้าไปศึกษาต่อ ใน
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การผลิ ต สารประกอบในเชิงการค้ าอื่น ๆ และน้า มาต่อ ยอดงานวิจัย เพื่ อน้ าสารสกั ดเพคติน ไปน้ าไปใช้ประโยชน์
ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. วัตถุดิบและวิธีการเตรียมวัตถุดิบ โดยน้าพุทราสามรส มาล้างท้าความสะอาด ตัดแต่งแยกเมล็ด หั่นเป็น
ชิ้นเล็กๆ 0.5×0.5 เซนติเมตรให้เท่าๆกัน น้ามาแช่สารละลายกรดซิตริก 0.5 % น้าพุทราขึ้นจากสารละลายกรดซิตริก
ให้สะเด็ดน้้า น้ามาเกลี่ยบนแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ แล้วน้ามาวางบนตะแกรง อบที่อุณหภูมิ 55 °C เป็นเวลา 22 ชั่วโมง
น้ามาบดให้ละเอียด ร่อนในตะแกรงขนาด 35 mesh เก็บผงแห้งใส่ถุงชิบและน้าถุงชิบใส่ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ เก็บที่
อุณหภูมิ -20 °C
2. วิธีการสกัด
2.1 การสกัดเพคตินโดยใช้ไมโครเวฟ
2.1.2 น้าผงพุทราแห้ง 10 กรัม ที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างใส่ลงในโหลพลาสติก
เติมน้้าสะอาด 150 มิลลิลิตร
2.1.2 ผงพุทราที่เติมน้้าแล้ว วัดค่า pH ค้านวณปริมาณกรดที่ต้องเติมเพื่อปรับให้ได้ pH
=2.0 เติมกรดที่ค้านวณได้ คนสารละลายให้เข้ากัน เทสารละลายใส่ในโหลแก้วทนความร้อน
2.1.3 แล้วน้าไปเข้าตูไ้ มโครเวฟความร้อน 800 วัตต์ ท้าการสกัดเพคตินจากผงพุทราแห้ง
ใช้เวลาในการสกัด 2 นาที
2.1.4 น้าสารละลายที่ได้มากรอง ทิง้ ให้สารละลายมีอุณหภูมิลดลงที่ 25 °C หลังจากนั้น
น้าสารละลายที่ได้เติมสารละลายแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ต่อตัวอย่างปริมาณ ( 1:2 w/v) เก็บไว้อุณหภูมิ 4 °C
24 ชั่วโมง แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นตะกอนเพคติน
2.1.5 น้ า ตะกอนที่ ก รองได้ จ ากขั้ น ตอนการสกั ด ข้ า งต้ น น้ า มาล้ า งด้ ว ยสารละลาย
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% อัตราส่วน 1:15 w/v โดยการแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์นาน 10 นาที (ท้าซ้้า 3 รอบ) กรอง
เอาเฉพาะส่วนที่เป็นตะกอน
2.1.6 น้าตะกอนที่กรองได้ไปอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง น้าผงเพคติน
แห้งท้าการปั่นให้ละเอียดร่อนผ่านตะแกรง 100 mesh เก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 °C รอการ
วิเคราะห์คุณภาพ
2.2 การสกัดเพคตินโดยวิธีการต้ม 95 °C
2.2.1 น้าผงพุทราแห้ง 10 กรัม ที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างใส่ลงในโหลพลาสติก
เติมน้้าสะอาด 150 กรัม มิลลิลิตร
2.2.2 ผงพุทราที่เติมน้้าแล้ว วัดค่า pH ค้านวณปริมาณกรดที่ต้องเติมเพื่อปรับให้ได้ pH
=2.0 เติมกรดที่ค้านวณได้ คนสารละลายให้เข้ากัน
2.2.3 แล้วน้าไปต้มให้ความร้อนที่ระดับอุณหภูมิ 95 °C ใช้เวลาในการสกัด 30 นาที
2.2.4 จากนั้ น น้ า สารละลายที่ ได้ ม ากรองทิ้ ง ให้ ส ารละลายมี อุ ณ หภู มิ ล ดลงที่ 25 °C
จากนั้น น้าสารละลายที่ได้เติมสารละลายแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ต่อตัวอย่างปริมาณ ( 1:2 w/v) เก็บไว้อุณหภูมิ
4 °C นาน 24 ชั่วโมง แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นตะกอนเพคติน
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2.2.5 น้ าสารละลายที่ กรองได้ มาตกตะกอนด้ วยเอทิ ลแอลกอฮอล์ 95% โดยอั ตราส่ วน
สารละลาย: เอทิลแอลกอฮอล์ (1:15 w/v) แช่ในสารละลายแอลกอฮอล์นาน 10 นาที (ท้าช้้า 3 รอบ) กรองเอาส่วนที่เป็น
ตะกอนเพคติน
2.2.6 น้าตะกอนทีก่ รองได้ไปอบที่อุณหภูมิ 55 °C นาน 2 ชั่วโมง น้า เพคตินแห้งปั่นให้ละเอียด
และร่อนผ่านตะแกรง 100 mesh เก็บใส่ถุงอะลูมเิ นียมฟอยล์ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 °C รอการวิเคราะห์คุณภาพ
3. การวิเคราะห์ คุณภาพเพคติน โดยน้าตัวอย่างเพคตินที่ สกัดได้ทั้ง 4 วิธี มาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และ
กายภาพ เปรียบเทียบกับผงเพคตินทางการค้าในด้าน ค่าสี (L* a* และ b*) ด้วยเครื่อง Hunter Lab ยี่ห้อ Easy match QC รุ่น
CQXE, UV-Vis, US-PRO การวิ เคราะห์ ร้ อ ยละปริ ม าณความชื้ น ด้ วยเครื่ อ ง Moisture balance รุ่ น Ma-100 (Sartorius
Cooperation Analytical Measuring Instruments, Germany) หาปริมาณ % Pectin yield % Degree of esterification หาปริมาณ
กรดกาแลคทูโรนิคโดยใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer (Shimadzu UV-2401 PC) [10] หาปริมาณเถ้า (AOAC, 2000)
4. การออกแบบและการวิเคราะห์ ท างสถิ ติ วางแผนการทดลองแบบ 2×2 Factorial in CRD น้ า ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยวิธี LSD (Least Square Difference)ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ท้าการทดลองละ 3 ซ้้า

ผลการศึกษา
จากตารางที่ 1 ผลการทดลองพบว่า ปริม าณผลผลิ ต เพคติน และค่ าความชื้น เพคติน ที่ ส กัด ได้มีค วาม
แตกต่างกั น อย่า งมีนั ยส้ าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) การสกั ด เพคติน จากรดซิ ต ริ กและกรดทาร์ทาริก ร่ว มกั บการใช้
ไมโครเวฟ มีปริมาณเพคตินร้อยละ 5.86 และ 7.16 (โดยน้้าหนักแห้ง) และค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 7.70 และ
5.42 ตามล้าดั บ ส่ วนเพคติน ที่ สกั ดจากซิ ต ริกและกรดทาร์ทาริก ร่วมกั บการต้ม มีปริม าณเพคตินเท่ ากับร้อ ยละ
20.56 และ 16.06 และค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 6.66 และ 5.27 ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่สกัด
ด้วยกรดซิ ตริกพบว่าได้ปริม าณเพคติน ใกล้ เคี ยงกั น เช่น สกัดเพคติน จากเปลือ กกล้ วยด้วยกรดซิ ตริกโดยการใช้
อุณ หภู มิอยู่ในช่วง 70-80 °C pH อยู่ในช่วง 2-4.5 พบว่ามีปริมาณเพคติน 5.2-12.2 % [5] การสกัด เพคตินจาก
เปลือกเสาวรสด้วยความร้อนจากไมโครเวฟ 628 watt เวลา 9 นาที พบว่ากรดทาร์ทาริกให้ปริมาณเพคตินสูงสุด
(15-30%) และเพคตินจากศรป่านนาราย์ที่สกัดด้วยกรดซิตริกอยู่ในช่วง 4.61-19.2% [7] อย่างไรก็ตามกรดทาร์
ทาริก มี% DE และ GA ต่้าสุด [6] ส่งผลให้คุณ สมบั ติการเกิดเจลที่ไม่ดี [3] ส่ วนปริมาณความชื้นของเพคตินทาง
การค้า มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.14 [12] ซึ่งงานวิจัยที่สกัดเพคตินด้วยวิธีการต่างกัน รวมถึงเพคตินทางการค้าจะมีค่า
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 (2.53-9.14) [13] และจากการทดลองนี้การสกัดด้วยกรดซิตริกโดยใช้วิธีไมโครเวฟจะมีค่า
ความชื้นใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากที่สุด
ตารางที่ 1 ปริมาณเพคติน และความชื้น
ชนิดกรด

วิธีการสกัด

ซิตริก

ไมโครเวฟ(800 วัตต์)
ต้มอุณหภูมิ 95 oC
ไมโครเวฟ(800 วัตต์)
ต้มอุณหภูมิ 95 oC

ทาร์ทาริก

ปริมาณเพคติน(%)
5.86±0.70c
20.56±0.51a
7.16±1.68c
16.06±2.57b

ความชื้น(%)
7.70±0.10a
6.66±0.29b
5.42±0.05c
5.27±0.12c

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่ างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( p<
0.05)
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จากตารางที่ 2 ค่าสีเพคตินที่สกัดได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (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 ส่วนเพคตินที่สกัดจากกรด 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
จากเปลือกส้มโอที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก มีค่าความสว่าง (L*) คือ 71.64 ค่าสีแดง (ค่า a*) คือ 8.38 และ ค่าสี
เหลือง (ค่า b*) คือ 20.26 [11] ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเพคตินที่สกัดโดยใช้ไมโครเวฟด้วยกรดซิตริกมากที่สุด อย่างไรก็
ตามจากการทดลองการสกัดเพคตินด้วยกรดทาร์ทาริกร่วมกับการใช้ไมโครเวฟและการต้มจะมีค่าความสว่างมากกว่า
เพคตินที่สกัดด้วยกรดซิตริก
ตารางที่ 2 ค่าสี
ชนิดกรด

วิธีการสกัด

ค่าสี

L*
a*
b*
ซิตริก
ไมโครเวฟ(800 วัตต์)
58.75±1.10b
8.09±0.14c
18.63±0.36ab
ต้มอุณหภูมิ 95 oC
54.83±0.49c
10.80±0.41a 20.14±1.92a
ทาร์ทาริก ไมโครเวฟ(800 วัตต์)
66.20±0.99a
6.37±0.12d
17.63±0.29b
ต้มอุณหภูมิ 95 oC
58.82±0.26b
10.17±0.00b 19.18±0.71ab
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05)
จากตารางที่ 3 ค่า Degree of esterification (%DE) พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างชนิดกรดและวิธีการ
สกัดและอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) การสกัดด้วยกรดซิตริกร่วมกับการใช้ไมโครเวฟและการต้ม มีค่า %DE สูงที่สุด
เท่ากับ 80% และกรดทาร์ทาริกร่วมกับการต้มมีค่า DE ต่้าที่สุด (58.61%) จากการทดลองพบว่าเพคตินจากการ
สกัดด้วยกรดต่างชนิดกันมีค่า %DE > 50% เป็นเพคตินที่มีเมธอกซิลสูง (High methoxyl , HM ) [3] จะเกิดเจลได้เมื่อ
มีของแข็งที่ละลายได้ (%TSS) มากกว่า 55% ใช้กับอาหารที่มี pH ต่้ากว่า 3.5 (2.0-3.5) จากทดลองการสกัดด้วย
กรดซิตริกทั้งวิธีการต้ม และวิธีไมโครเวฟมีปริมาณเมธอกซิลเท่ากับ 12.78-13.32% แสดงว่าเพคตินที่สกัดได้มเี มธ
อกซิลมากกว่า 8.16% ขึ้นไปจัดเป็นเพคตินชนิด HMP (High methoxyl pectin , HMP ) [4] นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า
การสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริก ระดับการเกิดเอสเทอร์ (DE) จะมีค่าสูงสุดเมื่อค่า pH=2 เวลาในการสกัด 30 นาที
และเพคตินที่สกัดได้จัดเป็นชนิดที่มีหมู่เมธอกซิลมากมีระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่นมากกว่า 50 % และถ้าใช้เวลา
ในการสกัดมากขึ้นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ค่า DE เท่ากับ 82-88% มีแนวโน้มสูงขึ้น [9] ซึ่งมี
ความสอดคล้องผลการทดลองในครั้งนี้ [3] ส้าหรับน้้าหนักสมมูลย์ของเพคตินที่สกัดได้มีค่าเท่ากับ 913-1854 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่มีการสกัดเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้พบว่าจะมีค่าใกล้ เคียงกัน(1,200-1244.09) และ
ปริมาณเมธอกซิล 13.02 % [11] มีความสอดคล้องแปรผันตามกับค่าของปริมาณเมธอกซิล และ %DE เช่นกัน และ
ปริมาณเถ้าพบว่ามีปริมาณ 3-3.3% ซึ่งมีปริมาณต่้ากว่าเพคตินที่สกัดด้วยกรดทาร์ทาริกและอยู่ในเกณฑ์ของ
องค์การอาหารและยา (ปริมาณเถ้าไม่เกินร้อยละ 10) [4]
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ตารางที่ 3 ค่าระดับการเกิดเอสเทอร์ ( %DE),ปริมาณเมธอกซิล,ปริมาณน้้าหนักสมมูลย์และเถ้า
ชนิดกรด

ซิตริก
ทาร์ทาริก

วิธีการสกัด

ระดับการเกิด
เอสเทอร์
(%DE)
ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 79.91±1.34a
ต้มที่อุณหภูมิ 95 °C 80.19±1.76a
ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 64.84±5.51b
ต้มที่อุณหภูมิ 95 °C 58.61±5.67b

ปริมาณ
เมธอกซิล(%)
12.78±0.94a
13.32±0.94a
10.32±1.25b
9.50±0.94b

ปริมาณ
น้าหนักสมมูลย์
1854.44±68.68a
912.79±48.73b
572.91±52.08c
521.05±10.85c

เถ้า(%)

3.04±0.17d
3.29±0.06c
10.53±0.17a
8.11±0.01b

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05)
จากตารางที่ 4 การสกั ดเพคติน ด้วยกรดซิต ริกและกรดทาร์ทาริก ร่วมกับการใช้ไมโครเวฟ และการต้ม
พบว่ามีปริมาณกรดกาแลกทูโรนิค(%GA) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการสกัดด้วยกรดซิตริก
ร่วมกับ การใช้ไมโครเวฟและการต้มจะส่งผลให้ปริมาณ %GA มีค่าสูงสุดเท่ากับ 38-39 % อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ขององค์การอาหารและยา(GA>35%) เมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดเพคตินจากฝรั่งพันธุ์กิมจิมคี ่าเท่ากับ 63.50 % [10]
เปลือกผลไม้ 41.86% [11] เพคตินจากเปลือกและกากผลส้มเหลือทิ้ง 78.54% [13] เพคตินจากเปลือกกล้วย 53.186% [5] และการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มด้วยสารละลายกรดซิตริกที่ค่า pH=1.50 โดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟ
ระดับความร้อน 700 watt นาน 3 นาที มีปริมาณ GA เท่ากับ 71% [8] ตามล้าดับ ซึ่งเพคตินที่สกัดได้มีความ
บริสุทธิ์สูงขึน้ อยู่กับ %GA ที่มใี นเพคตินที่สกัดได้ จากทดลองพบว่า การสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริกทัง้ 2 วิธี ได้ %GA
ในปริมาณสูง ซึ่งแปรผันตามกับ %DE, %methoxyl, น้้าหนักสมมูลย์ และปริมาณเถ้า ตามล้าดับ
ตารางที่ 4 ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค
ชนิดกรด
ซิตริก

วิธีการสกัด
ไมโครเวฟ (800 วัตต์)
ต้มที่อุณหภูมิ 95 °C

กรดกาแลคทูโรนิค(%GA)
39.23±1.07a
38.88±3.29a

ทาร์ทาริก

ไมโครเวฟ (800 วัตต์)
33.09±2.83b
ต้มที่อุณหภูมิ 95 °C
31.92±1.32b
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05)

วิจารณ์และสรุปผล
จากการสกั ด เพคติน จากพุ ทราพบว่าการสกั ด ด้ว ยกรดซิ ต ริก ร่ว มกั บการต้ม มีค่า %DE สู งที่ สุด เท่ ากั บ
80.19% และกรดทาร์ทาริกร่ว มกับการต้มมีค่า DE ต่้าที่สุด (58.61%) อย่างไรก็ตามเพคตินจากการสกัดด้วยกรด
และวิธีการสกัดต่างชนิดกันมีค่า %DE > 50% จัดเป็นเพคตินที่มีเมธอกซิลสูง (High methoxyl , HM) จะเกิดเจลได้
เมื่อมีของแข็งที่ละลายได้(%TSS) มากกว่า 55% ใช้กับอาหารที่มี pH ต่้ากว่า 3.5 (2.0-3.5) ซึ่งเป็นสภาวะที่ใช้ในแยม
ทั่วไป นอกจากนี้ถ้าเพคตินที่สกัดได้มเี มธอกซิลมากกว่า 8.16% ขึน้ ไปจัดเป็นเพคตินชนิด HMP (High methoxyl pectin
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, HMP ) ค่าความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 7-8 มีปริมาณเถ้าน้อยมากเท่ากับ 3-3.3 % เพราะถ้ามีปริมาณเถ้าสูง
เพคตินที่สกัดได้จะมีความบริสุทธิ์น้อย เนื่องจากมีแร่ธาตุชนิดอื่นปะปนมาก ปริมาณ GA มีค่าเท่ากับ 38-39 %
สอดคล้องกับมาตรฐานเพคตินขององค์การอาหารและยา (GA>35%) และน้้าหนักสมมูลย์ของเพคตินที่สกัดได้พบว่า
จะมีความสอดคล้องกับค่าของปริมาณเมธอกซิลและ %DE เช่นกัน โดยถ้าน้้าหนักสมมูลย์ของเพคตินมีปริมาณสูง
จะส่งผลให้ % DE และ ปริมาณเมธอกซิลสูงด้วย ซึ่งจะสามารถบอกคุณสมบัติและความบริสุทธิ์ของเพคตินที่สกัด
ได้ รวมถึงการน้าไปใช้กับอาหารแต่ละชนิดให้เหมาะสม ดังนั้นกรดที่เหมาะสมในการน้าไปใช้สกัดเพคตินจากพุทรา
อบแห้ง คือ กรดซิตริกร่วมกับการต้ม และใช้ไมโครเวฟ ซึ่งการใช้ไมโครเวฟในการสกัดเป็นวิธีการที่ใช้เวลาในการ
สกัดน้อย และสีมีความสว่างมากกว่า แต่การสกัดโดยการต้มได้ปริมาณเพคตินมากกว่า รวมทั้งคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ ของเพคตินที่สกัดได้มีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากที่สุด ดั งนั้นการสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริก
ร่วมกับการต้ม จึงมีความเหมาะสมในการน้าไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า อย่างไรก็ตามคุณสมบัติ
ของเพคตินที่สกัดได้ในแต่ละวิธีขนึ้ อยูก่ ับอุณหภูมทิ ี่ใช้ในการสกัด วิธีการสกัด ช่วงเวลาที่ใช้ในการสกัด ค่า pH ของ
ตัวท้าละลายที่ใช้การสกัด และชนิดของกรดที่ใช้ในการสกัดด้วย เพราะปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ และสีของเพคตินที่สกัดได้ ดังภาพที่ 1 และจากการวิจัยในครั้งนีส้ ามารถน้าเพคตินจากพุทราไปประยุกต์ใช้
กับอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว(Semi-soft spread) ผักแผ่น และเครื่องดื่มได้ และยังเพิ่มมูลค่าให้กับพุทราในช่วงที่ผลผผลิต
มีมากในท้องตลาด โดยการแปรสภาพให้เป็นสารประกอบในเชิงอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์มากขึ้น และน้ามาต่อยอด
งานวิจัยเพื่อน้าสารสกัดเพคตินไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ต่อไป

(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 1 (a)เพคตินสกัดจากกรดซิตริกด้วยวิธีการต้ม
(b)เพคตินสกัดจากกรดซิตริกด้วยวิธีไมโครเวฟ
(c)เพคตินสกัดจากกรดทาร์ทาริกด้วยวิธีการต้ม (d)เพคตินสกัดจากกรดทาร์ทาริกด้วยไมโครเวฟ
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ศึกษาการย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
A study of palm mixing cotton yarns dyeing with natural dyes
พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์1* พรโพยม วรเชฐวราวัตร์1 และ ภัทรภา จ้อยพจน์1
Panyos Worachetwarawat1*, Pornpayum Worachetwarawat1 and Phattharapha Joypod1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการเตรียมสีย้อมจากพืชธรรมชาติ 5 ชนิด คือ ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง
ใบจามจุ รี แก่ น ขนุ น และครั่ ง ทดลองย้ อ มเส้ น ด้ ายใยลู ก ตาลผสมเส้ น ใยฝ้ า ยที่ อุ ณ หภู มิ 60, 80 และ 100 องศา
เซลเซียส เพื่อหาค่าการติดสีของเส้นด้ายด้วยเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ที่อุณหภูมิต่างกัน มีผลต่อการติดสีหรือไม่
ทดสอบความคงทนของสีต่อแสงตาม มาตรฐาน ISO 105 B-Series ความคงทนต่อการซักล้างมาตรฐานการทดสอบ
ISO 105-C06 (A1S) :2010 ผลการศึกษาการเตรียมสีย้อมจากพืชธรรมชาติมี 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการหั่นให้พืชมี
ขนาดเล็ กแช่น้าไว้ประมาณ 1 คื น น้ าพืชต้ม ที่อุ ณ หภูมิ 100 องศาเซลเซีย ส เวลา 1 ชั่วโมงและย้อ มเส้ นด้ ายตาม
ก้าหนด ผลการย้อมเส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายที่อุณ หภูมิต่างกันของพืชทั้ง 5 ชนิด พบว่าให้ค่าสีไม่แตกต่างกัน
ผลทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสง พบว่าเส้นด้ายที่ย้อมด้วยใบหูกวาง ใบกระถินณรงค์ ใบจามจุรี มีระดับความ
คงทนอยู่ที่ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีมาก ส่วนที่ย้อมด้วยแก่นขนุนที่อุณหภูมิ 60,80 องศาเซลเซียส อยู่ที่ระดับ 3
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับ 2 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี และการย้อมด้วยครั่งมีระดับความ
คงทนอยู่ที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ผลการทดสอบหาความคงทนของสีย้อมต่อการซักล้าง พบว่าเส้นด้ายที่ย้อมด้วย ใบหู
กวาง ใบจามจุรี กระถินณรงค์ มีความคงทนต่อการซักล้างที่ระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สีย้อมจากแก่นขนุนอยู่ใน
ระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนครั่งมีความคงทนต่อการซักล้างที่ระดับ 1 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ส่วนการเปื้อนสีต่อเส้นใย
ชนิดอื่นๆอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งหมด
คาสาคัญ: เส้นด้ายใยตาล การย้อมสีธรรมชาติ
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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

บทนา
ตาล หรือ โหนด[11] ในภาษาใต้ อังกฤษ: Asian Palmyra palm, Toddy palm, Sugar palm, Cambodian palm)
เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล Borassus ในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae) เป็นปาล์มที่แข็งแรงมากชนิดหนึ่ง และเป็น
ปาล์มที่แยกเพศกันอยู่คนละต้น ต้นสูงถึง 40 เมตร และโตวัดผ่ากลางประมาณ 60 เซนติเมตร ช่อดอกเพศผู้ใหญ่ ผล
เป็นเส้นใยแข็งเป็นมัน มักมีสีเหลืองแกมด้าคล้้าเป็นมันหุ้มห่ อเนื้อเยื่อสีเหลืองไว้ภายใน ผลหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ดใหญ่แข็ง
1 – 3 เมล็ด น้้าตาล เป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยาวประมาณ 100 – 200 ปี เมื่ออายุได้ 15- 16 ปีจะเริ่มออกดอกและมีผล
ลักษณะเป็นผลรวม ซึ่งเฉพาะต้นตาลเพศเมียเท่านั้นจะให้ผลตาล ต้นตาลต้นผู้จะให้น้าตาลโตนด พื้นที่จังหวัดสงขลา
เป็นที่ราบลุ่มดังนัน้ คนในชุมชนจึงมีการท้านาข้าวเป็นอาชีพหลัก และมีการปลูกต้นตาลโตนดในส่วนพื้นที่ที่เหลือจากการ
ปลูกข้าว และส่วนหนึ่งจะปลูกไว้บริเวณคันนา ชุมชนเกิดการแปรรูปผลผลิตจากต้นตาลโตนดเป็นน้้าตาล น้้าส้มโตนด
เครื่องจักรสานจากเส้นใยจากทางตาล ซึ่งการท้าเครื่องจักรสานจากใยตาลในกระบวนการสางเส้นใย ใช้ผลตาลสุกท้า
ขนมตาล และน้าผลตาลที่มีเส้นใยตาลติดอยู่ด้วยเผาเพื่อท้าเป็นถ่านหุงต้มจากผลตาลหรือท้าผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นใน
ตูเ้ ย็น จากการท้าขนมโดยใช้ผลตาลสุกยีเนื้อตาลออกแล้วจะเหลือเส้นใยจากผลตาลเป็นวัสดุเหลือทิ้งจ้านวนมาก ถ้ามี
การแยกโดยตัดเส้นใยออกมาจากผลตาล จะได้เส้นใยจากผลตาลจ้านวนมากที่มสี มบัตหิ ลัก ส้าหรับน้ามาท้าเป็นเส้นใย
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ใช้ในการท้าผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอได้ ซึ่งมีในปริมาณที่ มากในจังหวัดสงขลา อีกทั้งสงขลามีแหล่งทอผ้าที่เกาะยอที่ มี
ชื่อเสียงมานาน มีลวดลายที่สวยงาม โดยใช้เส้นด้ายเป็นเส้นใยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นใยไหม ปัจจุบันตลาดผ้าทอมือมี
การแข่งขันที่สูงและตลาดต้องการสิ่งใหม่ๆที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ และเกาะยอก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้มาท่องเที่ยว
นิยมซื้อผ้าทอเกาะยอเป็นของฝาก การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเส้นใยใหม่ที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเป็นพืชประจ้าท้องถิ่น ยิ่งท้า
ให้มีการสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และสร้างความเป็นสินค้าพื้นเมืองจากวัสดุในท้องถิ่น
การศึกษาโครงการวิจัยมีแนวคิดที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าจากวัสดุธรรมชาติ โดยน้า
เส้น ด้ายใยตาลผสมฝ้ายมาศึก ษาการย้อมสีด้ วยวั ส ดุธรรมชาติ แทนการย้อมสี ด้วยสีเคมี ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีใน
ท้องถิ่น เพื่อพั ฒ นาผ้าทอมือผ้ าทอเกาะยอให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และสร้างแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาชนิดของพืชให้สีธรรมชาติที่มใี นท้องถิ่นเพื่อ
ใช้ในการย้อ มเส้ น ด้ ายใยตาลผสมฝ้ า ย 2. เพื่ อ ศึก ษาเทคนิค และวิธีก ารย้อ มเส้ น ด้ า ยใยตาลผสมฝ้ า ยด้ วยสี จ าก
ธรรมชาติ 3. เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย
2. พืชให้สี 5 ชนิด คือ ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุรี แก่นขนุนและครั่ง
3. สารเคมีช่วยย้อม
4. เครื่องย้อมส้าหรับห้องแล็ป
5 เครื่องวัดสี (Spectrophotometer)
วิธีการศึกษา
1.ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
2. ศึกษากระบวนการเตรียมสีย้อมธรรมชาติ
พืชให้สี 5 ชนิด ได้แก่ ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุรี แก่นขนุนและครั่งแล้วน้ามาสกัดสี โดยมีวธิ ีการดังนี้
1. ใบกระถิ น ณรงค์ ใช้ใบสดสั บ เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ ปริ ม าณ 2 กิ โลกรั ม ต่ อ น้้ า 12 ลิ ต ร แช่ ทิ้ง ไว้ 1 คื น
จากนั้นน้ามาต้มสกัดน้้าสีที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้า
ย้อมเพื่อน้าไปใช้ในกระบวนการย้อมต่อไป
2. ใบหูกวาง จะเลือกใช้ใบสด ปริมาณ 2 กิโลกรัมต่อน้้า 12 ลิตร แช่ทงิ้ ไว้ 1 คืน จากนัน้ น้ามาต้มสกัด
น้้าสีที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ใน
กระบวนการย้อมต่อไป
3. ใบจามจุรี จะเลือกใช้ใบสด ปริมาณ 2 กิโลกรัมต่อน้้า 12 ลิตร แช่ทงิ้ ไว้ 1 คืน จากนั้นน้ามาต้มสกัด
น้้าสีที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ใน
กระบวนการย้อมต่อไป
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4. แก่นขนุน สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อน้้า 12 ลิตร จากนั้นน้ามาต้มสกัดน้้าสีที่อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ในกระบวนการย้อม
ต่อไป
5. ครั่ง น้ารังครั่ง ปริมาณ 0.3 กิโลกรัมต่อน้้า 5 ลิตร จากนั้นน้ามาต้มสกัดน้้าสีที่อุณหภูมิ 60 - 80
องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ในกระบวนการย้อม
ต่อไป
3. ศึกษากระบวนการย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ
ศึก ษาอุ ณ หภู มิที่ ใช้ในการย้อ มที่ เหมาะสม โดยศึก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 60 80 และ 100 องศาเซลเซี ย ส เป็ น
ระยะเวลานาน 60 นาที
4. ศึกษาการติดสีของเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย
น้าเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายที่ได้จากการทดลองย้อมไปวัดค่าการติดสีด้วยเครื่องวัดสี (Spectrophotometer)
จากนั้นน้าค่าที่ได้มาประเมินการติดสีและเฉดสี
5. ศึกษาความคงทนของสีต่อแสง
ศึกษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายที่ยอ้ มด้วยสียอ้ มธรรมชาติ โดยทดสอบความคงทนของสี
ต่อแสงและประเมินค่าความคงทนของสีตอ่ แสง
6. ศึกษาความคงทนของสีต่อการซัก
ศึกษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายที่ยอ้ มด้วยสียอ้ มธรรมชาติ โดยทดสอบความคงทนของสี
ต่อการซัก มาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06 (A1S) :2010 และประเมินค่าความคงทนของสีตอ่ การซัก

ผลการศึกษา
1. ผลการดาเนินงาน
การด้าเนินโครงการการศึกษาการย้อมเส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและวิเคราะห์ผลการ
ทดลองในขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ผลจากการศึกษากระบวนการเตรียมสีย้อมธรรมชาติ
ขั้นตอนการเตรียมสีจากสีธรรมชาติทั้ง 5 ชนิดมีกระบวนการเตรียมที่เหมือนกันดังแสดงตั วอย่าง
การเตรียมสีจากใบหูกวาง ภาพที่ 1 แสดงการเตรียมสีจากใบหูกวาง
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1.หัน่ หูกวางเป็ นชิ ้นเล็กๆ

2. แช่น ้าทิ ้งไว้ 1 คืน

3.ต้ มที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศา
เซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง

4. กรองน ้าสีด้วยผ้ าขาวบาง

ภาพที่ 1 การเตรียมสีจากใบหูกวาง
1.2 การเตรียมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย
1. การท้าความสะอาดและฟอกขาวเส้นด้าย ส้าหรับเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายก่อนท้าการย้อมสีตอ้ ง
ท้าความสะอาดและฟอกสีเส้นด้ายให้ มีความสะอาดและเป็นสีขาวเหมาะส้าหรับการย้อมสีอ่อน ดังรูป ที่ 2 แสดง
กระบวนการท้าความสะอาดและฟอกเส้นด้าย
2. เพิ่มประจุบวกให้กับเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายช่วยให้การย้อมเส้นใยธรรมชาติกับสีธรรมชาติให้สี
ติดมากขึ้น
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการท้าความสะอาดและฟอกเส้นด้าย
1.3 ผลการทดลองการย้อมสี
1. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากใบกระถินณรงค์ ที่อุณหภูมิ 60, 80 และ100
องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในรูปที่ 3
2. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากน้้าย้อมใบหูกวาง ที่อุณหภูมิ 60, 80,100 องศา
เซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 4

60 องศาเซลเซียส

80 องศาเซลเซียส

60 องศาเซลเซียส

100 องศาเซลเซียส

80 องศาเซลเซียส

100 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสีใบกระถินณรงค์ ภาพที่ 4 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสีใบหูกวาง
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3. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากน้้าย้อมใบจามจุรี ที่อุณ หภูมิ 60, 80 และ100
องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 5
4. ผลจากการย้อ มเส้น ด้ายตาลโตนดผสมฝ้ ายจากน้้าย้อมแก่น ขนุน ที่ อุณ หภูมิ 60, 80 และ100
องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 6

60 องศาเซลเซียส

80 องศาเซลเซียส

100 องศาเซลเซียส

60 องศาเซลเซียส

80 องศาเซลเซียส 100 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 5 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสีใบจามจุรี ภาพที่ 6 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสีใบจามจุรี
5. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากน้้าย้อมรังครั่ง ที่อุณหภูมิ 60, 80 และ100 องศา
เซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 7

60 องศาเซลเซียส

80 องศาเซลเซียส

100 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 7 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสีครั่ง
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1.4 ผลการติดสีของเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย
น้ า เส้ น ด้ า ยใยตาลผสมฝ้ า ยที่ ไ ด้ จ ากการทดลองย้ อ มไปวั ด ค่ า การติ ด สี ด้ ว ยเค รื่ อ งวั ด สี
(Spectrophotometer) จากนั้นน้าค่าที่ได้มาประเมินการติดสีและเฉดสี ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวัดการติดสีของเส้นด้าย
พืช

อุณหภูมทิ ี่

CV-SWL

CIE L*a*b*
L*

a*

b*

0.126

86.89

0.07

4.46

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

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

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

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

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

ใช้ย้อม
เส้นด้ายไม่ย้อม
ใบกระถินณรงค์

ใบหูกวาง

แก่นขนุน

ใบจามจุรี

ครั่ง

1.5 ผลทดสอบความคงทนของสีต่อแสง
ศึกษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายที่ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ โดยทดสอบความ
คงทนของสี ต่อ แสงและประเมิน ค่ าความคงทนของสี ต่ อ แสง ผลการประเมิน การวั ด ค่ า สี ต่ อ การคงทนของแสง
มาตรฐาน ISO 105 B-Series ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการวัดค่าสีตอ่ การคงทนของแสง
ผลการประเมินการวัดค่าสีตอ่ การคงทนของแสงมาตรฐาน ISO 105 B-Series
อุณหภูมิ
ระดับการประเมิน
ชนิดสีย้อม
60˚c
4
ใบกระถินณรงค์
80˚c
4
100˚c
4
60˚c
5
ใบหูกวาง
80˚c
5
100˚c
5
60˚c
3
แก่นขนุน
80˚c
3
100˚c
2-3
60˚c
4-5
ใบจามจุรี
80˚c
4-5
100˚c
4-5
60˚c
1
คลั่ง
80˚c
1
100˚c
1
1.6 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก
ศึกษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายที่ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ โดยทดสอบความ
คงทนของสีตอ่ การซักล้าง มาตรฐานการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06 (A1S) :2010 (Colour fastness
to washing) และประเมินค่าความคงทนของสีต่อการซักล้าง ดังแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินค่าความคงทนของสีตอ่ การซักล้าง
Sample No.
Colour change
Colour staining
-Acetate
-Cotton
-Nylon
-Polyester
-Acrylic
-Wool

ค่าระดับความคงทนของสี (grade)
กระถินณรงค์

ครั่ง

หูกวาง

จามจุรี

ขนุน

4

1

4-5

4

3

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

4
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5

4-5
4
4-5
4-5
4-5
4-5

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

4
3-4
3
4-5
4-5
4-5
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การวิเคราะห์ผล
1. ผลวิเคราะห์การย้อมสี
ผลการย้อมสีเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้าย ด้วยสีย้อมจากใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง แก่นขนุนและใบจามจุรี
ค่า b* มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไปในทางบวกเปรียบเทียบกันเส้นด้ายที่ไม่ได้ยอ้ มสี แสดงว่าค่าความเป็นสีเหลือง
เพิ่ ม ขึ้น เส้ น ด้ า ยที่ ได้ มี สี เหลื อ งมากขึ้น ส่ ว นสี ย้ อ มจากครั่ ง ค่ า a* มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม มากขึ้น ไปในทางบวก
เปรียบเทียบกันเส้นด้ายที่ไม่ได้ย้อมสี แสดงว่าค่าความเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นเส้นด้ายที่ได้มีสีแดงมากขึ้น ส่วนการย้อม
เส้นด้ายด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการย้อมที่อุณหภูมแิ ตกต่างกันคือการย้อมที่ 60,
80, 100 องศาเซลเซียส ให้คา่ การติดสีไม่แตกต่างกัน
2. ผลวิเคราะห์หาความคงทนของสีย้อมต่อแสงของเส้นด้าย
ผลการทดสอบหาความคงทนของสีย้อมเส้นด้ายต่อแสง ตามมาตรฐาน ISO 105 B-Series พบว่า เส้นด้ายที่
ย้อมด้วยใบหูกวาง ใบกระถินณรงค์ ใบจามจุรี มีระดับความคงทนอยูท่ ี่ 4-5 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดแี ละดีมาก ส่วนที่ย้อมด้วย
แก่นขนุนที่อุณหภูมิ 60, 80 องศาเซลเซียส อยูใ่ นระดับ 3 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส อยูใ่ น
ระดับ 2 อยูใ่ นเกณฑ์ไม่ดี และการย้อมด้วยครั่งมีระดับความคงทนอยูท่ ี่ 1 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี
3. ผลวิเคราะห์หาความคงทนของสีย้อมต่อการซักล้าง
ผลการทดสอบหาความคงทนของสียอ้ มเส้นด้ายต่อการซักล้าง ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06
(A1S) :2010 (Colour fastness to washing) พบว่า เส้นด้ายที่ย้อมด้วย ใบหูกวาง ใบจามจุรี กระถินณรงค์ มีความ
คงทนต่อการซักล้างที่ระดับ 4-5 อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก สีย้อมจากแก่นขนุนอยูใ่ นระดับ 3 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ส่วนครั่งมี
ความคงทนต่อการซักล้างที่ระดับ 1 อยูใ่ นเกณฑ์ไม่ดี ส่วนการทดสอบ Colour staining ต่อเส้นใยชนิดอื่นๆอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ทั้งหมด

วิจารณ์และสรุปผล
สีย้อมธรรมชาติจากพืชที่ใช้ท้าวิจัย ประกอบด้วย ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง แก่นขนุน ใบจามจุรี และครั่ ง
การเตรียมสีจากพืชธรรมชาติโดยการย่อยใบพืชให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้มีพ้ืนที่สัมผัสกับน้้ามากที่สุด ท้าให้การแยกสี
ท้าได้ดี แช่พืชในน้้า 1 คืน น้ามาต้มสกัดน้้าสี กรองแยกน้้าสีออกจากกากพืช ได้น้าสีธรรมชาติส้าหรับการย้อม ผลสรุป
การวิเคราะห์มีดังนี้
1. การย้อมสีจากพืชให้สีธรรมชาติ 5 ชนิดบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 60, 80 และ
100 องศาเซลเซียส ผลจากการวิเคราะห์ทางเฉดสีทางสถิติจากเครื่องวัดสี (Spectrophotometer) พบว่า ค่าอุณหภูมิ
60, 80 และ 100 องศาเซลเซี ย ส ให้ ค่ า การติด สี ไม่ แ ตกต่า งกั น ทางสถิ ติ ดั งนั้ น การย้ อ มสี เราสามารถปรั บ ปรุ ง
กระบวนการย้อมที่อุณหภูมิต่้าลงได้เพื่อลดการใช้พลังงานที่ท้าให้เกิดอุณหภูมิในน้้าย้อมได้
2. ผลการทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสง บนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย พบว่าสีย้อมจากใบกระถิน
ณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุรี มีระดับความคงทน 4-5 อยู่ในระดีมาก แก่นขนุนที่อุณ หภูมิ 60,80 องศาเซลเซียส มี
ระดับความคงทนที่ 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อยูท่ ี่ระดับ 2-3 อยูใ่ นระดับค่อนข้าง
ต่้า อุณ หภูมิมีผลต่อความคงทนของสีย้อมต่อแสง ส่วนครั่งมีระดับความคงทนอยู่ที่ระดับ 1 อยู่ในระดับที่ไม่ดี ไม่
สามารถยอมรับได้ในการน้ามาย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ
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และคณะ (2543 : บทคัดย่อ) [14] กระบวนการย้อมสีธรรม-ชาติส้าหรับอุตสาหกรรมครอบครัว ธรรมชาติของสารที่
แตกต่างกันในการย้อมเส้นด้าย ท้าให้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็แตกต่างกันไป ในช่วง 65 ถึง 85 องศาเซลเซียส
3. ผลการทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อการซัก พบว่าสียอ้ มจากใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุรี มี
ระดับความคงทน 4-5 อยู่ในระดีมาก แก่นขนุน มีระดับความคงทนที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนครั่งมีระดับความ
คงทนอยู่ที่ระดับ 1 อยู่ในระดับที่ไม่ดี ไม่สามารถยอมรับได้ในการน้ามาย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย ส่วนผลทดสอบ
การเปื้อนสีต่อเส้นใยชนิดอื่นๆ ประกอบด้วย อะซิเตท ฝ้าย ไนลอน อะคริลิคและขนสัตว์ อยู่ที่ระดับ 3-5 ของสีย้อม
ทั้งหมดซึ่งสามารถยอมรับได้

ข้อเสนอแนะ
การย้อ มสี จากพืชธรรมชาติเพื่อ ให้ ได้สี ที่แตกต่างมากขึ้นสามารถใช้ส ารช่วยย้อ ม มอร์แ ดนซ์ ทั้ งที่ได้จ าก
ธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์ ช่วยเพิ่มสีสรรของสีธรรมชาติมากยิ่งขึน้ และการย้อมสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายหรือผ้า
ใยตาลผสมฝ้าย การเพิ่มประจุบวกให้กับผ้าก่อนย้อมจะช่วยให้ผ้าใยตาลผสมฝ้ายติดสีมคี วามเข้มมากขึ้น
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การศึกษาการเก็บรักษาแบคทีเรียโดยการใช้กระดาษกรอง
Study of bacterial preservation using filter membrane
นวพร ช้างน้อย1 และ ณรงค์ นวลเมือง1*
Nawaporn Changnoi1 and Narong Nuanmuang1*
บทคัดย่อ
การเก็ บรัก ษาแบคที เรีย มี ค วามส้ าคั ญ ส้ าหรับห้ อ งปฏิ บัติก ารจุ ล ชีววิทยา เพื่อ ประโยชน์ด้ านต่ างๆอาทิ
การเรียนการสอน การวิจัย และการขนส่งระหว่างห้องปฏิบัติการ กระดาษกรองเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูก และสะดวก
ต่ อ การเก็ บ รั ก ษา วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษานี้ เพื่ อ ศึ ก ษาการเก็ บ รั ก ษาแบคที เรี ย โดยการใช้ ก ระดาษกรอง
ด้วยสารรักษาสภาพทั้งหมด 5 ชนิด ได้ แก่ น้้ากลั่ น , 10%glycerol, 12%sucrose, 10%glycerol + 12%sucrose และ
0.10 g/L CaCl2 ในการเก็ บ รั ก ษาเชื้ อ Escherichia coli ATCC® 35218 ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง, 4 องศาเซลเซี ย ส และ
-20 องศาเซลเซี ย ส เป็ น ระยะเวลา 15 วั น น้ า มานั บ จ้ า นวนเชื้อ และหา % recovery ในวั น ที่ 5, 10 และ 15 ผล
การศึกษาพบว่า 0.10 g/L CaCl2 ให้ %recovery ของเชื้อ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 วัน เท่ากับ 43.67%,
42.86% และ 41.78% ตามล้าดับ ซึ่งมี %recovery ที่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสารรักษาสภาพชนิดอื่นๆ และพบว่า
0.10 g/L CaCl2 ยังให้ผล %recovery เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน เท่ากับ 42.32% และ
40.70% ซึ่ ง %recovery นี้ สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ สารรั ก ษาสภาพชนิด อื่น ๆ ขณะที่ 10%Glycerol + 12%Sucrose ให้
%recovery สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เก็ บ ไว้ ที่ -20 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 15 วั น คื อ เท่ า กั บ 0.49%, 0.42% และ 0.40%
ตามล้าดับ ดังนั้น สารรักษาสภาพที่สามารถเก็บรักษา Escherichia coli ATCC® 35218 ได้เหมาะสมคือสามารถเก็บได้
ทั้ งที่ อุ ณ หภู มิห้ อ ง และ 4 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลาอย่างน้ อ ย 10 วั น คื อ 0.10 g/L CaCl2 กรณี ต้อ งการเก็ บไว้ที่
-20 องศาเซลเซียส ให้ได้ประสิทธิภาพดี ควรเลือกเก็บใน 10%Glycerol + 12%Sucrose การศึกษานี้จึงสามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาการเก็บรักษาแบคทีเรียอื่นๆ รวมทั้งแบคทีเรียกลุ่มที่เจริญได้ยาก
คาสาคัญ: สภาวะที่เหมาะสม การเก็บรักษาแบคทีเรีย กระดาษกรอง

1

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author e-mail: nuanmuang_mt@hotmail.com

725

Proceedings

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

บทนา
การเก็ บ รั ก ษาแบคที เรี ย เป็ น การเก็ บ เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ ไ ว้ ในสภาพที่ มี ชี วิ ต อยู่ แ ละมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมื อ นเดิ ม
เพื่อประโยชน์ด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการขนส่งเชื้อระหว่างห้องปฏิบัติการ ฯลฯ การเก็บรักษาแบคทีเรีย
สามารถท้ าได้ ห ลายวิธีเช่น การต่ อ เชื้อ (subculture) มั ก ใช้ในห้ อ งปฏิบั ติก ารทั่ วไป ข้ อ ดี คื อ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ราคาถู ก
สามารถท้าได้ง่าย และใช้ได้กั บแบคที เรียหลายชนิด ข้อเสีย คือต้องใช้แรงงานมาก การต่อเชื้อ หลายครั้งอาจเกิ ด
การปนเปื้อนเชื้ออื่นได้ การเก็บบนเม็ดแก้วที่ –70 องศาเซลเซียส ข้อดีคือท้าได้เร็วและง่าย ข้อเสียคือต้ องใช้ตู้เยือก
แข็ง–70 องศาเซลเซียส การเก็บไว้ไนโตรเจนเหลว (–196 องศาเซลเซียส) หรือไอไนโตรเจน (–140 องศาเซลเซียส)
ข้อดีคอื การรอดชีวิตและความคงตัวของเชื้อมีสูง ข้อเสียคือไนโตรเจนเหลวระเหยได้และต้องเติมใหม่อยูเ่ สมอ หากขาด
ไนโตรเจนเหลวจะท้าให้เกิดความเสียหายกับเชื้อ ค่าใช้จ่ายสูง เสี่ยงต่อการระเบิดหรือการแตกของภาชนะที่เป็นแก้ว
การเก็บในไอไนโตรเจนช่วยลดปัญ หานี้แต่อุณ หภูมิสูงกว่าท้าให้ไม่เหมาะสมกับเชื้อบางชนิด และการท้าแห้งแบบ
เยือกแข็ง (freeze drying or lyophilization) ข้อดีคือเหมาะสมส้าหรับการเก็บรักษาเชื้อจ้านวนมาก เก็บไว้ได้นาน และ
ไม่สิ้น เปลือ งระหว่างการเก็ บรัก ษา นิย มใช้ในศู น ย์เก็ บรวบรวมเชื้อ ข้อ เสี ย คื อ ค่ าใช้จ่ ายสู งเนื่อ งจากเครื่อ งมือ ใน
การผลิตมีราคาแพง [1]
การเก็บรักษาด้วยวิธีการท้าแห้งแบบเยือกแข็ง จ้าเป็นต้องเลือกใช้สารป้องกันความเย็น (cryoprotectants
หรือ protective substances) ให้ เหมาะสมเพื่อท้าให้ เชื้อ มีชีวิตรอดได้น านมากขึ้น สารที่ใช้เป็น ตัวเคลือบเซลล์ห รือ
ป้องกันความเย็นและอันตรายให้กับเซลล์ [2,3] ได้แก่ กลีเซอรอล ซูโครส กลูโคส และแลคโตส [4] การใช้สารป้องกัน
ความเย็ น ของศู น ย์ เก็ บ รั ก ษาจุ ลิ น ทรี ย์ American Type Culture Collection (ATCC) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ แ ก่
กลีเซอรอล DMSO และ ซูโครส โดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายหลังผสมกับเชื้อเท่ากับร้อยละ 10, 5 และ 12 ตามล้าดับ
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นอกจากนี้ การรอดชีวิตของเชื้อที่ท้าแห้งแบบเยือกแข็งนั้นขึ้นอยู่กับน้้าที่เป็นองค์ประกอบภายในเซลล์และผลปฏิกิริย า
ของสารป้องกันความเย็นกับองค์ประกอบของผิวเซลล์หรือสารที่มีอยู่ในเซลล์ สารเหล่านี้จะท้าให้อิเล็กโทรไลต์เป็น
กลางไม่ท้าให้คุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันไม่ให้เชื้อสัมผัสกับอากาศขณะเปิดหลอดเพื่อ
น้าไปต่อเชื้อ [3,5]
กระดาษกรอง (filter paper) เป็ น วั ส ดุ ที่ มี ราคาถู ก และสะดวกต่ อ การเก็ บ รั ก ษา มี คุ ณ สมบั ติ ส้ า คั ญ คื อ
มีความคงทนเมื่อเปียก มีขนาดช่องว่างที่หลากหลาย และมีความสามารถในการคัดเลือกอนุภาค [6] จากการศึกษา
ของ Rodica Rotar Stingheriu พบว่าสามารถเก็บรักษายีสต์โดยการใช้กระดาษกรองได้ [7] ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การเก็บรักษาแบคทีเรียโดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติของกระดาษกรองกับสารป้องกันความเย็นเพื่อพัฒนาวิธีการเก็บ
รักษาแบคทีเรีย 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
ที่เกิดขึ้นบนอาหารเลีย้ งเชื้อแต่ละชนิด ดูการติดสีแกรมและลักษณะรูปร่าง บันทึกผล น้าไปทดสอบทางชีวเคมี อ่านผล
และบันทึกผลการทดสอบ
2. การเก็บรักษาเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 บนกระดาษกรอง
เขี่ยโคโลนีของเชื้อ E. coli ATCC® 35218 ใส่ใน Nutrient broth ปริมาตร 2 มิลลิลิตร น้าไปเพาะเลี้ยงที่ 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)
ผสมเชื้ อ ที่ ป รั บ ความขุ่ น เท่ า กั บ 0.5 McFarland standard กั บ สารรั ก ษาสภาพชนิ ด ต่ า งๆได้ แ ก่ น้้ า กลั่ น ,
10% Glycerol, 12%Sucrose, 10%Glycerol+12%Sucrose ห รื อ 0.10 g/LCaCl2 ดู ด ส ารผ ส มข้ า งต้ น ป ริ ม าตร 50
ไมโครลิตร ใส่ลงในกระดาษกรองขนาด 0.5 x 3.0 เซนติเมตร น้ากระดาษกรองเก็บไว้ใน Microtube ที่อุณหภูมิต่างๆ
ได้แก่ อุณหภูมิห้อง, 4 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการเก็บรักษานาน 15 วัน น้ากระดาษ
กรองที่เก็บไว้ออกมานับจ้านวนเชื้อในวันที่ 5, 10 และ 15
3. การตรวจนับจานวนและศึกษาคุณสมบัติของ Escherichia coli ATCC® 35218 หลังการเก็บรักษา
บนกระดาษกรอง
น้าเชื้อ E. coli ATCC® 35218 ในแต่ล ะอุ ณ หภูมิที่เก็ บ ตั้งทิ้งไว้ที่อุ ณ หภู มิห้อ ง ประมาณ 5 นาที ท้ าความ
สะอาดบริเวณฝา Microtube ด้วย 70% Alcohol น้ากระดาษกรอง ใส่ลงในหลอดที่มี phosphate buffer solution pH
7.4 ปริ ม าตร 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร น้ า cell suspension มาท้ า ten-fold serial dilution 10-1–10-6 ด้ ว ย 0.85% NaCl และท้ า
spread plate ลงบน Nutrient agar นับจ้านวนโคโลนีจากจานอาหารเพาะเลี้ยงที่มีโคโลนี อยู่ในช่วง 30-300 โคโลนี
บันทึกผล ค้านวณจ้านวนแบคทีเรีย (CFU/ml) และค้านวณ %recovery
เพาะเลี้ย งเชื้อ หลั ง การเก็ บ รั ก ษาลงบน Blood agar, MacConkey agar และ Nutrient agar สั ง เกตโคโลนี
ดูการติดสีแกรมและลักษณะรูปร่าง บันทึกผล น้าไปทดสอบทางชีวเคมี อ่านผลและบันทึกผล
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218
การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 ก่อนและหลังการเก็บรักษาบนกระดาษกรอง
พบว่าให้ผลการทดสอบคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงในทุกชนิดของสารละลายและทุกอุณหภูมิที่เก็บ คือเชื้อส ามารถ
เจริญ ได้บน Nutrient agar ลักษณะโคโลนีบน Blood agar จะให้โคโลนีสีขาวขุ่น บน MacConkey agar โคโลนีสีชมพู
(lactose fermenter) ผลการย้อมสีแกรมพบเชื้อแกรมลบรูปแท่งตรง (Gram-negative straight rod) ผลการทดสอบ
ทางชี ว เคมี เชื้ อ ย่ อ ยสลายน้้ า ตาลกลู โ คส แล็ ก โทส และ/หรื อซู โ ครสได้ ก รดและก๊ า ซ (A/AG) ไม่ ผ ลิ ต ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เคลื่อนที่ได้ สร้างเอนไซม์ดีคาร์บอกซิเลส ผลการทดสอบอินโดล (indole) และ Methyl Red
(MR) ให้ผลบวก ส่วนผลการทดสอบยูเรีย (Urea) ซิเทรต (Citrate) และมาโลเนต (malonate) และ Voges Proskaure
(VP) ให้ผลลบ ดังแสดงในภาพที่ 1
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1 2
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5

6
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6

ฉ.

ภาพที่ 1 แสดงคุณสมบัตขิ อง Escherichia coli ATCC® 35218 ก่อนและหลังการเก็บรักษา
(ก) โคโลนีบน Nutrient agar จะให้โคโลนีสีขาวขุ่น (ข) โคโลนีบน MacConkey agar จะให้โคโลนีสีชมพู
(ค) โคโลนีบน Blood agar จะให้โคโลนีสีขาวขุ่น (ง) การย้อมสีแกรมพบเชื้อแกรมลบรูปแท่งตรง
(จ.-ฉ.) การทดสอบชีวเคมีของเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 ก่อน-หลังการเก็บรักษาบนกระดาษกรอง
[1) TSI: A/AG 2) MIL: +/+/+/- 3) Urea: (–) 4) Citrate: (–) 5) MR: (–) 6) VP: (–)]
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2. ผลการเก็บรักษาเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 บนกระดาษกรอง
การเก็บรักษา เชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 โดยใช้กระดาษกรอง ซึ่งเก็บในสารรักษาสภาพจ้านวน
5 ชนิ ด ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง, 4 องศาเซลเซี ย ส และ-20 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 15 วั น ผลพบว่า 0.10 g/L CaCl2
ให้ %recovery ของเชื้อ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมหิ ้องเป็นเวลา 15 วัน เท่ากับ 43.67%, 42.86% และ 41.78% ตามล้าดับ
ซึ่ ง มี %recovery ที่ ค่ อ นข้ า งคงที่ เมื่ อ เที ย บกั บ สารรั ก ษาสภาพชนิ ด อื่ น ๆ และพบว่ า 0.10 g/L CaCl2 ยั ง ให้ ผ ล
%recovery เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน เท่ากับ 42.32% และ 40.70% ซึ่ง %recovery นี้
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสารรักษาสภาพชนิดอื่นๆ ขณะที่ 10%Glycerol + 12%Sucrose ให้ %recovery สูงที่สุดเมื่อเก็บไว้ที่
-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน คือเท่ากับ 0.49%, 0.42% และ 0.40% ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้ อ มู ล %recovery ของเชื้ อ ภายหลั ง การเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง, 4 องศาเซลเซี ย ส และ
-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 10 และ 15 วัน
Preservative reagent
Distilled water

10%Glycerol

12%Sucrose

10%Glycerol + 12%Sucrose

0.10 g/L CaCl2

Day
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15

RT
50.67
42.86
25.07
53.91
3.32
0.33
62.80
1.04
0
70.62
32.88
0.10

%recovery
4 °C
3.91
2.64
1.86
0
0
0
13.20
8.63
7.79
4.37
0.33
0.22

43.67
42.86
41.78

42.32
40.70
3.32
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-20 °C
0.02
0.02
0
0.32
0.28
0.05
0
0
0
0.49
0.42
0.40
0.02
0
0
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วิจารณ์และสรุปผล
การเก็ บรัก ษา Escherichia coli ATCC® 35218 บนกระดาษกรองโดยใช้ส ารรัก ษาสภาพชนิด ต่างๆพบว่า
สารรัก ษาสภาพที่ ส ามารถเก็ บรั ก ษา E. coli ATCC® 35218 ได้ เหมาะสมคื อ สามารถเก็ บได้ ทั้ งอุ ณ หภู มิ ห้ อ งและ
4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน คือ 0.10 g/L CaCl2 กรณี ต้องการเก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส ให้ได้
ประสิทธิภาพดีควรเลือกเก็บใน 10%Glycerol + 12%Sucrose และจากการพิสูจน์เชื้อเบื้องต้นภายหลังการเก็บรักษา
พบว่าเชือ้ ให้ผลทดสอบทางชีวเคมีไม่เปลี่ยนแปลง
การเก็ บ รั ก ษาแบคที เรี ย บนกระดาษกรองซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ ที่ มี ร าคาถู ก และสะดวกในการเก็ บ รั ก ษา
และจากการศึกษาของ Rodica Rotar Stingheriu พบว่าสามารถเก็บรักษายีสต์บนกระดาษกรองได้ [7] การเก็บด้วยวิธี
นี้เหมาะส้าหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ซึ่งมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างจ้ากัด โดยการศึกษานี้สามารถเก็บรักษาเชื้อ
E. coli ATCC® 35218 ให้มีชีวิตรอด ไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเบื้องต้น จากการเก็บที่
อุณหภูมหิ ้อง เป็นระยะเวลา 15 วัน ข้อดีการเก็บบนกระดาษกรองและสามารถเก็บที่อุณหภูมหิ ้องคือประหยัดพื้นที่ใน
การจัดเก็บ ไม่ต้องใช้ตู้เยือกแข็งท้าให้ประหยัดงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ จากการศึกษาที่ผ่านมาของ Yasushi
Obara และคณะ พบว่ า เชื้ อ E. coli สามารถเก็ บ รั ก ษาได้ น าน 5 ปี ด้ ว ยวิ ธี gelatin disk drying method ที่ -20
องศาเซลเซียส [11] และการศึกษาของ Hartsell พบว่าการเก็บเชื้อ E. coli ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บภายใต้ paraffin oil
สามารถได้นาน 11 ปี [8] อย่างไรก็ตาม จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารรักษาสภาพสามารถเก็บรักษาเชื้อได้เพียง
15 วัน จากระยะเวลาที่ศึกษา จึงควรศึกษาเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาให้นานขึ้น ควรตรวจพิสูจน์การเปลี่ยนแปลง
ของสารพันธุกรรม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสูตรน้้ายาที่ดีทีส่ ุดในการเก็บรักษาเชื้อ
สารรักษาสภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรอดชีวิตของเชื้อ ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
โดยสารรัก ษาสภาพที่ ใช้ในการศึก ษา ได้ แ ก่ Glycerol ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ ในการกั ก เก็ บ ความชุ่ม ชื้น และช่วยป้ อ งกั น
ความเสียหายของผนังเซลล์จากผลึ กน้้าแข็งเมื่อเก็บที่อุณ หภูมิต่้า ส่วน Sucrose มีคุณ สมบัติช่วยให้ผนังเซลล์และ
โปรตีน มีค วามคงตั วโดยการไปแทนที่ น้ า บริ เวณ polar residues [4] ส่ ว น CaCl2 เป็ น สารที่ ใช้ใน transport medium
โดยมีคุณสมบัติในการควบคุมสมดุลออสโมติก และช่วยในผนังเซลล์มีความคงตัว [12-16] นอกจากนี้เหตุผลที่ท้าให้
%recovery ลดลงอาจมีผลจากความชื้นของกระดาษกรอง การสัมผัสก๊าซออกซิเจนและแสง [4,17]
การเก็บรักษา Escherichia coli ATCC® 35218 โดยการใช้กระดาษกรอง CaCl2 ความเข้มข้น 0.10 g/L คือสาร
รักษาสภาพที่มีความเหมาะสมในการเก็บเชื้อทั้งที่อุณหภูมิห้องและ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน

ข้อเสนอแนะ
การเก็บรักษาแบคทีเรียโดยการใช้กระดาษกรองนี้ เหมาะส้าหรับการเก็บรักษาในระยะสั้น เพื่อประโยชน์ใน
การขนส่งระหว่างห้อ งปฏิบัติการ อีก ทั้งยังเป็ นวิธีที่ง่าย ประหยัด สะดวกในการเก็บรักษา การศึก ษานี้จึงเป็น อีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถใช้เป็นต้นแบบของการศึกษาและพัฒ นาการเก็บรักษาแบคทีเรียอื่นๆ รวมทั้งแบคทีเรีย
ในกลุ่มเจริญเติบโตยาก
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การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งดินสอพองเผาในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
ของน้ามันปาล์ม
Acceleration of catalytic activity of calcined marlstones for transesterification of
palm oil
มนทิรา สืบสกุล1 ปัทมาภรณ์ อินสิงห์2 และ ณัฐพร พุทธวงศ์ 3*
Montira Subsakoon1, Pattamaporn Insing2 and Nathaporn Phutthawong 3*
บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาของดินสอพองที่เผาแล้วในการผลิตไบโอ
ดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ามันปาล์ม โดยทาการศึกษาการกระตุ้นดินสอพองที่ผ่านการเผาที่
อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ผสมกับเมทานอลที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ กัน ก่อนทาปฏิกิริยาท
รานส์เอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งพบว่าสภาวะที่ดีที่สุดในการกระตุน้ ดินสอพองคือ กระตุ้นที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% และปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งจะให้ร้อยละผลผลิต
เท่ากับ 83.52 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ได้ทาการศึกษาการนาตัวเร่งกลับมาใช้ซ้า พบว่าสามารถใช้ตัวเร่งดินสอพองซ้า
ได้มากกว่า 6 ครัง้
ค้าส้าคัญ: ดินสอพองเผา ตัวเร่งวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ไบโอดีเซล

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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บทนา
น้้ามันปิโตรเลียมจัดได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการขนส่ง โดยน้้ามันปิโตรเลียมกว่า
ร้อยละ 90 น้าเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น แต่ทว่าถึงจะมีการน้าเข้าน้้ามันปิโตรเลียมที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ บ ริ โภค แหล่ ง ผลิ ต น้้ า มั น ปิ โตรเลี ย มนั้ น กลั บ ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว และน้้ า มั น ปิ โตรเลี ย มที่ ใช้ กั น ก็ ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
สภาพแวดล้อม ทั้งเกิดสภาวะเรือนกระจก เกิดเป็นสารหรือแก๊สต่างๆ ที่ส่งผลเสียต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นต้น ด้วย
เหตุผลหลายประการนี้จึงมีการศึกษาคิดค้นเชื้อเพลิงทางเลือกที่จะน้ามาทดแทนน้้า มันปิโตรเลียมที่ใช้อยู่ ซึ่งเชื้อเพลง
ทางเลือกที่น้ามาทดแทนนั้นจะต้องมาจากธรรมชาติ สามารถผลิตจากทรัพยากรที่หมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ โดยน้้ามันที่มีการคิดค้นนั้นได้น้ามาทดแทนน้้ามันปิโตรเลียม เรียกว่า ไบโอดีเซล
(Biodiesel) [1] ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ โดยการน้าเอาน้้ามันจากพืชหรือสัตว์ซึ่ง
เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภท ไตรกลีเซอไรด์ โดยไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนทางชีวภาพ ไบ
โอดีเซลสามารถลดมลพิษในอากาศอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบู รณ์เมื่อเทียบกับน้้ามันดีเซลแล้ว
จึงท้าให้ไบโอดีเซลเป็นที่สนใจและได้รับการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง [2]
ปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่นา่ สนใจในการน้ามาเป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากปาล์มน้้ามันนิยมปลูก
กันมาก ทั้งยังเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้้ามันต่อหน่วยพื้นที่สู งที่สุดถึง 512 กิโลกรัมต่อไร่และเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้้ามัน
ชนิดอื่นๆปาล์มน้้ามันก็มีราคาถูกกว่า ปาล์มน้้ามันเป็นพืชยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายได้ตลอดทั้งปี อายุ
การเก็บเกี่ยวมากกว่า 25 ปี จึงท้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้ง ปีและมีระยะเวลา
ติดต่อกันนาน สามารถทนทานต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น กรณี เกิดไฟไหม้สวน ปาล์มน้้ามันสามารถฟื้นสภาพ
กลับมาเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ใหม่และยังเป็นพืชน้้ามันที่มีความส้าคัญในอนาคต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่
น้้ามันเชื้อเพลิงธรรมชาติขาดแคลนหรือมีราคาสูงมากๆ อาจจะใช้น้ามันปาล์มมาเสริมทดแทนได้บางส่วน [3] ปาล์ม
น้้ามันยังมีทั้งกรดไขมันที่อ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัวเป็นองค์ประกอบแต่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวจ้านวนมากกว่าซึ่งเป็นการท้า
ให้ไบโอดีเซลมีคุณภาพที่ดี
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิ เคชันเป็น การท้าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไขมั นหรือ น้้า มัน (ไตรกลีเซอไรด์ :
Triglyceride) กับแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอลหรือเอทาอนล ซึ่งจะได้ผลิตผลเป็นเอสเทอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์ผล
พลอยได้เป็นกลีเซอรอล (Glycerol) [4] ปัจจุบันกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้
เป็นเทคนิคในการผลิตไบโอดีเซล เพราะได้ผลผลิต ไบโอดีเซลค่อนข้างสูง ทั้งนีก้ ระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันยัง
ต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อท้าให้ได้น้ามันไบโอดีเซล โดยตัวเร่งปฏิกิริยานั้นมี 2 ประเภท คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอก
พันธุ์ (Homogeneous catalysis) และตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวธิ พันธุ์ (Heterogeneous Catalysis) ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอก
พันธุ์เป็นตัวเร่งที่มีวัฏภาค (phase) เหมือนกับสารที่เข้าท้าปฏิกิริยา สามารถละลายกับแอลกอฮอล์ที่เข้าท้าปฏิกิริยาได้
ตัวอย่างของตัวเร่งดังกล่าวเช่น โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดซัลฟิวริก (H2SO4)
เป็นต้น ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous Catalysis) เป็นตัวเร่งที่มีวัฎภาคแตกต่างกับสารที่เข้าท้า
ปฏิกิริยา โดยส่วนมากจะเป็นของแข็งจึงไม่สามารถละลายกับแอลกอฮอล์ที่ใช้ในปฏิกิริยาได้ ตัวอย่างเช่น แคลเซียม
ออกไซด์ (CaO) [5], เบสที่เคลือบบนอะลูมินา (Al2O3) หรือ ซิลิกา (SiO2) เป็นต้น ปัจจุบันตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์
ได้รับการสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถแยกตัวเร่งออกจากผลิตภัณฑ์หรือไบโอดีเซลได้ง่าย สามารถลด
ปริมาณน้้าที่ใช้ล้างผลิตภัณฑ์ ทั้งยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้ จ่ายและสามารถน้าตัวเร่งกลับมาใช้ซ้าได้
ซึ่งต่างจากตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์ที่แยกตัวเร่งออกจากผลิตภัณฑ์ได้ยากเนื่องจากรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ต้องใช้น้า
ปริมาณมากในการล้างตัวเร่งออกจากผลิตภัณฑ์ สูญเสียค่าใช้จ่ายสูงและเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [6]
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ดินสอพองที่เผาแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ที่น่าสนใจศึกษา เนื่องจากดินสอพองมีราคาถูก หาได้
ง่ายตามร้านวัสดุก่อสร้าง และพบว่ามีการศึกษาการเตรียมดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค
ชันเพื่อผลิตใบโอดีเซลจากน้้ามันมะพร้าว โดยสภาวะที่เหมาะสมให้ร้ อยละผลผลิตของไบโอดีเซลถึง 97% เมื่อท้าการ
เผา ดิ น สอพองที่ 1,000 องศาเซลเซี ย สเป็ น เวลา 90 นาที และใช้ ป ริ ม าณตั ว เร่ ง 15% โดยน้้ า หนั ก และท้ า
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 2 ชั่วโมง [7] งานวิจัยนี้จึงได้สนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งดินสอพองที่เผาแล้วหรือ
เรียกว่า ตัวเร่งดินสอพอง โดยท้าการกระตุ้นตัวเร่งที่อุณ หภูมิและเวลาต่างๆ กัน ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามัน
ปาล์ม

เครื่องมือและวิธีการ
เครื่องมือ
1. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น PLC-012E, ยี่ห้อ Universal centrifuge
2. เตาเผา (Furnace) รุ่น DMF-05k, ยี่ห้อ HumanLab
3. เครื่องวิเคราะห์การเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) ยี่ห้อ Rigaku รุ่น Miniflex 600
วิธีการ
การเตรียมตัวเร่งดินสอพอง
น้าดินสอพองลักษณะเป็นผงสีขาวนวลไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที
[7] จากนั้นเก็บไว้ในตูด้ ูดความชืน้ (desiccator)
การกระตุ้นตัวเร่งดินสอพอง
การกระตุ้นตัวเร่งจะท้าการศึกษาอุณภูมิและเวลาที่ใช้ในกระตุ้น โดยจะน้าตัวเร่ง 15% โดยน้้าหนัก มาเติม
เมทานอลใน (โดยคิดอัตราส่วนของน้้ามันปาล์ต่อเมทานอลเป็น 1:6) จากนั้นกวนตัวเร่งในเมทานอลที่อุณหภูมิ 30
และ 50 องศาเซลเซียส ที่เวลา 30, 60 และ 180 นาที
การทาปฏิกริ ิยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันสาหรับตัวเร่งดินสอพอง
เติมน้้ามันปาล์มลงในตัวเร่งที่กระตุ้นด้วยเมทานอล (โดยใช้อัตราส่วนของน้้ามันปาล์มต่อเมทานอลเป็น 1:6)
แล้ ว ประกอบเข้ า กั บ อุ ป กรณ์ ชุด กลั่ น แบบรี ฟ ลั ก ซ์ พร้ อ มกวนและให้ ค วามร้ อ น ที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส
เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง จากนัน้ น้าสารละลายมาปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 5,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที
แล้ ว น้ า ชั้ น ไบโอดี เซลมาล้ า งด้ ว ยน้้ า อุ่ น ประมาณ 50 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณ 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร จ้ า นวน 2 ครั้ ง
เติมโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส 1 กรัม เพื่อดูดน้้าที่อยู่ในไบโอดีเซลออก น้าไบโอดีเซลมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 110
องศาเซลเซียส น้าไบโอดีเซลมาชั่งน้้าหนัก เพื่อค้านวณหาร้อยละผลผลิต
นอกจากนี้ท้าการศึกษาปริมาณตัวเร่ง ที่ 5%, 10% และ 15% โดยน้้าหนัก โดยท้าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
ด้วยวิธีทกี่ ล่าวมา
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การนาตัวเร่งดินสอพองกลับมาใช้ซ้า
หลังจากที่ผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแล้ว ให้แยกชัน้ ของเหลวที่มีทั้งไบโอดีเซลและกลีเซอรอลออก
ทิ้งให้ดินสอพองเย็นตัวลงแล้วเติมเมทานอลเพื่อท้าการกระตุ้นและท้าทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยสภาวะที่เหมาะสม
ต่อไป
การหาค่าร้อยละผลผลิต (% Yield)
ร้อยละผลผลิต = น้้าหนักไบโอดีเซล (กรัม)
× 100
น้้าหนักน้้ามันปาล์ม (กรัม)

ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึกษาการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกริ ิยา
การศึ ก ษาเปรี ย บเทียบการไม่ ก ระตุ้ น ตั ว เร่ ง และกระตุ้ น ตั ว เร่ ง ด้ ว ยเมทานอลที่ อุ ณ ห ภู มิ ห้อง
(ประมาณ 30 องศาเซลเซียส) และที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการกระตุ้น 30 นาที และเปรียบเทียบ
ระหว่ า งตั ว เร่ ง ดิ น สอพองกั บ แคลเซี ย มออกไซด์ เกรดการวิ เคราะห์ โดยใช้ ป ริ ม าณตั ว เร่ ง 15% โดยน้้ า หนั ก
ท้ า ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั น 2 ชั่ ว โมง พบว่ า การกระตุ้ น ตั ว เร่ ง ด้ ว ยเมทานอลก่ อ นท้ า ปฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจะให้ร้อยละผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าการไม่กระตุ้นตัวเร่ง โดยที่การกระตุ้นด้วยตัวเร่งดินสอ
พองจะให้ร้อยละผลผลิตมากกว่าการใช้ตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์ นั่นอาจจะเป็นเพราะดินสอพองที่เผาแล้วอาจจะมี
องค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์มากกว่าแคลเซียมออกไซด์ที่ซอื้ มา จะท้าให้ได้ร้อยละผลผลิตสูงสุดที่ 81.34%เมื่อ
กระตุน้ ตัวเร่งดินสอพองที่ 50 องศาเซลเซียส ดังแสดงผลใน ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลที่กระตุน้ และไม่กระตุ้นตัวเร่ง เมื่อใช้ตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์และตัวเร่งดินสอ
พอง 15% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นตัวเร่ง 30 นาทีและท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่ 60 องศา
เซลเซียส

735

Proceedings

เมื่อทำกำรศึกษำเวลำในกำรกระตุ้นตัวเร่งดินสอพองที่อุณหภูมิหอ้ งและอุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียสที่เวลำ 0
(ไม่ได้ ก ระตุ้ น ตั ว เร่ง), 30, 60 และ 180 นำที ให้ ผ ลดั งภำพที่ 2 ซึ่ งพบว่ำ กำรกระตุ้น ตั ว เร่ง ที่ อุ ณ หภู มิ 50 องศำ
เซลเซียส จะให้ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลมำกกว่ำกำรกระตุน้ ที่อุณหภูมิห้องเล็กน้อย และจะมีประสิทธิภำพดีกว่ำกำร
ไม่กระตุน้ ตัวเร่งเลย และจะให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดทีป่ ระมำณ 80% เมื่อใช้เวลำในกำรกระตุ้น 30 นำที
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พ ่ 2 ร้อยละผลผลิ ตของไบโอดี เซลเมื่ อใช้เวลำในกำรกระตุ้นตั วเร่งต่ำงๆ กั น ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ องและอุ ณ หภู มิ 50
องศำเซลเซียส โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 15% โดยนำหนัก และทำทรำนส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่ 60 องศำเซลเซียส
กำรศึก ษำอุ ณ หภู มิ ในกำรกระตุ้ น ในกำรกระตุ้ น ตั ว เร่ ง ดิ น สอพองที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (ประมำณ 30 องศำ
เซลเซี ยส), 50, 80 และ 90 องศำเซลเซี ยส ผลกำรทดลองแสดงดังภำพที่ 3 ซึ่งพบว่ ำ อุ ณ หภู มิมีผลในกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพของตัวเร่งดินสอพองเล็กน้อย และจะมีประสิทธิภำพมำกที่สุดเมื่อใช้อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส ส่วน
กำรใช้อุณหภูมิที่ 80 และ 90 องศำเซลเซียส ไม่เลือกนำมำใช้ต่อ เนื่องจำกเป็นกำรสินเปลืองพลังงำน

พ ่ 3 ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลเมื่อใช้อุณหภูมิในกำรกระตุ้นตัวเร่งต่ำงๆ กัน โดยใช้ ตัวเร่งดินสอพอง 15%
โดยนำหนัก เวลำในกำรกระตุ้น 30 นำที และทำทรำนส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่ 60 องศำเซลเซียส
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การศึกษาการทาปฏิกริ ิยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันสาหรับตัวเร่งดินสอพอง
การศึกษาปริมาณตัวเร่งดินสองพอง โดยศึกษาทีปริมาณตัวเร่ง 5%, 10%, และ 15% โดยน้้าหนัก โดยท้า
การกระตุ้นที่ดนิ สอพองที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และท้าทรานส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส ผลที่ได้แสดงดังภาพที่ 4 ซึ่งผลดังกล่าวพบว่า เมื่อปริมาณของตัวเร่งเพิ่มขึ้น ร้อยละผลผลิตจะลดลง
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการใช้ปริมาณตัวเร่งที่มากเกินไปท้าให้การรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกั นของตัวเร่งที่เป็นของแข็งและ
เมทานอลกับน้้ามันที่เป็นของเหลวลดน้อยลง จึงท้าให้เกิดร้อยละผลผลิตน้อยลงไปด้วย และร้อยละผลผลิตสูงสุดเป็น
83.52% เมื่ อ ใช้ตั วเร่ง ดิ น สอพองเพี ย ง 5% โดยน้้ า หนั ก ดั งนั้ น ในงานวิจั ย นี้จึ งเลื อ กใช้ปริ ม าณตั ว เร่ งดั งกล่ า วใน
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อไป

ภาพที่ 4 ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซล เมื่อใช้ตัวเร่งดินสอพองที่ปริมาณต่างๆ กัน โดยท้าการกระตุ้นที่ 50
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และท้าทรานส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่ 60 องศาเซลเซียส
เมื่อท้าการศึกษาเวลาการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันส้าหรับตัวเร่งดินสอพอง ที่ 1, 2, 3 และ 4
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นที่ อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 5 ซึ่งจะเห็นว่าที่เวลา 1 ชั่วโมงนัน้ จะยังไม่เกิดไบโอดีเซล และ
จะเกิดสูงสุดที่เวลา 2 ชั่วโมง โดยให้ร้อยละผลผลิตเป็น 83.52% และหลังจากนั้นพบว่าร้อยละผลผลิตจะเริ่มคงที่
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ภ พ ี 5 ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซล เมื่อใช้เวลาในการทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอฟิเคชันต่างๆ กัน ทีอ่ ุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% โดยนาหนัก ทาการกระตุ้นที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที
ก ศึกษ ก
่ด พ ก บ ใ ซ
การศึกษาการใช้ซาของตัวเร่งดินสอพองด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน พบว่าเมื่อมีการใช้ตัวเร่งดินสอ
พองซาจะทาให้ได้ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลลดลงครังละประมาณ 1-4% จะเห็นได้ว่าการลดลงของเปอร์เซ็นต์
เมทิลเอสเทอร์นนไม่
ั มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งดินสอพองเป็นตัวเร่งที่ดแี ละทนทาน สามารถนามาใช้ซาได้มากถึง 6
ครัง ซึ่งผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 6
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บก ใ ซ
ภ พ ี 6 ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซล เมื่อผ่านการใช้ซา โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% โดยนาหนัก ทาการกระตุ้นที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และทาทรานส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่ 60 องศาเซลเซียส
เมื่อทาการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเร่งด้วยเทคนิค การเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) ของ
ตัวเร่ง 4 ชนิด คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์, ตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิตไบโอดีเซล, ตัวเร่งดินสอพอง
หลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 1 ครัง และ ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 6 ครัง ผลการวิเคราะห์ แสดงภาพที่ 7
พบว่า เมื่อดินสอพองซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอนเนต (Calcium carbonate: CaCO3) เมื่อผ่าน
การเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซึ่งมีความเป็น
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เบสค่อนข้างแรง และนิยมใช้ในการผลิตไบโอดีเซลด้วย นอกจากนี้ก็มีสารเจือปนอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย เช่น แคลเซียมไฮดร
อกไซด์ (Calcium hydroxide: Ca(OH)2) เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ (ก) กับตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิต
ไบโอดีเซล (ข) พบว่า ตัวเร่งดินสอพอง มีความบริสุทธิ์มากกว่าตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ที่ซื้อมาซึ่ง
ให้ผลสอดคล้องกับการทดลองที่กล่าวมาแล้ว ในภาพที่ 1 ที่พบว่า การใช้ตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์
ในการผลิตไบโอดีเซล จะให้ร้อยละผลผลิตน้อยกว่าการใช้ตัวเร่งดินสอพอง และเมื่อเปรียบเทียบตัวเร่งดินสอพองหลัง
ใช้ผลิตไบโอดีเซล 1 ครั้ง (ค) และตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 6 ครั้ง (ง) พบว่าเมื่อตัวเร่งผ่านการใช้งานไป
6 ครั้ ง องค์ ป ระกอบของตั ว เร่ งจะเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง พบว่า ไม่พ บพีค ส้ า คั ญ ของแคลเซี ย มออกไซด์ แต่ยั งคงมี
แคลเซียมคาร์บอนเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบ นั้นอาจเป็นเพราะการใช้ดินสอพองซ้้าหลายๆ
ครั้ง ท้าให้เกิดการสูญเสียต้าแหน่งกัมมันต์ (active site) ของดินสอพอง ซึ่งน่าจะเป็นแคลเชียมออกไซด์ออกไป ท้าให้
ร้อยละผลผลิตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในภาพที่ 6

ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตัวเร่งด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) ของตัวเร่ง 4 ชนิด
คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ (ก), ตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิตไบโอดีเซล (ข), ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้
ผลิตไบโอดีเซล 1 ครัง้ (ค) และ ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 6 ครัง้ (ง)
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สรุปผล
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพตัว เร่งดินสองพอง โดยกระตุ้น ด้วยเมทานอล จากผลการทดลองพบว่า
สภาวะที่ดที ี่สุดในการกระตุ้นดินสอพองคือ ท้าการกระตุ้นที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และร้อยละผลผลิต
จะได้ สู ง ที่ สุ ด ที่ 83.52% เมื่อ ใช้ตั ว เร่ งดิ น สอพอง 5% ท้ า ปฏิกิ ริย าทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชัน เป็ น เวลา 2 ชั่ ว โมง ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และตัวเร่งดินสอพองสามารถซ้้าได้มากถึง 6 ครัง้
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ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ามันปาล์มในระบบผสมเมทานอลและ เอทา
นอลโดยใช้ดนิ สอพองเผาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Transesterification of palm oil in mixed methanol/ ethanol system by using
calcined marlstone as catalyst
อครพล รัตพนัส1 ปัทมาภรณ์ อินสิงห์2 และ ณัฐพร พุทธวงศ์ 3*
Akarapon Ratpanud1, Pattamaporn Insing2 and Nathaporn Phutthawong3*
บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการลดอัตราส่วนของเมทานอลในการทาผลิ ตไบโอดีเซล โดยการใช้
ดินสอพองที่เผาแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สภาวะที่ใช้ศกึ ษา ได้แก่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา, อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทา
นอล, เวลาในการทาปฏิกิริยาและการนาตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้า โดยพบว่าสภาวะการทดลอง ให้ร้อยละผลผลิต
สูงสุดที่ 87.81 เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปริมาณ 10% โดยน้าหนัก ทาการกระตุ้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
30 นาที ที่อัตราส่วนโมลของน้ามันต่อแอลกอฮอล์เท่ากับ 1:6 อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 และการ
ให้ความร้อนแบบต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ชั่วโมง อุณหภูมิในการทาปฏิกิริยา 100 องศาเซลเซียส การนาตัวเร่งกลับมาใช้
ใหม่สามารถทาได้ไม่เกิน 3 ซ้า
ค้าส้าคัญ: ไบโอดีเซล, ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวธิ พันธุ,์ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน, 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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บทนา
จากวิกฤตการณ์ราคาน้้ามันปิโตรเลียมที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาวการณ์ขาดแคลนน้้ามันที่
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าในอนาคตเราจะมีปริมาณน้้ามันไม่เพียงต่อความต้องการของประชากร [1] ซึ่ง
จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและอาจเป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคต
เนื่องจากแหล่งน้้ามันดิบในประเทศไทยมีปริมาณน้อย จึงท้าให้ต้องมีการน้าเข้าน้้ามันจากต่างประเทศ ขณะที่ความ
ต้อ งการใช้น้ ามัน สู งขึ้นตามล้ าดั บ โดยเฉพาะน้้ามั นดี เซลที่ ใช้ในภาคการขนส่ งหลั ก ในขณะที่ประเทศต่างๆ และ
หน่วยงานในประเทศไทยต้องเร่งหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อใช้ทดแทนน้้ามันปิโตรเลียมที่ก้าลังจะหมดไป โดยแหล่ง
พลังงานที่น่าสนใจ คือ น้้ามันไบโอดีเซล ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซล แต่มีการเผาไหม้ที่สะอาดกว่าจึงช่วย
ให้การเผาไหม้สมบรูณ์ย่ิงขึ้น ท้าให้ลดมลพิษต่ างๆ ลงได้ ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
ล้ น ตลาด การน้ า ผลผลิ ต เหล่ านั้ น มาใช้เป็ น วั ต ถุ ดิ บในการผลิ ต ไบโอดี เซล เพื่ อ ใช้เป็ น พลั งงานทดแทน จึ งมี ก าร
ศึกษาวิจัยและพัฒ นาวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น น้้ามันพืชชนิดต่างๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้
พลังงาน รวมถึงการรักษาสมดุลของผลผลิต และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นสารประกอบโมโนแอลคิลเอสเทอร์ (Mono-alkylester) ของกรดไขมันที่มีสายโซ่
ยาว และเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกที่ผลิตมาจากทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้้ามันพืช ไขมันสัตว์ และน้้ามันที่ใช้แล้วที่
ผ่านกระบวนการทางเคมี [2] ซึ่งไบโอดีเซลมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซลที่กลั่นได้จากปิโตรเลียม สามารถย่อย
สลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพ (Biodegradable) และไม่เป็นพิษ จึงไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ มีการเผาไหมเชื้อเพลิงที่สมบรูณ์ เนื่องจากมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 10 เปอร์เซ็น
โดยน้้าหนัก จึงช่วยการเผาไหม้ได้ดีขนึ้ เป็นการลดเขม่าและควันด้า ที่เกิดจากการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนไม่หมด การ
ลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ และการลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ท้า ให้เกิดฝนกรด ไบโอดีเซลสามารถ
น้ามาใช้เป็น เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดี เซลได้เกือบทั้งหมดหรือน้าไปผสมกับน้้ามันดี เซลจากปิโตรเลียมโดยไม่ต้อ ง
ดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ อีกทั้งยังลดการอุดตันของระบบไอเสีย เพราะไม่มีธาตุก้ามะถันช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์
ให้ใช้งานได้นานขึ้นอีกด้วย
ปาล์มน้้ามันเป็นพืชน้้ามันที่นิยมน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยผลการวิจัยในปัจจุบันพบว่า
ปาล์มคือพืชที่ดี และเหมาะสมที่สุดในการน้ามาใช้ท้าไบโอดีเซล เนื่องจากปาล์มมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย เป็นพืช
ยืนต้น ทนต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แต่ละปีประเทศไทยมี ผลผลิตที่ได้จากปาล์มเป็นจ้านวนมากและเป็นพืชที่มี
ศักยภาพในการน้ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงสูงกว่าพืชน้้ามันชนิดอื่น จากการที่มีต้นทุนการผลิตต่้า ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง
น้้ามันปาล์มมีองค์ประกอบหลักทัง้ กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว คือกรดปาล์มมิตกิ 42.6% และกรดโอเลอิก
40.5% ตามล้ า ดั บ การที่ มี ก รดไขมั น ไม่ อ่ิ ม ตั ว น้ อ ย ท้ า ให้ ไ ด้ ไ บโอดี เซลที่ มี คุ ณ ภาพดี มี ค วามหนื ด ไม่ สู ง เกิ น
มาตรฐานสากล
กระบวนการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลนั้นสามารถท้าได้หลายวิธี แต่กระบวนการที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ท้าโดย
ผ่านกระบวนการเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification) เนื่องจากได้ผลผลิตไบโอดีเซลสูง โดย
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นการท้าปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้้ามันจากพืชหรือไขมันที่ได้จากสัตว์กับแอลกอฮอล์
เช่น เมทานอล หรือเอทานอล โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาท้าหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์
ที่ได้ คือ เมทิลเอสเทอร์ หรือเอทิลเอสเทอร์ โดยชื่อเรียกของไบโอดีเซลจะแตกต่างกันตามชนิดของแอลกอฮอล์ และ
ได้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ [3] ซึ่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สมการเคมีส้าหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของไตรกลีเซอไรด์
ส้าหรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้สังเคราะห์ในการผลิตไบโอดีเซลแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอก
พันธุ์ (Homogeneous catalyst) และตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous catalyst) ซึ่งการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ชนิดเอกพันธุ์นั้น จะให้ผลผลิตไบโอดีเซลที่ค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ในวัฏภาคเดียวกันท้าให้มีปัญหา
ในการแยกตั วเร่งปฏิกิริยาออกจากสารตั้งต้นและผลิ ตภั ณ ฑ์ได้ ยาก ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพั น ธุ์เป็ น ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีวัฏภาคแตกต่างจากสารตั้งต้นและสารเข้าท้าปฏิกิริย า การแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ท้าได้
ง่าย ทั้งยังสามารถน้าตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้าได้ ให้ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลในระดับที่ดี และช่วยแก้ปัญหา
การเกิ ด สบู่ เมื่ อ ใช้เบสเป็ น ตั ว เร่ งปฏิกิ ริย า ซึ่ ง ตั ว เร่ งปฏิ กิ ริย าแบบวิวิธพั น ธุ์ ที่ มี ก ารศึก ษาค้ น คว้า และใช้กั นอย่า ง
แพร่หลาย ได้แก่ สังกะสีออกไซด์ (ZnO) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) [4] ตัวเร่งปฏิกิริยา
แบบวิวธิ พันธุ์จึงเป็นที่สนใจน้ามาใช้ได้ในการผลิตไบโอดีเซลมากยิ่งขึน้
เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เพราะมีราคาถูก เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี ระเหยง่าย แต่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย งานวิจัยนี้ต้องหาสภาวะที่เหมาะสมในผลิต
ไบโอดีเซลจากน้้ามันปาล์ม โดยใช้อัตราส่วนของเอทานอลให้มากขึ้น เนื่องจากเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการ
หมักพืชผลทางการเกษตร สามารถละลายน้้าได้ มีความพิษต่อร่างกายน้อยกว่าเมทานอล [5] นอกจากนี้ ในปฏิกิริยา
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ที่ได้จากการเผาดินสอพองเพราะมีราคาถูกและหาได้ง่าย
ด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. เตาเผา (Furnace) รุ่น DMF-05k, ยี่ห้อ HumanLab
2. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น PLC-012E, ยี่ห้อ Universal centrifuge
3. เครื่องวิเคราะห์การเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) ยี่ห้อ Rigaku รุ่น Miniflex 600
วิธีการ
1. การเตรียมตัวเร่งดินสอพอง
น้าดินสอพองลักษณะเป็นผงสีขาวนวลไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที
[6] จากนั้นเก็บไว้ในตูด้ ูดความชืน้ (desiccator)
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2. การสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกริ ิยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน
การสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน ที่อัตราส่วนโดยโมลของน้้ามันพืชปาล์ มต่อ
แอลกอฮอล์ เป็น 1:6 โดยเปรียบเทียบการใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอล เป็น 0:6, 1:5, 2:4, 3:3, 4:2, 5:1 และ
6:0 และเปรียบเทียบการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ โดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 5, 10, 15 % โดย
น้้าหนักเทียบกับน้้าหนักของน้้ามันที่ใช้ โดยท้า การกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ [7] ที่อุณ หภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วเติมน้้ามันพืชปาล์มที่มอี ุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสลงไป โดยจัดตัง้ อุปกรณ์ดังรูปที่ 2
และท้ าปฏิกิริยาที่ อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3, 4 และ 6 ชั่วโมง จากนั้ นน้าผลิต ภัณ ฑ์ที่ได้จาก
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันมาปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 5500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที แล้วน้าส่วนที่เป็น
ของเหลวไปล้างด้วยน้้าอุ่นผสมกับกรดแทนนิก รอการแยกชั้น และน้าชั้นน้้ามันที่ได้ไปเติมโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส
และน้ าไปต้มเพื่อระเหยน้้าออก น้ าไบโอดีเซลมาให้ ค วามร้อนที่อุ ณ หภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส น้ าไบโอดีเซลมาชั่ง
น้้าหนัก เพื่อค้านวณหาร้อยละผลผลิต [8]

ภาพที่ 2 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์การสังเคราะห์ใบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
การหาค่าร้อยละผลผลิต (% Yield)
ร้อยละผลผลิต =

น้้าหนักไบโอดีเซล (กรัม)

× 100

น้้าหนักน้้ามันปาล์ม (กรัม)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การศึกษาปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ิยาและอัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลที่เหมาะสม
การศึกษาปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่อัตราส่วนของเมทานอลต่อเอทานอลต่างๆ กัน แสดงผลดังรู ปที่ 3 ศึกษา
ที่จ้านวนตัวเร่งปฏิกิริยา 5, 10, 15% โดยน้้าหนัก กระตุ้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ที่อัตราส่วน
เมทานอลต่อเอทานอล 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5 และ 0:6 ใช้เวลาในการท้าปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง ที่อุณ หภูมิ 100
องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่ าเมื่อสัดส่วนเอทานอลเพิ่มขึ้นเกินกว่า 4 ส่วน จะไม่เกิดไบโอดีเซลขึ้นเลย และ
พบว่าร้อยละผลผลิตจะสูงที่สุดเป็น 86.28 เมื่อใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลที่ 2:4 และจ้านวนตัวเร่งปฏิกิริยาที่
10% โดยน้้าหนัก
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ภาพที่ 3 ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งดินสอพอง เมื่อใช้ปริมาณตัวเร่งและอัตราส่วนเมทานอล
ต่อเอทานอลต่างๆ กัน โดยท้าการกระตุ้นตัวเร่งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ใช้เวลาในการท้า
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
2. การศึกษาเวลาการทาปฏิกริ ิยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
การศึกษาเวลาการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน จะศึกษาโดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 10% โดย
น้้าหนัก อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 อุณหภูมิในการท้าปฏิกิริยา 100 องศาเซลเซียส จากการทดลอง
พบว่าที่เวลาในการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั น 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ไม่เกิดผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล เมื่อเพิ่ม
เวลาในการท้าปฏิกิริยาเป็น 3 ชั่วโมง เริ่มเกิดไบโอดีเซล ปริมาณไบโอดีเซลเริ่มคงที่เมื่อเพิ่มเวลาในการท้าปฏิกิริยา
มากขึ้น และที่เวลา 4 ชั่วโมงให้ร้อยละผลผลิตที่สูงที่สุด คือ 87.81 ซึ่งผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4 ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงเลือกใช้เวลาในการท้าปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่ 4 ชั่วโมง มาท้าการศึกษาต่อไป

ภาพที่ 4 ร้อยละไบโอดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งดินสอพอง เมื่อใช้เวลาการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
ต่างๆ กัน โดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิ ริยา 10% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที, อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
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3. การศึกษาการใช้ซ้าของตัวเร่งปฏิกิรยิ าดินสอพองสาหรับปฏิกริ ิยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
การศึกษาการใช้ซ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาดินสอพองส้าหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เมื่อใช้ปริมาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยา 10% โดยน้้าหนัก อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 เวลาในการท้าปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่า เมื่อมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซ้้าจะท้าให้ ร้อยละผลผลิตลดลง และ
จะลดลงอย่างมากเมื่อผ่านการใช้ไป 3 ครั้ง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการน้าตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้าหลายๆ ครั้ง
อาจจะท้าให้ เกิดการเสียสภาพของต้าแหน่งกัมมันต์ (active site) บนดินสอพอง จึงท้าให้ได้ร้อยละผลผลิตลดน้อยลง
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งดินสอพองที่ผ่านการใช้ซ้า โดยใช้ปริมณตัวเร่ง 10% โดย
น้้าหนัก ท้าการกระตุน้ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที, อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4,
เวลาในการท้าปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เมื่อท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเร่งด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD)
ของตัวเร่ง 4 ชนิด คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ , ตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิตไบโอดีเซล, ตัวเร่งดินสอ
พองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 1 ครั้ง และ ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 3 ครัง้ ผลการวิเคราะห์ แสดงภาพที่ 6
พบว่า เมื่อดินสอพองเมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จะมีแคลเซียมออกไซด์
(CaO) เกิดขึน้ ซึ่งแคลเซียมออกไซด์มีความเป็นเบสค่อนข้างแรงและนิย มใช้ในการผลิตไบโอดีเซลด้วย [8] นอกจากนี้
ยังมีสารเจือปนอื่นๆ เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide: Ca(OH)2) และแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium
carbonate: CaCO3) ด้วย [9,10]
เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ (ก) กั บตัวเร่งดินสอพอง ก่อนใช้
ผลิตไบโอดีเซล (ข) พบว่าตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ยังมีสารเจือปนอื่นๆ อยูม่ าก เมื่อเทียบกับตัวเร่ง
ดินสอพอง และเมื่อเปรียบเทีย บตัวเร่งดิน สอพองหลังใช้ผลิต ไบโอดี เซล 1 ครั้ง (ค) และ ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้
ผลิตไบโอดีเซล 3 ครั้ง (ง) พบว่าเมื่อตัวเร่งผ่านการใช้งานไป 3 ครั้ง องค์ประกอบของตัวเร่งจะเปลี่ยนแปลงไป คือไม่
พบพีคส้าคัญของแคลเซียมออกไซด์ แต่ยังคงมี แคลเซียมคาร์บอนเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบ
นัน้ อาจเป็นเพราะการใช้ดินสอพองซ้้าหลายๆ ครั้งท้าให้ เกิดการสูญเสียต้าแหน่งกัมมันต์ (active site) ของดินสอพอง
คือแคลเชียมออกไซด์ออกไป ท้าให้ร้อยละผลผลิตลดลง
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ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ตัวเร่งด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) ของตัวเร่ง 4 ชนิด
คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ (ก), ตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิตไบโอดีเซล (ข), ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้
ผลิตไบโอดีเซล 1 ครัง้ (ค) และ ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 3 ครัง้ (ง)

สรุปผล
การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบผสม
ของเมทานอลต่อเอทานอล พบว่าได้สภาวะที่ดีที่สุดที่ให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดที่ 87.81% คือการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ปริมาณ 10% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ที่อัตราส่วนโมลของน้้ามัน
ต่อแอลกอฮอล์เท่ากับ 1:6 อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 ให้ความร้อนแบบต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และตัวเร่งดินสอพองสามารถน้ากลับมาใช้ซ้าได้ไม่เกิน 3 ครัง้
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สภาพนิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยปูป่าสกุล Thaipotamon ในจังหวัดเพชรบูรณ์
Ecological status and habitat of terrestrial crab genus Thaipotamon in
Phetchabun Province.
พวงผกา แก้วกรม1* สุรางค์รัตน์ พันแสง1 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า1 ปอแก้ว พรมเพชร1
แสงจันทร์ สอนสว่าง1 และ สมเพียร ฟักทอง1
Puangpaka Kaewkrom1*, Surangrat Punsaeng1 , Nutcharin Kaewkla1 , Porkaew Promphet1 , Sangjan
Sonsawang1 and Sompian Fagthong1
บทคัดย่อ
การศึกษาชนิด และข้อมู ลทางนิเวศวิทยาของปู น้าจืดในจังหวัด เพชรบูรณ์ ได้ ท้าการศึกษาใน 4 พื้น ที่ คื อ
อ้าเภอวังโป่ง อ้าเภอเขาค้อ อ้าเภอหล่มสัก และอ้าเภอหล่มเก่า จากนั้นจะท้าการตรวจสอบสถานภาพของความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษา
พบว่าปูป่าสกุล Thaipotamon มีสถานภาพที่มีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญพัน ธุ์ ลักษณะการด้ารงชีพจะอาศัยอยู่ในรูซึ่ง
พบได้ในระบบนิเวศที่หลากหลาย เช่น สวน สวนมะขามหวาน และระบบนิเวศป่าไม้ รูของปูป่าสกุลนี้จะพบได้ในดินที่มี
ลักษณะเนือ้ ดินหลายแบบ ได้แก่ ดินเหนียวปนดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย
ค่าความเป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.08-7.45 ซึ่งจัดได้วา่ เป็นดินที่มีสภาพเป็นกรดจัดจนถึงดินที่มีสภาพเป็นด่าง
เล็กน้อย ความชื้นในดินเท่ากับ 0.07-0.37 กรัม/กรัม ปูน้าจืดสกุลนี้พบในดินที่มีความชื้นน้อยจนถึงดินเปียก ระดับ
ความสูงของพื้นที่ที่พบรูของปูป่าชนิดนี้คอื 196-360 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ซึ่งพื้นที่ที่พบที่มีลักษณะเป็นที่ราบหรือ
เกือบราบ เป็นลูกคลื่นลอนชัน หรือมีลักษณะเป็นเนินเขา
คาสาคัญ: สภาพนิเวศวิทยา แหล่งที่อยูอ่ าศัย 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.
1
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บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ส้าคัญ อันดับต้นๆ ของโลกตั้งอยู่ในเขต IndoBurma และยังเป็นพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity hotspot) เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่
ในภูมิภาคเขตร้อนชื้นจึงก่อให้เกิดระบบนิเวศที่หลากหลาย จัง หวัดเพชรบูรณ์จัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่วิกฤตทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญของลุ่มน้้าป่าสัก
และเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ส้าคัญ นอกจากนี้ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังเป็นแหล่ง
อาศัยของปูน้าจืด (Freshwater crabs) หลายชนิด ปูน้าจืดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส้าคัญ เป็นทั้งแหล่ง
อาหารโปรตีนของประชาชน สามารถใช้ตั วชี้วั ดทางนิเวศวิทยา และสามารถเพาะขยายพั นธุ์ เชิงพาณิ ชย์ได้ โดย
ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตรผู้ที่ส้ารวจพบปูป่าสกุล Thaipotamon ได้รายงานผลการส้ารวจพบปูป่าในประเทศไทย
ทั้ 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 ซึ่งมีการกระจายพันธุ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก [1, 2] ส่วนการกระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ปูสกุลนี้มีการกระจายพันธุ์กว้างจึงพบได้ใน
หลายพื้น ที่ เช่น อ้าเภอหล่ม เก่ า อ้ าเภอหล่ ม สัก อ้ าเภอเมือ ง อ้ าเภอเขาค้ อ และอ้าเภอวังโป่ ง จากรายงานการ
ตรวจสอบชนิดของครัสเตเซียนในประเทศไทยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร พบว่ าจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายงาน
ค้นพบปูป่าเพียง 1 ชนิด คือ T. lomkao [1] ซึ่งปูป่าชนิดนีส้ ามารถพบได้ในพื้นที่อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น
จึงถือว่าเป็นเป็นปูป่าชนิดที่มีการกระจายพันธุ์เฉพาะถิ่น เช่นเดียวกับปูป่าชนิด T. dansai ที่มีการส้ารวจพบในพื้นที่
อ้ า เภอด่ า นซ้ า ย จั ง หวั ด เลยเท่ า นั้ น [1, 3] ผลจากการท้ า ลายพื้ น ที่ ป่ า ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ เหล่ า นี้
การก่อมลภาวะที่ส่งผลต่อการด้ารงชีวติ ของสัตว์ รวมถึงการน้าปูป่าสกุลนี้มาบริโภคมากเกินไป ท้าให้จ้านวนของปูป่า
ในพื้น ที่ ล ดจ้า นวนลงอย่างมากส่ งผลกระทบสมดุ ลของระบบนิเ วศ ดั งนั้น โครงการวิจั ย นี้จึงได้ท้า การตรวจสอบ
สถานภาพของปูป่าที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์และรวบรวมข้อมูลทางนิเวศวิทยา แหล่งที่อยู่อาศัยของปูป่าเพื่อให้ได้องค์
ความรู้และรายละเอียดเชิงลึกทางด้านนิเวศวิทยาที่เพียงพอ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าเหล่านีใ้ ห้คงอยูใ่ นพืน้ ที่ต่อไปได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. กาหนดขอบเขตพืน้ ทีศ่ ึกษา สารวจพืน้ ที่ และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาในพื้นที่ ที่เคยมีรายงานว่ามีการพบปู สกุล Thaipotamon ดังนั้นจึงท้ าการเก็ บ
ข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ ดังมีขอ้ มูลต่อไปนีน้ ้ี
1. ป่าชุมชนพัฒนวรพงษ์ (PW) ต้าบลริมสีม่วง อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีการ
ฟื้นฟูขนึ้ มาใหม่กลายเป็นป่าไม้รุ่นที่สอง (Secondary forest) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบู รณ์ พิ กั ด ภู มิศ าสตร์ UTM WGS 84 722118 N, 1827980 E ป่ า ชุม ชนที่ มีพ้ื น ที่ ป่ า ไม้ ในการดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ
ประมาณ 3,000 ไร่ มีพนื้ ที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. บ้ านร่อ งคู (RK) ต้ าบลห้ วยไร่ อ้าเภอหล่ม สั ก จังหวัดเพชรบู รณ์ เป็ น สภาพสวนไม้ผลที่ มีก ารปลู ก พืช
หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM WGS 84 745435 N, 1860062 E มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง อ้าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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3. บ้านหนองใหญ่ (NY) ต้าบลนาซ้า อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีป่าไม้รุ่นที่สอง
ตัง้ อยู่ทางทิศเหนือของอ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พิกัดภูมศิ าสตร์ UTM WGS 84 7322833 N, 1886516 E
4. บ้านคลองน้้าคัน (KN) ต้าบลซับเปิบ อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ของสวนมะขามหวานที่
ตัง้ อยูใ่ นเขตชุมชนที่ตงั้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิกัดภูมศิ าสตร์ UTM WGS 84 701576 N, 1811341 E
2. สภาพนิเวศวิทยาปูปา่
ในแต่ละพื้นที่จะท้าการสร้างแปลงทดลองขนาด 10 x 10 ตารางเมตร เพื่อศึกษาความหนาแน่นเชิงนิเวศของ
ประชากรปู ป่ า (Ecological population density) วั ด ระดั บ ความสู ง ของพื้ น ที่ (Elevation) ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ Global
Positioning System (GPS) วัดระยะห่างระหว่างรูปูน้าจืดกับรูที่อยูใ่ กล้ที่สุด และท้าการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก
ทุก 10 เซนติเมตร จนถึงระดับความลึก 50 เซนติเมตรเมตร น้ากลับมายังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติดิน
ต่อไป สภาพนิเวศวิทยาที่ศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะสภาพที่ตั้งของ รูปู (Burrow location) ได้แก่ ความสูง
ของพื้ น ที่ และลั ก ษณะของพื้ น ที่ และ 2. ลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ มของรูปู (Burrow environment) ได้ แ ก่ ระยะห่ า ง
ระหว่างรูปูน้าจืดกับรูที่อยู่ใกล้ ที่สุด (Distance from the burrow to the other nearest burrow, DB) ลั กษณะเนื้อดิ น
(Texture) ด้ ว ยวิธี Pipette Method [4] ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น (Organic matter, OM) ด้ ว ยวิธี Walkley & Black
Method [5] ความเป็นกรดด่างของดิน (Soil pH, pH) โดยการใช้ pH Meter ใช้อัตราส่วนดินต่อน้้ากลั่นเท่ากับ 1:1 และ
ปริมาณความชื้นในดิน (Soil moisture, SM) โดยการใช้วิธีการแสดงระดับความชื้นโดยมวล (Mass Water Content) [4]
การวิเคราะห์ OM, pH และ SM จะท้าการวิเคราะห์ 3 ซ้้า

ผลการศึกษา
1. สถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และการกระจายพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ในการศึกษาชนิดของปูป่าสกุล Thaipotamon ใน 4 พื้นที่ โดยการพิจารณาจากพื้นที่การกระจายพันธุ์และ
รายงานการตรวจสอบสัตว์ในกลุ่มครัสเตเซียนในประเทศไทย [1, 2] พบปูชนิด Thaipotamon sp1 และ Thaipotamon
sp2 (ภาพที่ 1) ในพื้นที่ PW และ KN ตามล้าดับ ปูป่าชนิด Thaipotamon holthuisi (ภาพที่ 2) ในพื้นที่ RK และปูป่าชนิด
Thaipotamon lomkao (ภาพที่ 3) ในพื้นที่ NY ซึ่งผลจากการส้ารวจจะเห็นได้ว่าปูป่าแต่ละชนิดมีการกระจายพันธุ์แบบ
เฉพาะถิ่นโดยแต่ละชนิดจะพบเฉพาะบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการกระจายพันธุ์ที่ค่อนข้างมีอาณาเขตที่ชัดเจน
(Allopatric distribution) เมื่อท้าการตรวจสอบสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่อ้างอิงตามบัญชีแดงของสหภาพ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species) ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรัพ ยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) พบว่า ปู ป่า ใน
สกุลนี้บางชนิด คือ T. lomkao จัดอยู่ในสถานภาพที่มีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญพันธุ์ (Least concern, LC) ส่วน ปูป่า
ชนิด T. holthuisi สถานภาพนั้นถูกจัดอยู่ในลักษณะของกลุ่มที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ (Data Deficient(DD) [6] การศึกษาลักษณะภายนอกของปูป่าทั้ง 4 ชนิด พบว่าปูป่าชนิด Thaipotamon sp. 1
จะมีล้าตัวสีม่วงเข้ม แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างชัดเจน ส่วนปูป่าชนิด Thaipotamon sp. 2 และ T. holthuisi จะมีสีของ
ล้าตัวสีม่วง ส่วนของก้ามและขาเดินมีสีส้ม ขอบตาล่างมีสีขาว ส่วนปูป่าชนิด T. lomkao จะพบลักษณะที่คล้ายกับ
Thaipotamon sp. 2 และ T. holthuisi แต่อาจจะมีบางตัวที่พบกระดองเป็นสีด้า ซึ่งหากพิจารณาจากลักษณะภายนอก
เพียงอย่างเดียวปูป่าทั้ง 3 ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกัน จึงต้องอาศัยการตรวจสอบลักษณะ
อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้เพื่อตรวจสอบชนิดของปูป่า
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ภาพที่ 1 ปูป่าชนิด Thaipotamon sp. 1 ในพืน้ ที่ PW (ซ้าย) และ Thaipotamon sp. 2 ในพืน้ ที่ KN (ขวา)

ภาพที่ 2 ปูป่าชนิด T. holthuisi ในพืน้ ที่ RK

ภาพที่ 3 ปูป่าชนิด T. lomkao ในพืน้ ที่ NY
2. การศึกษาสถานภาพทางนิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัย
จากผลการศึกษาสภาพนิเวศวิทยาและแหล่งอาศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon พบว่าปูสกุลนี้อาศัยอยู่ใน
พื้น ที่ ป่า ไม้ สวน และสวนมะขามหวาน (ภาพที่ 4) โดยจะอาศั ย อยู่ในรู กระจายพั น ธุ์ อ ยู่ได้ ทั่ว ไปในพื้น ที่ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ โดยมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปกคลุมของพืชมาก ผลการส้ารวจความหนาแน่นทางนิเวศวิทยาของ
ประชากรปู พบว่าพื้นที่สวนและพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่มีการรบกวนโดยมนุษย์ (ตารางที่ 1) ในการสุ่มนับความหนาแน่นของ
ประชากรปูป่าโดยเทียบจากจ้านวนรูปูป่าพบว่าในพื้นที่ศึกษามีความหนาแน่นของรูปูเท่ากับ 31.25-137.50 รูต่อพื้นที่
100 ตารางเมตร (ตารางที่ 1) โดยพบว่าพื้นที่ป่าชุมชนพัฒนวรพงษ์ (PW) เป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของรูปูป่าสูง
ที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ DB พบว่าพื้นที่ PW มีค่า DB ต่้าที่สุดชี้ให้เห็นว่าพื้นที่น้ีมีจ้านวนประชากรปูสูงที่สุด
เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ปูป่าจึงท้าให้การด้ารงชี พของปูในพื้นที่ไม่ถูกรบกวน
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จากกิจกรรมของมนุษย์ ปูสกุลนี้สามารถกระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 196-360 เมตรเหนือ
ระดับน้้าทะเล อีกทั้งพบได้ทั้งในพื้นที่ราบ หรือเกือบราบ พื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน และพื้นที่ที่เป็นเนินเขา
ค่าปริมาณอินทรียวัตถุในดินแสดงให้เห็นว่าปูป่าสกุลนี้สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า
มาก (< 0.5%) จนถึงพื้นที่ที่มีระดับอินทรียวัตถุสูงมาก (> 4.5%) ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าพื้นที่อาศัยของปูป่า
ชนิดนีม้ รี ะดับของอินทรียวัตถุในดิน 0.38%-4.53% (ตารางที่ 2) ผลการศึกษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างในดินของที่
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าปูป่าชนิดนี้สามารถอาศัยอยู่ในดินที่มี
ระดับความเป็นกรดปานกลาง (Moderately acid) จนถึงดินที่มีสภาวะเป็นด่างเล็กน้อย (Slightly alkaline) โดยมีค่า pH
อยู่ระหว่าง 5.08-7.57 เมื่อพิจารณาระดับความชืน้ ในดินในช่วงฤดูฝนที่เก็บตัวอย่างจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่มีประชากรปู
ป่าอาศัยอยู่มาก (PW) จะมีระดับความชื้นในดินค่อนข้างสูง (0.26-0.3 กรัม/กรัม) เช่นเดียวกับข้อมูลในพื้นที่ KN และ
RK ระดับความชื้นในดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.17-0.36 กรัม/กรัม แสดงให้เห็นว่าปูป่าสกุลนี้ต้องการความค่อนข้างสูงใน
การด้ารงชีวิต และผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของเนื้อดินที่เป็นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของปูป่าชนิดนี้ดังแสดงในตารางที่ 5
พบได้ว่าปูชนิดนี้อาศัยในดินที่มีลักษณะเนื้อดินละเอียด โดยพบในดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วน
เหนียวปนทราย

ภาพที่ 4 ลักษณะที่อยูอ่ าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon ป่าธรรมชาติ (A) สวน (B) และสวนมะขามหวาน (C)
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ตารางที่ 1 ความหนาแน่น ค่าเฉลี่ยระยะห่างของรูปูกับรูปูที่อยู่ใกล้ที่สุด (DB) ระดับความสูงของพื้นที่ และประเภท
แหล่งที่อยูอ่ าศัย
พารามิเตอร์ ความหนาแน่น
ระดับความ ประเภทของแหล่งที่อยู่
DB (m)
พื้นที่
(หน่วยต่อ 100
สูงของพื้นที่
อาศัย
(MeanSD)
ตารางเมตร)
(msl)
(Habitat type)
ป่าชุมชนพัฒนวรพงษ์ อ.เขาค้อ
สวน
137.50
360
46.6724.13
(PW)
(Orchard plantation)
บ้านร่องคู อ.หล่มสัก
สวน
68.75
244
111.6745.21
(RK)
(Orchard plantation)
บ้านหนองใหญ่ อ.หล่มเก่า
ป่าไม้
31.25
231
184.29102.73
(NY)
(Forest)
บ้านคลองน้้าคัน อ.วังโป่ง
สวนมะขาม
75.00
196
71.2933.50
(KN)
(Tamarind plantation)
หมายเหตุ: msl หมายถึง Meters above sea level
ตารางที่ 2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่พบในแหล่งที่อยูอ่ าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon
พื้นที่

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

ระดับความลึก (cm)

ตารางที่ 3 ค่าความเป็นกรดด่างของดินที่พบในแหล่งที่อยูอ่ าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon
พื้นที่

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

ระดับความลึก (cm)
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ตารางที่ 4 ปริมาณความชื้นในดินที่พบในแหล่งที่อยูอ่ าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon
หน่วย: กรัม/กรัม
พื้นที่

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

ระดับความลึก (cm)

ตารางที่ 5 ลักษณะเนื้อดินจากแหล่งที่อยูอ่ าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon
พารามิเตอร์
พื้นที:่ ระดับความลึก (cm)

ลักษณะเนือ้ ดิน

เนือ้ ดิน

ทราย (%)

ทรายแป้ง (%)

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
NY : 0-10
: 10-20
: 20-30
: 30-40
: 40-50
KN : 0-10
: 10-20
: 20-30
: 30-40
: 40-50

34.43
33.97
33.27
30.25
31.51
57.65
58.75
57.35
54.67
53.39
39.25
39.41
37.45
33.67
33.28

25.18
23.91
24.19
26.76
28.52
20.12
18.84
18.99
21.25
22.92
30.09
31.12
29.89
30.54
28.83

40.39
42.12
42.54
42.99
39.96
22.23
22.41
23.66
24.08
23.69
30.66
29.48
32.66
35.79
37.89

ดินเหนียวปนดินร่วน
ดินร่วน
ดินร่วน
ดินร่วน
ดินเหนียวปนดินร่วน
ดินร่วนเหนียวปนทราย
ดินร่วนปนทราย
ดินร่วนปนทราย
ดินร่วนเหนียวปนทราย
ดินร่วนเหนียวปนทราย
ดินเหนียวปนดินร่วน
ดินเหนียวปนดินร่วน
ดินเหนียวปนดินร่วน
ดินเหนียวปนดินร่วน
ดินเหนียวปนดินร่วน
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วิจารณ์และสรุปผล
ปูป่าสกุล Thaipotamon ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าที่มีสถานภาพที่มีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญ พันธุ์ อาจจะมี
เหตุ ผลมาจากการกระจายตัวของประชากรปู น้าจื ดบางชนิด ในสกุ ลนี้มีก ารกระจายตั วในหลายพื้น ที่ของจังหวั ด
เพชรบูรณ์ ถึงแม้วา่ จะเป็นชนิดที่พบเฉพาะถิ่นแต่การกระจายตัวของประชากรมีค่อนข้างกว้างและสามารถด้ารงอยู่ใน
สภาพพื้นที่ที่มีความหลากหลาย โดยปูป่าจะด้ารงชีพโดยการอาศัยอยู่ในรูทั้งในพื้นที่สวน สวนมะขามหวาน และป่า
ธรรมชาติที่มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 196-360 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ทั้งที่เป็นพื้นที่ราบหรือเกือบราบ เป็ น
ลูกคลื่นลอนชัน หรือมีลักษณะเป็นเนินเขา สภาพเนื้อดินที่อาศัยจะเป็นดินที่มีลักษณะเนื้อดินละเอียดที่มีสภาพเป็น
กรดจัดจนถึงดินที่มีสภาพเป็นด่างเล็กน้อย มีความชื้นน้อยจนถึงดินเปียก ซึ่งมีรายงานการค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1968
พบว่าปูป่าในจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการกระจายตัวในเขตอ้าเภอหล่มเก่า และพบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ [1, 3] แต่
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่พบว่าประชากรปูน้าจืดสกุลนี้เริ่มมีจ้านวนลดลงเมื่อเทียบกับอดีต
เป็นผลมาจากการที่ปูสกุลนี้ถูกจับไปบริโภค ในขณะเดียวกันพื้นที่อาศัยในระบบนิเวศป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติของปูลดลง แต่อย่างไรก็ดีปูสามารถปรับตัวและด้ารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ประเภทสวนหรือไร่ที่มีการรบกวน
จากมนุษย์ต่้าได้ ด้วยเหตุผลนี้ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของปูป่าสกุล Thaipotamon ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงอยู่
ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญพันธุ์ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจัยที่ระบุไว้ว่ามีหลายปัจจัยที่เริ่มจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของปูน้าจืด ดังรายงานวิจัยได้เสนอไว้ว่าปูน้าจืดในพื้นที่วิกฤตทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพในแถบอินโดจีน มีบทบาทที่ส้าคัญทั้งในแง่ ของเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยา มีปัจจัย
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับการสูญพันธุ์ของปูน้าจืดในพื้นที่วกิ ฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพในแถบเอเชีย ทั้ง
การสูญเสียแหล่งที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะปูน้าจืดที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นมีการอพยพเคลื่อนที่ได้นอ้ ย การท้าลายป่าไม้ การ
ท้าเหมืองแร่ หรือการเพิ่มขึ้นของพืน้ ที่เกษตรกรรม สิ่งเหล่านี้มีผลท้าให้ความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของปูน้าจืดมีมากขึ้น
[7] ในขณะเดียวกันปัญหาด้านมลภาวะก็ส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของปูน้าจืด เนื่องจากปูน้าจืดจะกินสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังและเศษซากเป็นอาหาร ดังนัน้ หากอาหารเหล่านี้มกี ารปนเปื้อนจากมลพิษที่ถูกน้าเข้าสู่ระบบนิเวศก็จะ
ส่งผลท้าให้ปูน้าจืดที่กินอาหารเข้าไปได้รับพิษเช่นกัน ปัญหาอีกประการที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของปูน้าจืด คือ การ
น้าเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เป็นผู้ล่า ซึ่งการน้าเข้ามาของผู้ล่าต่างถิ่นนี้จะท้าให้เกิดการแก่ งแย่งแข่งขัน และอาจจะส่งผล
ท้าให้ประชากรปูน้าจืดที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นสูญพันธุ์ไปจากพืน้ ที่ได้ [8, 9, 10]
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ความหลากชนิดและการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
ในลาห้วยแม่รู อาเภอปง จังหวัดพะเยา
Species diversity and altitudinal distribution of the amphibian in Huay Mae
Ru, Pong district, Phayao province
ดาวเดือน แซ่ย่าง1 วันวิสาข์ สามะอินต๊ะ1 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ2 และสมบูรณ์ ค้าเตจา1*
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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในล้าห้วยแม่รู
อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ช่วงระดับความสูง 650 ถึง 800 เมตรจากระดับน้้าทะเล พบทั้งสิน้ 9 ชนิด 5 วงศ์ ชนิดที่พบ
มากที่สุด คือ กบห้วยขาปุ่ม (Limnonectes taylori) พบ 90 ตัว รองลงมาได้แก่ กบอ๋องเล็ก (Sylvirana nigrovittata) พบ
16 ตัว จากการเปรียบเทียบการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก พบว่า จ้านวนตัว จ้านวน
ชนิด และดัชนีความหลากหลาย มีค่าเพิ่มสูงขึน้ เมื่อระดับความสูงของพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ตามล้าดับ โดยที่ระดับความสูง
800 เมตร พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า มากที่สุด จ้านวน 6 ชนิด (69 ตัว) และดัชนีความหลากหลายมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ
0.80 ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าห้วยแม่รูเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส้าคัญ ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก
รวมทั้ ง เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของชนิ ด พั น ธุ์ บ างชนิ ด แสดงถึ ง คุ ณ ภาพของระบบนิ เ วศได้ เช่ น อึ่ ง กรายห้ ว ยใหญ่
(Xenophrys major) และอึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) เป็ น ต้น ข้ อ มู ล จากการศึก ษาในครั้ งนี้ส ามารถ
น้ามาใช้เพื่อการวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดพะเยา และในพื้นที่
ภาคเหนือของไทย
คาสาคัญ: การกระจายตัวตามระดับความสูง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสัตว์
สะเทินน้้าทะเทินบก ระบบนิเวศของล้าห้วย
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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

บทนา
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกเป็นสิ่งมีชวี ติ ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ท้าให้การกระจายพันธุ์ของสัตว์
กลุ่มนีส้ ่วนใหญ่ถูกจ้ากัดอยูใ่ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยที่จ้าเพาะ [1] ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งที่อยูอ่ าศัยทั้งกายภาพและ
ชีวภาพ เช่น ชนิดของป่า อุณหภูมขิ องแหล่งน้้า ความขุ่น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าและที่ดิน ล้วนแล้วแต่มี
อิทธิพลต่อการกระจายของสัตว์กลุ่มนี้ [1, 2] เนื่องจากความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบกแต่ละชนิดไม่เท่ากัน บางชนิดมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดี จึงสามารถ
กระจายพันธุ์ได้ค่อนข้างกว้าง แต่บางชนิดไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงท้าให้มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่
ที่จ้าเพาะมากกว่าและเสี่ยงต่อการสูญ พันธุ์มากกว่า การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท้าให้สามารถเข้าใจ
รูปแบบการกระจายตัวตามระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และข้อมูลเหล่านี้สามารถ
น้าไปใช้เพื่อการเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้
การส้ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกบริเวณห้วยแม่รู อ้าเภอปง
จังหวัดพะเยา และรวบรวมข้อมูลอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกของจังหวัดพะเยา โดยการเปรียบเทียบจ้านวน
ตัว จ้านวนชนิด และดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกตามระดับความสูงของพื้นที่ ตลอดจน
รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าและลักษณะป่า ข้อมูลจากการศึกษาในครัง้ นี้สามารถใช้ติดตามการเพิ่มขึน้ ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น องค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน้าไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดิน-น้้าให้แก่คนในท้องถิ่นให้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพของท้องถิ่นต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ศกึ ษา
ล้าห้วยแม่รูเป็นล้าธารสาขาหนึ่งของแม่น้ายม เป็นล้าห้วยขนาดเล็กที่มีน้าไหลตลอดทั้งปี มีความลึกโดย
เฉลี่ยประมาณ 0.5 – 1.0 เมตร ความกว้างของล้าห้วยสูงสุดไม่เกิน 10 เมตร ฤดูฝนปริมาณน้้าค่อนข้างมากและน้้า
ไหลเชี่ยว และมีน้าหลากในบางช่วงของฤดูฝน ฤดูแล้งน้้าค่อนข้างน้อย สภาพของล้าห้วยโดยทั่วไปประกอบด้วยโขดหิน
และหน้าผาสูงชันท้าให้เกิดเป็นน้้าตกขนาดเล็ก บางช่วงมีน้าไหลเชี่ยวท้าให้มีการสะสมของตะกอนดินค่อนข้างน้อย พื้น
ท้องน้้าส่วนใหญ่เป็นหินทรายและกรวดขนาดเล็ก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นทั้งป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ และบางช่วงมี
สภาพเป็นป่าดิบแล้งโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ตดิ กับล้าห้วย ห้วยแม่รูเป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญของชุมชน ซึ่งคนในท้องถิ่น
ใช้น้าจากห้วยแม่รูใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมถึงใช้ในการท้าเกษตรกรรม อย่างไรก็ดีจากความต้องการ
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันส้าปะหลัง เป็นต้น ท้าให้พื้นที่ป่าบริเวณรอบๆ ห้วยแม่รู
ถูกท้าลายลงและถูกแปรสภาพจากพื้นที่จากป่ากลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว การศึกษาการกระจายตัว
ตามระดับความสูงของสัตว์ครึ่งน้้าครึ่งบกในห้วยแม่รูในครั้งนี้ ท้าการศึกษาตั้ งแต่ที่ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล
ตัง้ แต่ 650 เมตร ถึง 800 เมตร โดยแบ่งจุดเก็บตัวอย่างออกเป็น 5 ระดับความสูง ได้แก่
จุดสารวจที่ 1 ระดับความสูง 650 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.2-0.5 เมตร ความกว้าง
ของล้าห้วยตั้งแต่ 3 - 5 เมตร ล้าห้วยบริเวณนี้มีความลาดชันต่้า น้้าไหลเอื่อย พื้นท้องน้้ามีการสะสมของดินซึ่งเกิด
จากการชะล้างของหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรม และมีก้อนกรวดขนาดเล็ก สภาพป่าโดยรอบค่อนข้างเปิดโล่ง มี
วัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไปและอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม
จุดสารวจที่ 2 ระดับความสูง 680 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.5 - 1.5 เมตร ความกว้าง
ของล้าห้วยมีตงั้ แต่ 5 - 10 เมตร ล้าห้วยบริเวณนี้ไหลผ่านหน้าผาท้าให้เกิดน้้าตกขนาดเล็ก และสระน้้าซึ่งเกิดจากการ
กัดเซาะของน้้าตก พื้นท้องน้้าประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ มีการสะสมของตะกอนดินค่อนข้างน้อย พบสาหร่ายน้้า
จืดขนาดใหญ่ สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าที่เคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาก่อน และอยู่ระหว่างการฟื้นตัว พรรณไม้ที่พบ
หนาแน่น ได้แก่ ไผ่ และกล้วยป่า ไม้พ้ืนล่างเป็นกลุ่มหญ้าและเฟิร์น
จุดสารวจที่ 3 ระดับความสูง 700 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.5 - 1.0 เมตร ความกว้าง
ของล้าห้วยตั้งแต่ 5 - 8 เมตร น้้าไหลเชี่ยวเนื่องจากเป็นช่วงที่ล้าห้วยไหลผ่านแก่งหินและหน้าผาลาดชัน การสะสม
ของตะกอนใต้ท้องน้้าต่้า พบสาหร่ายน้้าจืดขนาดใหญ่ สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากการถูก
ท้าลายมาก่อน พบไผ่ขึ้นหนาแน่นสลับกับพันธุ์ไม้ของป่าเบญจพรรณหลายชนิด พื้นล่างปกคลุมไปด้วยเฟิร์นซึ่งขึ้น
หนาแน่นตลอดสองฝั่งของล้าห้วย
จุดสารวจที่ 4 ระดับความสูง 750 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.5 – 1.0 เมตร ความกว้าง
ของล้าห้วยตั้งแต่ 3 – 5 เมตร เป็นช่วงที่ล้าห้วยไหลผ่านช่องเขาแคบๆ ตลิ่งทั้งสองข้างของล้าห้ว ยเป็นหินหน้าผาลาด
ชัน น้้าไหลค่อนข้างเอื่อย พื้นท้องน้้ามีการสะสมของตะกอนดินปนทราย และก้อนหินขนาดกลาง ถึงใหญ่ จุดเก็บ
ตัวอย่างอยู่ค่อนข้างห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมป่า เริ่มมีความชื้นสูงและเริ่มมีพรรณไม้ในป่าดิบแล้งหลายชนิด สภาพ
ป่าโดยรอบเป็นป่าไผ่ผสมป่าดิบแล้ง ตลอดทั้งสองของล้าห้วยมีผักกูดขึ้นตลอดทั้งสองข้าง
จุดสารวจที่ 5 ระดับความสูง 800 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.5 – 1.0 เมตร ความกว้าง
ของล้าห้วยมีตั้งแต่ 3 – 5 เมตร เป็นจุดที่ล้าห้วยไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน เกิดเป็นแอ่งซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของ
กระแสน้้า พื้นท้องน้้ามีการสะสมของตะกอนดินน้อยมาก ส่วนใหญ่มกี ้อนกรวดขนาดกลางถึงใหญ่ ตลอดสองฝั่งของ
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ล้าห้วยหน้าผาลาดชัน มีพืชตระกูลเฟิร์น เช่น ผักกูดขึ้นตลอดทั้งสองข้าง และชาเจียวกู้หลานขึ้นหนาแน่น ไม้ยืนต้นที่
พบบริเวณนี้ ได้แก่ ไผ่ขนึ้ ปะปนกับพรรณไม้ของป่าดิบแล้ง เรือนยอดพันธุ์ไม้ค่อนข้างหนาแน่น ท้าให้แสงส่องลงมาถึง
บริเวณล้าห้วยได้ค่อนข้างน้อยท้าให้บริเวณนี้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี
การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีส่องไฟในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 19:00 – 24:00 น. ใช้เวลาในการ
ส้ารวจแต่ละจุด จุดละประมาณ 1 ชั่วโมง ท้าการส้ารวจในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559
ส้ารวจเดือนละ 1 ครั้ง ในแต่ละจุดส้ารวจใช้วิธีการเดินส้ารวจในล้าห้วยเป็นระยะทาง 150 เมตร และส้ารวจบนฝั่งทั้ง
สองข้างมีรัศมีห่างจากล้าห้วยไม่เกิน 5 เมตร ติดตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าโดยอาศัยเสียงร้องและการมองเห็น เมื่อพบ
แล้วท้าการบันทึกบันทึกข้อมูลจ้านวนตัวของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกแต่ละชนิด ถ่ายรูปเพื่อน้าไปใช้ในการระบุช่อื ชนิด
[3, 4, 5] แล้วปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้้า ณ จุดที่พบ ในการออกเก็บข้อมูลแต่ละครั้งบันทึกข้อมูลแหล่งที่อยูอ่ าศัย ดังนี้
วัน ที่ส้ ารวจ พิกั ด ภูมิศ าสตร์ ระดั บความสูงจากระดับน้้าทะเล ความกว้างของล้าห้ วย ความลึก ของล้าห้วย และ
ลักษณะพื้นที่ น้าข้อมูลที่ได้ค้านวณค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon–Wiener index) และเปรียบเทียบการกระจาย
พันธุ์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าจากค่าจ้านวนชนิด จ้านวนตัว และดัชนีความหลากหลาย

ผลการศึกษา
จากการส้ารวจสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในห้วยแม่รู 5 วงศ์ 9 ชนิด (ภาพที่ 1) ชนิดที่พบมากที่สุด คือ กบห้วย
ขาปุ่มเหนือ (90 ตัว) รองลงมาได้แก่ กบอ๋องเล็ก (16 ตัว) และชนิดที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ คางคกบ้าน (2 ตัว) และปาด
บ้าน (2 ตัว) จากข้อมูลการส้ารวจสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกสามารถจ้าแนกกลุ่มของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่มีการ
กระจายตัวตามระดับความสูงได้ 3 กลุ่ม (ตารางที่ 1) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายพันธุ์ตามระดับความสูงค่อนข้างต่า ระดับความสูงที่พบ
ตัง้ แต่ 650 ถึง 680 เมตร ได้แก่ กบหนอง กบหงอน และปาดบ้าน (ภาพที่ 1)
กลุ่ มที่ 2 ชนิ ดพั นธุ์ ที่ มี การกระจายพั นธุ์ ตามระดั บความสู งค่ อนข้ างกว้ าง เป็ นชนิ ดพั นธุ์ ที่
สามารถพบได้ทั่วไป ตัง้ แต่ระดับ 650 ถึง 800 เมตร ได้แก่ คางคกบ้าน กบอ๋องเล็ก และกบห้วยขาปุ่มเหนือ (ภาพที่ 2)
กลุ่มที่ 3 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายพันธุ์ต ามระดับความสูงค่อนข้างสูง ระดับความสูงที่พบ
ตั้งแต่ 700 ถึง 800 เมตร ส่ วนใหญ่ เป็น พวกอึ่งกราย (family Megophryidae) ซึ่งพบเฉพาะ ที่ ระดั บความสูง 800
เมตร ได้แก่ กบชะง่อนผา อึ่งกรายห้วยใหญ่ และอึ่งกรายลายเลอะ (ภาพที่ 3)

กบหนอง

กบหงอน

ปาดบ้าน

ภาพที่ 1 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายตามระดับความสูงค่อนข้างต่า้
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คางคกบ้าน

กบอ๋องเล็ก

กบห้วยขาปุม่ เหนือ

ภาพที่ 2 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายตามระดับความสูงค่อนข้างกว้าง

กบชะง่อนผา

อึ่งกรายห้วยใหญ่

อึ่งกรายลายเลอะ

ภาพที่ 3 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายตามระดับความสูงค่อนข้างสูง
ตารางที่ 1 การกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า
ชื่อวงศ์
ชื่อชนิด
Bufonidae
คางคกบ้าน Duttaphrynus melanostictus
Rhacophoridae ปาดบ้าน Polypedates leucomystax
Dicroglossidae กบหนอง Fejervarya limnocharis
กบหงอน Limnonectes gyldenstolpei
กบห้วยขาปุม่ เหนือ 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 และค่าดัชนีความหลากหลาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงจากระดับน้้าทะเลเพิ่มขึ้น โดยที่ระดับความสูง 800
เมตร พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้ามากที่สุด จ้านวนทั้งสิน้ 69 ตัว (ภาพที่ 4ก) จ้านวนชนิด พบ 6 ชนิด (ภาพที่ 4ข) และดัชนี
ความหลากหลายมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 0.80 (ภาพที่ 4ค) การเปรียบเทียบการกระจายพันธุ์ ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าใน
แต่ละช่วงระดับความสูง ดังนี้
ระดับความสูง 650 เมตร (H’ = 0.16) พบจ้านวนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าน้อยที่สุด โดยพบจ้านวน 5 ตัว 3
ชนิด ได้แก่ กบหนอง จ้านวน 3 ตัว กบหงอน จ้านวน 1 ตัว และคางคกบ้าน จ้านวน 1 ตัว
ระดับความสูง 680 เมตร (H’ = 0.35) พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าจ้านวน 4 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ
จ้านวน 7 ตัว กบหงอน กบอ๋องเล็ก และปาดบ้าน ชนิดละ 2 ตัว ชนิดที่พบเฉพาะบริเวณนี้ คือ ปาดบ้าน
ระดับความสูง 700 เมตร (H’ = 0.25) พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ
จ้านวน 9 ตัว และกบชะง่อนหิน จ้านวน 2 ตัว
ระดับความสูง 750 เมตร (H’ = 0.48) พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ
จ้านวน 21 ตัว และกบอ๋องเล็ก จ้านวน 9 ตัว
ระดับความสูง 800 เมตร (H’ = 0.80) พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าจ้านวนมากที่สุด และมีจ้านวนชนิดมากที่สุด
คือ 6 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ จ้านวน 53 ตัว กบอ๋องเล็ก จ้านวน 5 ตัว คางคกบ้าน จ้านวน 1 ตัว กบชะง่อน
ผา 1 ตัว และพบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า 2 ชนิด ที่พบได้เฉพาะบริเวณนี้ ได้แก่ อึ่งกรายลายเลอะ จ้านวน 6 ตัว และอึ่ง
กรายห้วยใหญ่ จ้านวน 3 ตัว

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 4 ข้อมูลการกระจายตัวของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบในห้วยแม่รู:
จ้านวนตัว (ก), จ้านวนชนิด (ข), และค่าดัชนีความหลากหลาย (ค)
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในล้าห้วยแม่รู
อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ช่วงระดับความสูง 650 ถึง 800 เมตรจากระดับน้้าทะเล พบทั้งสิ้น 9 ชนิด 5 วงศ์ จากการ
เปรียบเทียบการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก พบว่า จ้านวนตัว จ้านวนชนิด และดัชนี
ความหลากหลาย มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระดับความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้น ตามล้าดับ ลักษณะโดยทั่วไปของบริเวณห้วยแม่รู
เป็นล้าธารที่มีน้าไหลตลอดทั้งปีและมีระบบนิเวศที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระดับความสูงที่ 650 เมตร
และ 680 เมตร ซึ่ งอยู่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ เกษตรกรรม ซึ่ ง พบว่า สภาพป่ า ค่ อ นข้ า งเปิ ด โล่ ง พื้ น ที่ บ ริ เวณนี้ มี ก ารชะล้ าง
ค่อนข้างมาก ท้าให้มีตะกอนดินสะสมอยู่ล้าห้วยค่อนข้างมากและน้้าในล้าห้วยค่อนข้างขุ่น [2] พื้นน้้ามีการสะสมของ
เศษใบไม้และพืชซึ่ งส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างกระบวนการย่อยสลาย ซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พ บได้
บริเวณนี้เป็นกลุ่มที่ปรับตัวต่อการกิจกรรมของมนุษย์ ได้ดี ชนิดพันธุ์ที่พบมากบริเวณนี้ ได้แก่ คางคกบ้าน ปาดบ้าน
กบหนอง และกบหงอน จุดส้ารวจที่ระดับความสูง 700 และ 750 เมตร จากระดับน้้าทะเล สภาพโดยทั่วไปของล้า
ห้วยค่อนข้างเป็นแก่งหินและหน้าผาสูง ท้าให้กระแสน้้าในล้าห้วยค่อนข้างไหลแรง ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้ได้รับ
ผลกระทบจากการท้าการเกษตรน้อย ส่งผลให้บริเวณนี้สามารถพบชนิดพันธุ์ที่มักพบอาศัยในแหล่งน้้าไหลและน้้า
ค่อนข้างสะอาด ชนิดพันธุ์ส้าคัญที่ส้ารวจพบบริเวณนี้ ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ กบอ๋องเล็ก กบชะง่อนผา เป็นต้น
ความหลากชนิดมีค่าสูงสุดที่ระดับความสูง 800 เมตร จากระดับน้้าทะเล ซึ่งเป็นจุดส้ารวจที่อยู่ใกล้กับแหล่งต้นน้้า
ของห้วยแม่รู บริเวณนี้เป็นจุดที่พบชนิดพันธุ์ที่อาศัยในแหล่งน้้าที่ค่อนข้างสะอาดและเย็น ได้แก่ อึ่งกรายห้วยใหญ่ และ
อึ่งกรายลายเลอะ [6]
ชนิดพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจากการส้ารวจในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ห้วยแม่รูเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยที่ส้าคัญ ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ชนิดพันธุ์บางชนิดแสดงถึงคุณภาพของระบบนิเวศได้ [2, 7] เช่น อึ่ง
กรายห้วยใหญ่ และอึ่งกรายลายเลอะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจ้าเพาะต่อแหล่งที่อยู่อาศัยที่ค่อนเป็นแหล่งน้้าที่ค่อนข้าง
สะอาด รวมทั้งกบห้วยขาปุ่มเหนือ และกบอ๋องเล็ก ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่พบได้ค่อนข้างมากและมีจ้านวนตัวเพิ่มมากขึ้น
เมื่อความสูงจากระดับน้้าทะเลเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศที่มีต่อสัตว์เหล่านี้ [8] ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้บ่ งบอกถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความหลากชนิด
ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในห้วยแม่รู ลักษณะการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่และสภาพป่าโดยรอบล้าห้วยมีรูมผี ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายของแหล่งน้้า การเปิดพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้า
แล้วไหลลงสู่แหล่งน้้า แล้วไปสะสมเป็นตะกอนที่พ้ืนท้องน้้าหรือท้าให้น้าขุ่นขึ้นท้าให้สาหร่ายซึ่งเป็นอาหารของสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบกไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ในขณะที่สว่ นของล้าห้วยซึ่งอยูล่ ึกเข้าไปในพืน้ ที่ป่าและได้รับผลจากการ
เกษตรกรรมน้อยกว่า ท้าให้ล้าห้วยแม่รูมีสภาพที่ เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่กระจายตัวในน้้าสะอาด
และอุณหภูมคิ ่อนข้างต่้า และบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดขี องระบบนิเวศแหล่งน้้าและป่าด้วยเช่นกัน
การศึกษาในครั้งนีท้ ้าให้ทราบชนิดพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพืน้ ที่ห้วยแม่รู อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา
ทราบชนิดพันธุ์ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้้าจืดต้นน้้าทางภาคเหนือของประเทศไทย รวมทั้งได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในอนาคต การลดลงของแหล่งอาศัยที่เหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีพของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกของจังหวัดพะเยา ข้อมูลจาก
งานวิจัยนี้สามารถสร้างความตระหนัก ต่อการอนุรักษ์ สัตว์ส ะเทิ นน้้าสะเทิ นบกของท้อ งถิ่น เพื่อการวางแผนการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดพะเยา และพืน้ ที่ในเขตภาคเหนือในอนาคต
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การบาบัดน้าเสียที่ปนเปื้อนไขมันจากร้านหมูกระทะด้วย Pseudomonas sp.
Treatment of oil contaminated wastewater from Thai Barbecue restaurant
using Pseudomonas sp.
กุลธิดา เฉลิมแสน1 กัญญารัตน์ ปู่ใหม่1 พิมพ์ชนก มูลลินทร์1 และ มุจลินทร์ ผลจันทร์2*
Koontida Chalermsan1 Kanyarat Poomi1 Primchanok Munrin1 and Mujalin Pholchan2*
บทคัดย่อ
น้้าเสียจากกระบวนการล้างกระทะในร้านหมูกระทะ มักมีไขมันละลายออกมาปนเปื้อนน้้าอยูเ่ ป็นจ้านวนมาก
ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อก้าจัดไขมันจากน้้าเสียด้วยการใช้จุลินทรี ย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ โดยท้าการ
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้าเสีย ตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียด้วยเชื้อ
Pseudomonas sp. เทียบกับผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป จากการทดสอบการผลิตเอนไซม์ไลเปสเบื้องต้นด้วยอาหารสูตร
Tween 80 พบว่า Pseudomonas sp. และผงจุ ลิ น ทรีย์ ส้ า เร็ จ รู ปสามารถผลิ ต เอนไซม์ไลเปสได้ และเมื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภาพการย่อยไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะพบว่า Pseudomonas sp. สามารถก้าจัดไขมันได้สูงกว่าผง
จุลินทรีย์ส้าเร็จรูป โดยคิดเป็น 59.56% และ 46.47% มิลลิกรัมต่อลิตร ส้าหรับ Pseudomonas sp. และ ผงจุลินทรีย์
ส้าเร็จรูป ตามล้าดับ นอกจากนั้นยังพบว่าค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสของ Pseudomonas sp. มีค่ามากกว่าผงจุลินทรีย์
ส้าเร็จรูปโดยมีค่าสูงสุดที่ 87 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 42 ชั่วโมง และ 49 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 66 ชั่วโมง ส้าหรับ
Pseudomonas sp. และ ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ตามล้าดับ นอกจากนี้ Pseudomonas sp. ยังมีประสิทธิภาพการก้าจัด
ไนโตรเจนทั้งหมดได้สูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปโดยสามารถก้าจัดได้ 70.90% ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปก้าจัดได้
เพียง 51.40% ในขณะที่การก้าจัดค่าซีโอดีพบว่าผงจุลินทรียส์ ้าเร็จรูปพบว่ามีประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีได้สูง
กว่า Pseudomonas sp. เพียงเล็กน้อย (75.92% และ 74.08% ตามล้าดับ)
คาสาคัญ: น้้าเสียจากร้านหมูกระทะ ไขมัน, เอนไซม์ไลเปส Pseudomonas sp. แบคทีเรียย่อยไขมัน
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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

บทนา
หมู ก ระทะ เป็ น อาหารบุ ฟ เฟต์ประเภทปิ้ งย่างชนิด หนึ่ง ที่ เป็ น ที่ นิย มทั่ วจั งหวั ด เชีย งใหม่แ ละทั่ ว ประเทศ
ด้วยเอกลักษณ์ในวิธีการรับประทานที่แปลกใหม่ ท้าให้ธุรกิจร้านหมูกระทะขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในสังคมเมือง
และสั งคมชนบท โดยทางร้า นจะมีก ารจั ด เตรียมวั ต ถุ ดิ บไว้ส้ า หรับผู้ บริโภคได้ บริ ก ารตั วเอง ทั้ งนี้ในระหว่างการ
รับประทานจะมีการปิ้ง การย่าง หรือการต้มเนื้อสัตว์และวัตถุดิบชนิดต่างๆ ท้าให้มีการสะสมเศษอาหารรวมถึงไขมัน
ติดอยู่ที่กระทะอยู่เป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ในกระบวนการล้างท้าความสะอาดกระทะจะต้องมีการใช้น้าแช่ เพื่อก้าจัด
สิ่งสกปรกและไขมัน ดังนั้นน้้าทิ้งจากการท้าความสะอาดจึงมีไขมันปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมาก ไขมันและน้้ามันเป็น
สารประกอบอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามเสถี ย รภาพและย่ อ ยสลายได้ ย าก ที่ ป ระกอบด้ ว ยสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน
กลีเซอรอล และกรดไขมัน เมื่ออยู่ในแหล่งน้้าจะจับกลุ่มรวมตัวลอยปกคลุมผิวน้้าส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งผ่าน
แสงแดดและออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้า ท้าให้พชื สังเคราะห์แสงไม่ได้และปริมาณออกซิเจนในน้า้ ลดต่า้ ลง ก่อให้เกิด
น้้าเน่าเสียได้งา่ ย [1] โดยทั่วไปน้้าเสียจากร้านอาหารมีความเข้มข้นของไขมันและน้้ามันเฉลี่ยประมาณ 1,500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร [2] แต่จากรูปแบบกระบวนการบริโภคส้าหรับร้านหมูกระทะน่าจะท้าให้น้าทิ้งมีปริมาณไขมันปนเปื้อนอยู่ใน
ปริมาณสูง โดยส่วนใหญ่ร้านหมูกระทะจะไม่มกี ารบ้าบัดน้้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเนื่องจากผู้ประกอบละเลย
รวมทั้งขาดความรู้ดา้ นการจัดการน้้าเสียอย่างถูกวิธี ท้าให้น้าทิง้ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างไร
ก็ตามถึงแม้ว่าในบางร้านจะมีการจัดการกับไขมันที่ปนเปื้อนในน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการใช้ถังดักไขมันก่อนปล่อยเข้าสู่
ท่อระบายน้้าของชุมชนหรือแหล่งน้้าสาธารณะ แต่การจัดการกับไขมันและน้้ามันจากบ่อดักไขมันอย่างถูกวิธีก็ เป็นอีก
หนึ่งข้อจ้ากัดที่ควรพิจารณา
การก้าจัดไขมันในน้้าเสียในปัจจุบันมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีทางกายภาพและเคมี เช่น การท้าให้ตะกอนลอย
และการสร้างตะกอนร่วมกับสารเคมี ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในการบ้าบัดมากกว่า 90% เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและมี
ประสิทธิภาพสูง แต่ก็ยังมีข้อจ้ากัดคือสิ้นเปลืองพลังงานและต้นทุนในการด้าเนินการสูง [3] อย่างไรก็ตามยังมีวธิ ีทาง
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ชีวภาพได้เป็นที่นิยมมากในการก้าจัดไขมันในน้้าเสีย โดยการอาศัยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภ าพในการผลิตเอนไซม์
ไลเปสได้ สู ง โดยที่ เอนไซม์ ไลเปสจะมี ค วามสามารถในการเร่ ง ปฏิ กิ ริย าการย่ อ ยสลายโมเลกุ ล ไตรกลี เซอไรด์
(triglyceride) ได้กลีเซอรอล (glycerol) และกรดไขมัน (fatty acid) [4] ดังนั้นการเลือกใช้และการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์
ที่มีความสามารถในการย่อยสลายไขมันก็จะท้าให้การบ้าบัดน้้าเสียที่มีการปนเปื้อนไขมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปั จ จุ บั น พบว่ า มี จุ ลิ น ทรี ย์ ห ลายชนิ ด สามารถย่ อ ยสลายไขมั น ได้ เช่ น Colletotrichum gloesporioides [5]
Pseudomonas aeruginosa LP602 [6] Bacillus sp. [7] และ Candida tropicalis [8] ทั้ ง นี้ Pseudomonas sp. เป็ น เชื้อ ที่
เจริญเติบโตได้ในสภาวะเป็นกรด-ด่างระหว่าง pH 4.5-9.5 [4] และมีสามารถผลิตเอนไซม์ได้หลายชนิด [9] ดังนั้น
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการย่อยสลายไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะด้วย Pseudomonas sp. โดย
เปรียบเทียบกับผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปทางการค้าภายใต้สภาวะที่ก้าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการ
บ้าบัดน้้าเสียที่ปนเปื้อนไขมันและน้้ามันในน้้าเสียจากสถานประกอบการร้านอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วิธีการศึกษา
1. การเก็บตัวอย่างน้าเสีย
ตัวอย่างน้้าเสียถูกเก็บมาจากร้านหมูกระทะจ้านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน A ร้าน C และร้าน B ซึ่งอยู่ในรัศมี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยกระบวนล้างกระทะของร้าน A ไม่มีมกี ารแยกเศษอาหารที่ตดิ อยูก่ ระทะ
ออกก่อนแล้วน้าแช่กระทะในน้้าสะอาดก่อนที่จะน้าไปล้างด้วยน้้ายาล้างจานเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ในขณะที่อกี 2 ร้าน
จะมีการแยกเศษอาหารออกก่อนที่จะน้าไปแช่ในน้้าสะอาด หลังจากนั้นทั้ง 3 ร้าน จะมีการขัดเศษอาหารที่ติดอยู่
กระทะออกไปและจะท้าการแยกกระทะออกจากน้้าที่ใช้แช่เพื่อน้าไปล้างในขั้นตอนถัดไป ส่วนน้้าที่ใช้แช่กระทะจะมี
การปนเปื้อนไขมันและเศษอาหารอยูจ่ ้านวนมาก จึงจ้าเป็นต้องมีการกรองเศษอาหารออกจากน้้าก่อนที่จะระบายลงสู่
ท่อระบายน้้าเสียชุมชนต่อไป (ภาพที่ 1) ในการทดลองได้ท้าการเก็บตัวอย่ างน้้าเสียจากกระบวนการล้างกระทะจาก
ร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้าน จ้านวน 5 ลิตร จากนั้นน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ค่าซีโอดี
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณไขมันและน้้ามัน และค่าความเป็นกรดด่าง
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ภาพที่ 1 กระบวนการล้างกระทะหมูกระทะของร้านหมูกระทะ A B และ C
2. การศึกษาอัตราการเจริญของแบคทีเรีย
ส้ า หรั บ การศึ ก ษานี้ ได้ ใช้ เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ ส ายพั น ธุ์ Pseudomonas sp. จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเชื้อที่คัดแยกมาจากดินในธรรมชาติ ด้วยวิธี enrichment culture
[10] โดยได้เลี้ยงเชื้อ Pseudomonas sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient broth เพื่อเป็นหัวเชื้อ (โดยเทียบกับ McFarland
standard No. 0.5) จากนั้นน้าหัวเชื้อที่เตรียมไว้มาถ่ายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient broth โดยใช้หัวเชื้อเข้มข้น 1%
แล้วท้าการเพาะเลี้ยงที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วท้าการเก็บตัวอย่าง
เชื้อทุก 4 ชั่วโมง จากนั้นน้าไปนับจ้านวนโคโลนีด้วยเทคนิค spread plate ท้าการเก็บตัวอย่างจนมีการเจริญเข้าสู่ช่วง
Death phase
3. การทดสอบการผลิตเอนไซม์ไลเปสเบื้องด้นด้วยอาหารสูตร Tween 80 agar
หัวเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปทางการค้าได้ถูกน้ามาทดสอบความสามารถในการผลิต
เอนไซม์ไลเปสโดยจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดจะถูกน้ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Tween 80 [11] แล้วน้าไปบ่มไว้ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตการสร้างเอนไซม์ไลเปสโดยการเกิดตะกอนสีขาว
ขุ่นหรือวงใสรอบโคโลนี
4. การทดสอบประสิทธิภาพการกาจัดไขมันในน้าเสีย
ในการทดสอบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียและการก้าจัดไขมันของเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์
ส้าเร็จรูปได้ใช้น้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้าน ซึ่งในขั้นแรกได้ท้าการเตรียมหัวเชื้อ Pseudomonas sp. โดยการ
เพาะเลีย้ งใน อาหาร Nutrient broth เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูมิ 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 ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้น
ท้าการทดลองภายใต้สภาวะที่ได้ท้าการเตรียมหัวเชื้อ เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการทดลองในแต่ละชุดการทดลอง
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แหล่งน้าเสีย

จุลินทรีย์

ร้าน A
ร้าน A
ร้าน A
ร้าน B
ร้าน B
ร้าน B
ร้าน C
ร้าน C
ร้าน C

Pseudomonas sp.
ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป
Control
Pseudomonas sp.
ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป
Control
Pseudomonas sp.
ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป
Control

ในระหว่า งการทดลองได้ ท้ า การเก็ บ ตั ว อย่า งทุ ก 6 ชั่ ว โมง เพื่ อ ท้ า การวั ด ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง และ
ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์ไลเปส และภายหลังจากการทดลองท้าการวัดค่าซีโอดี ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และ
ปริมาณไขมันและน้้ามัน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ได้แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 วิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ
พารามิเตอร์
pH
Activity enzyme
COD
TKN
O&G

วิธีการวิเคราะห์
Electrometric Method [12]
Titration Method [12]
Close Reflux Titrimetric Method [12]
Kjeldahl Method [12]
Partition - gravimetric method [12]

5. การวิเคราะห์กจิ กรรมเอนไซม์ไลเปส ตามวิธขี อง Azhdarpoor et al. [13]
ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าเสีย ตัวอย่างละ 1 มิลลิลิตรน้าไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 6000 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนัน้ เก็บส่วนใสแล้วน้าไปวิเคราะห์ด้วยการน้าไปท้าปฏิกิริยาด้วย oil
emulsion ปริ ม าตร 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร (olive oil : polyvinyl alcohol 2% 1.25: 3.75 v/v) และ 0.1 M CaCl2 ปริ ม าตร 1
มิลลิลิตร และ 0.1 M tris buffer pH 8 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนั้นเติมตัวอย่างเอนไซม์ที่ได้เตรียมไว้ แล้วน้าไปท้า
ปฏิกิริยาที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นหยุดปฏิกิริยาด้วย acetone
: alcohol 1:1 v/v ปริ ม าตร 15 มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว น้ า ไปไทเทรตด้ ว ย 0.05 N NaOH จนถึ ง จุ ด ยุ ติ แล้ ว บั น ทึ ก ปริ ม าตร
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไทเทรตแล้วน้าไปค้านวณหาค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส ดังนี้
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ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส
(ยูนิตต่อมิลลิลติ ร)

=

VNaOH x CNaOH x 1000
Time x Vlipase

………………………..…..[14]

โดยที่
VNOH
CNOH
Time
Vlipase
หมายเหตุ:

=
=
=
=

ปริมาณ NaOH ที่ใช้ไทเทรต (มิลลิลิตร)
ความเข้มข้นของ NaOH ที่ใช้ไทเทรต (นอร์มอล)
เวลาที่ใช้ท้าปฏิกิริยา (นาที)
ปริมาณสารละลายไลเปสที่ใช้ท้าปฏิกิริยา (มิลลิลิตร)

1 หน่วยของเอนไซม์ไลเปส คือ ปริมาณของกรดไขมันที่เกิดจากการย่อยน้้ามันมะกอกที่
30 องศาเซลเซียส ในเวลา 20 นาที ในสภาวะที่ท้าการทดลองโดยคิดเป็นไมโครโมลของ
กรดไขมัน [13]

ผลการศึกษา
1. คุณภาพน้าเสียจากร้านหมูกระทะก่อนการบาบัด
ผลการศึกษาลักษณะของน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทางกายภาพ (ภาพที่ 2) พบว่าน้้าเสียจากร้าน A จะมีสี
เหลืองขุ่นและมีไขมันจับกลุ่มลอยอยู่บนผิวน้้าอยู่เป็นจ้านวนมาก ในขณะที่น้าเสียจากร้าน B และร้าน C จะมีสีเหลือง
ใสซึ่งร้าน C จะขุ่นกว่าเล็กน้อย ทั้งนี้น้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 2 ร้าน จะมีไขมันและน้้ามันเกาะกลุ่มลอยอยู่บนผิว
น้้าเช่นเดียวกับร้าน A และในส่วนลักษณะทางเคมีของน้้าเสีย (ตารางที่ 3) พบว่าน้้าเสียจากร้าน B มีปริมาณไขมันและ
ปริมาณไนโตรเจนรวมมากที่สุด ในขณะที่จะพบว่ามีค่าซีโอดีต่้าที่สุด ส่วนน้้าเสียจากร้าน C จะพบว่ามีค่าซีโอดีมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณลูกค้าและจ้านวนกระทะที่ใช้เฉลี่ยในแต่ละวัน 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 ลักษณะทางกายภาพของน้้าเสียจากร้านหมูกระทะ
ก. ร้าน A ข. ร้าน B ค. ร้าน C
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ตารางที่ 3 แสดงลักษณะน้้าเสียจากร้านหมูกระทะก่อนการบ้าบัด
ค่ามาตรฐานควบคุมการ

ความเข้มข้น
พารามิเตอร์
COD
Oil and grease
TKN
pH
Temperature

หน่วย
mg/l
mg/l
mg/l
°C

A

*

1,528
3,400
34.88
8.03
30-35

*

*

B

C

1,224
3,800
44.19
6.22
30-35

1,600
2,800
31.09
5.51
30-35

ระบายน้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด
ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 35
ไม่นอ้ ยกว่า 5 และไม่เกิน 9
ไม่มากกว่า 40

หมายเหตุ: * ก. ร้าน A ข. ร้าน B ค. ร้าน C
2. การศึกษาการเจริญของเชื้อ Pseudomonas sp.
จากผลการศึกษาการเจริญ ของเชื้อ Pseudomonas sp. ที่ใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ 1.5 x 108 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร (ภาพที่ 3) พบว่าเชื้อชนิดนี้มีแนวโน้มในการเจริญที่ประกอบด้วยระยะปรับตัว (lag phase) ระยะการเจริญ
ทวีคูณ (log หรือ exponential phase) ระยะคงที่ (stationary phase) และระยะตาย (death หรือ declining phase) โดย
ที่มีระยะปรับตัวในช่วงเวลา 0-8 ชั่วโมงของการทดลองมีปริมาณเชื้อ 5.37-5.42 LogCFU/ml คิดเป็น 2.33 x 105 –
2.64 x 105 CFU/ml หลั งจากนั้น มีก ารเพิ่ม จ้ านวนเซลล์แ บบทวีคูณ ในช่วงเวลา 8-16 ชั่วโมงมีปริม าณเชื้อคิ ด เป็ น
5.42-8.40 LogCFU/ml คิ ด เป็ น 2.64 x 105 – 2.53x108 CFU/ml และเข้ า สู่ ช่ ว งระยะการเจริ ญ คงที่ ในเวลา 16-28
ชั่วโมง คิดเป็น 8.40-8.88 LogCFU/ml คิดเป็น 2.53x108 – 2.40x109 CFU/ml

ภาพที่ 3 การเจริญของเชื้อ Pseudomonas sp. ในอาหาร NB วัดด้วยวิธี plate count agar
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3. การศึกษาการผลิตเอนไซม์ไลเปสของเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์สาเร็จรูป
จากการทดสอบความสามารถในการผลิ ต เอนไซม์ ไ ลเปสเบื้ อ งต้ น บนอาหารแข็ ง สู ต ร Tween 80 [11]
ภายหลังจากการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดสามารถ
ผลิตเอนไซม์ไลเปสได้โดยที่เชื้อ Pseudomonas sp. จะเกิดตะกอนสีขาวขุ่นรอบโคโลนี ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปจะเกิด
วงใสรอบโคโลนีดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งลักษณะที่ปรากฏจะมีความแตกต่างกันเนื่องมาจากลักษณะของเอนไซม์ไลเปส
ที่ผลิตมาจากเชือ้ ทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน จึงท้าให้ลักษณะการเจริญบนอาหารแตกต่างกันไปด้วย [14]

ก.
ข.
ภาพที่ 4 ลักษณะการผลิตเอมไซม์ไลเปสของจุลนิ ทรีย์
ก. การเกิดวงใสรอบๆโคโลนีของผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ข. การเกิดตะกอนสีขาวขุน่ ของ Pseudomonas sp.
4. การศึกษาประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสีย
การศึกษาในครั้งนี้ได้ท้าการทดลองเพื่อศึกษาประสิท ธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้าน
โดยใช้เชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งท้าทดลองภายใต้อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซี ย สเป็ น เวลานาน 96 ชั่ว โมง จากนั้น ได้ ท้ าการวิเคราะห์ คุ ณ ภาพน้้า เสี ย หลั ง การบ้ า บั ด โดยใช้วิธี
มาตรฐานการวิเคราะห์น้าเสียทีกล่าวมาข้างต้น (ตารางที่ 2) และน้าไปเปรียบเทียบกับลักษณะน้้าเสียก่อนการบ้าบัด
ซึ่งผลการทดลองได้แสดงดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการในการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะด้วยเชื้อ Pseudomonas sp.
Pseudomonas sp.
พารามิเตอร์
เฉลี่ย
A
B
C
COD (%)
TKN (%)
O&G (%)
pH

74.08±1.11
70.90±0.85
59.56±1.04
7.30±0.45

61.44±0.92
68.66±2.62
56.18±2.42
7.64±0.73
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74.75±0.35
61.40±2.32
55.00±3.03
7.12±0.81

70.09±0.80
66.99±1.93
56.91±2.16
7.35±7.70
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ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการในการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะด้วยผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป
ผงจุลินทรีย์สาเร็จรูป
พารามิเตอร์
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 ประสิทธิภาพการกาจัดค่าซีโอดี
จากการศึกษาได้แสดงดังตารางที่ 4 และ 5 พบว่าการใช้จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดบ้าบัดน้้าเสียจากร้าน
C และร้าน A มีประสิทธิภาพการก้าจัดค่าซีโอดีในน้้าเสียไม่แตกต่างกันโดยที่เชื้อ Pseudomonas sp. มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 74.75% และ 74.08% ตามล้าดับ ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปมีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.00% และ 75.92%
ตามล้าดับ ในขณะที่การก้าจัดค่าซีโอดีในน้้าเสียจากร้าน B พบว่ามีประสิทธิภาพการบ้าบัดน้อยกว่าการใช้น้าเสียจาก
ร้านหมู ก ระทะทั้ ง 2 ร้า น โดยที่ เชื้อ Pseudomonas sp. มีประสิ ทธิภ าพการก้ าจั ด ค่ าซี โอดี เท่ า กั บ 61.44% ส่ว นผง
จุ ลิ น ทรี ย์ ส้ า เร็ จ รู ป สามารถก้ า จั ด ได้ เ พี ย ง 54.25% นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การใช้ เชื้ อ Pseudomonas sp. ยั ง มี
ประสิทธิภาพการก้าจัดค่าซีโอดีในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้านสูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็ จรูปโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 70.09% และ 68.05% ตามล้าดับ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะโดยเฉลี่ยด้วย Pseudomonas sp.
และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป
4.2 ประสิทธิภาพการกาจัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
จากการศึกษาประสิทธิภ าพการก้ าจัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน้้าเสีย (ตารางที่ 4 และ 5)
พบว่าจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนทั้งหมดในน้้าเสีย โดยเชื้อทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพใน
การก้าจัดน้้าเสียจากร้าน B และร้าน C ที่ใกล้เคียงกัน (p≤ 0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 75.18% และ 55.90% ส้าหรับผง
จุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ตามล้าดับ และ 68.66% และ 61.41% ส้าหรับการใช้เชื้อ Pseudomonas sp. ตามล้าดับ ในขณะที่
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เชื้อ Pseudomonas sp. มีประสิทธิภาพในการก้าจัดไนโตรเจนทั้งหมดในน้้าเสียจากร้าน A สูงกว่าการบ้าบัดด้วยผง
จุลินทรีย์ส้าเร็จรูป โดยที่มีค่าเท่ากับ 70.90% และ 51.40% ตามล้าดับ นอกจากนี้เมื่อได้ท้าการพิจารณาการก้าจัด
ไนโตรเจนทั้งหมดในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้าน พบว่าเชื้อทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจน
ทั้งหมดในน้้าเสียจากร้าน B ได้สูงกว่าร้าน A และ C
4.3 ประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันในน้าเสีย
จากการทดลองประสิทธิภาพการก้าจัดไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะด้วยเชื้อ Pseudomonas
sp. (ตารางที่ 5) และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป (ตารางที่ 4) พบว่าเชื้อ Pseudomonas sp. มีประสิทธิภาพในการก้าจัด
ไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้านได้สูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ซึ่งไนโตรเจนทั้งหมดในน้้าเสียของร้าน A
สามารถถูกก้าจัดออกไปได้ 59.56% และ 46.47% ด้วยเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปตามล้าดับ
ส้ า หรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบ้ า บั ด ไนโตรเจนในน้้ า เสี ย จากร้ า น B มี ค่ า เท่ า กั บ 56.18% และ 48.03% ด้ ว ยเชื้ อ
Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปตามล้าดับ ส่วนประสิทธิภาพการบ้าบัดไนโตรเจนในน้้าเสียจากร้าน C มี
ค่าเท่ากับ 55.00% และ 43.57% ด้วยเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปตามล้าดับ นอกจากนี้จาก
ภาพที่ 5 ยังพบว่าเชื้อ Pseudomonas sp. มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนทั้งหมดในน้้าเสียจากร้านหมู
กระทะสูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปอีกด้วย
5. ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์ไลเปส
จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เอนไซม์ ไลเปสในน้้ า เสี ย จากร้ า นหมู ก ระทะทั้ ง 3 ร้ า นด้ ว ยเชื้ อ
Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป (ภาพที่ 6 ก) พบว่าเชื้อทั้ง 2 ชนิดได้มีการผลิตเอนไซม์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จน
มี ก ารเจริ ญ ไปในระยะหนึ่ ง เชื้ อ ได้ มี ก ารผลิ ต เอนไซม์ อ อกมาอย่ า งคงที่ ทั้ ง นี้ ยั ง พบว่า เชื้อ Pseudomonas sp. มี
ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์ไลเปสได้สูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปจากการทดสอบกับน้้าเสียทั้ง 3 ร้าน โดยที่การ
บ้าบัดน้้าเสียจากร้าน A เชื้อ Pseudomonas sp. มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสสูงสุดที่เวลา 42 ชั่วโมง เท่ากับ 87 ยู
นิตต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ผงจุลินทรียส์ ้าเร็จรูปมีค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสสูงสุดที่เวลา 66 ชั่วโมง เท่ากับ 49 ยูนิ
ตต่อมิลลิลติ ร ในขณะเดียวกันการผลิตเอนไซม์ไลเปสในน้้าเสียจากร้าน B พบว่าเชือ้ Pseudomonas sp. สามารถผลิต
เอนไซม์ไลเปสได้สูงสุดเท่ากับ 79.5 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 60 ชั่วโมง ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปสูงสุดที่เวลา 54
ชั่วโมงเท่ากับ 69.75 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ส่วนการผลิตเอนไซม์ไลเปสในน้้าเสียจากร้าน C ด้วย Pseudomonas sp. มี
ค่าสูงสุดเท่ ากับ 86.5 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 48 ชั่วโมง ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปมีค่าสูงสุดที่เวลา 66 ชั่วโมง
เท่ากับ 66.25 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร
นอกจากนี้ค่าความเป็นกรด-ด่างที่วัดได้ในระหว่างการทดลองบ้าบัดน้้าเสียจากหมูกระทะทั้ง 3 ร้าน (ภาพที่
6 ข) พบว่าร้าน A มีค่าจะค่อนข้างคงที่อยูใ่ นช่วงที่เป็นกลางและเบสอ่อน ในขณะเดียวกันการทดลองน้้าเสียจากร้าน B
และร้าน C พบว่าจะอยู่ในช่วงที่เป็นกรดอ่อน และในระหว่างการทดลองบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 2 ร้าน
ค่าพีเอชได้เปลี่ยนแปลงไปอยูใ่ นช่วงที่เป็นกลางและเบสอ่อนเช่นเดียวกับการบ้าบัดน้้าเสียจากร้าน A
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ภาพที่ 6 ก. ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสที่ผลิตจากเชือ้ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป
ข. ค่าความเป็นกรด-ด่างในระหว่างการทดลองบ้าบัดน้้าเสีย

วิจารณ์และสรุปผล
1. คุณภาพน้าเสียก่อนการบาบัด
จากผลการทดลองลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทัง้ 3 ร้านจะเห็นว่าร้าน A มีสี
เหลืองขุ่นมากกว่าอีกทั้ง 2 ร้านซึ่งจะมีสีเหลืองใส ทั้งนี้จากกระบวนการล้างกระทะจะเห็นว่าร้าน A ไม่มีการแยกเศษ
อาหารออกก่อนที่จะน้าไปแช่ จึงท้าให้น้าเสียมีความขุ่นกว่าทุกร้าน นอกจากนี้อาจเกิดจากการขัดเศษอาหารออกจาก
กระทะท้าให้น้าและไขมันเป็นอิมิลชันเกิดเป็นอนุภาคไขมันขนาดเล็กจึงมองเห็นเป็นความขุ่นของน้้า และน้้าเสียจาก
ร้านหมูกระทะทัง้ 3 ร้านจะพบว่ามีไขมันลอยตัวลอยอยูเ่ ป็นผิวน้้า เนื่องจากไขมันมีคุณสมบัติไม่ละลายน้้าและมีความ
หนาแน่ต่้ากว่าท้าให้ไขมันลอยอยูบ่ นผิวน้้าปรากฏตัวเป็นฝาไข
2. การศึกษาการเจริญและการผลิตเอนไซม์ไลเปสของเชื้อ
ในการศึกษาการเจริญของเชื้อ Pseudomonas sp. พบว่าเชื้อมีการเจริญทวีคูณอยู่ที่เวลา 8-16 ชั่วโมง ซึ่ง
การเจริญในระยะนี้ เชื้อจะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ มีอัตราการเจริญจะสูงที่สุด และสารอาหารจะถูกน้าไปใช้
อย่างมากและรวดเร็ว จึ งเหมาะสมที่ จะน้ าไปเตรียมเป็ นหั วเชื้อเริ่ม ต้นเพื่อ ให้ มีปริม าณของเซลล์ เริ่ม ต้น ที่ เท่ ากั น
การศึก ษาการผลิ ต เอนไซม์ ไลเปสของ Pseudomonas sp. และผงจุ ลิน ทรีย์ส้าเร็จ รูปเกิ ด จากจุ ลิน ทรีย์มีก ารผลิ ต
เอนไซม์ไลเปสออกมาย่อยสลาย Tween 80 ที่มโี ครงสร้างทางเคมีคล้ายไขมันและเป็นอิมัลซิไฟเออร์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้
แบคทีเรียสามารถย่อยสลายไขมันได้ง่ายขึน้ และลักษณะการเกิดตะกอนสีขาวขุ่น เกิดจากกรดไขมันจะท้าปฏิกิริยากับ
แคลเซี ย มไอออนและ Tween 80 เกิ ด เป็ น แคลเซี ย มโอลี เอต (Calcium oleate) จึ ง ปรากฏเป็ น ตะกอนสี ข าวรอบๆ
โคโลนี [14]
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3. คุณภาพน้าเสียหลังการบาบัด
3.1 ประสิทธิภาพการกาจัดค่าซีโอดี
ในการศึกษาจะพบว่าเชือ้ Pseudomonas sp. มีประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีเฉลี่ยได้สูงกว่าผง
จุลินทรียส์ ้าเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณไขมันที่ถูกก้าจัดไปโดยจะเห็นว่าประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันจะมีค่า
สู ง มาก ดั ง นั้ น ค่ า ซี โ อดี ที่ ล ดลงจึ ง เป็ น ผลพลอยได้ ต ามไปด้ ว ย นอกจากนี้ ก ารบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ที่ ม าจากร้ า น B มี
ประสิทธิภาพการก้าจัดค่าซีโอดีต่้าที่สุด เนื่องมาจากปริมาณสารอินทรีย์เริ่มต้นในน้้าเสี ยของร้าน B มีอัตราส่วนที่
มากกว่าน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทัง้ 2 แห่ง จึงท้าให้แบคทีเรียมีประสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีต่้ากว่าร้าน A และ
ร้ า น C และนอกจากนี้ อ าจจะมี ส ารอิ น ทรี ย์ ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ ย ากกว่า น้้ า เสี ย ที่ ม าจากร้ า น A และร้ า น C
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Mobarak-Qamsari และคณะ [15] ยังพบว่า Pseudomonas aeruginosa KM110 ท้าให้
ค่า COD ของน้้าเสียดีข้นึ ได้ถงึ 90%
3.2 ประสิทธิภาพการกาจัดไนโตรเจนทั้งหมด
จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนทั้งหมดในน้้าเสียจากร้าน B และร้าน C มี
ค่ า ใกล้ เคี ย งกั น แต่ ร้ า น A พบว่ า เชื้ อ Pseudomonas sp. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า ผงจุ ลิ น ทรี ย์ ส้ า เร็ จ รู ป ทั้ ง นี้
Pseudomonas sp. เป็นแบคทีเรียในกลุ่มดีไนตริไฟอิงชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ไนไตรทเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแทนออกซิเจน
ได้ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งอาจท้าให้ก้าจัดไนโตรเจนได้มากกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป และการก้าจัดไนโตรเจน
ทั้งหมดในน้้าเสียจากร้าน B ด้วยจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพมากกว่าร้าน A และ C เนื่องจากผลของอัตราส่วน
ซีโอดีต่อไนโตรเจนเริ่มต้น (COD/N) ของน้้าเสียจากร้าน B มีอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการบ้าบัดน้้าเสียซึ่งอัตราส่วน
ของซีโอดีและไนโตรเจนในการบ้าบัดน้้าเสียแบบธรรมดาควรมีอัตราส่วนประมาณ 10/1 [16]
3.3 ประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันในน้าเสีย
จากผลการทดลองการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้าน จะเห็นว่าเชื้อ Pseudomonas sp.
มีประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันโดยเฉลี่ยมากกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป เนื่องจากเชื้อ Pseudomonas sp. เป็นเชื้อที่
มีอยูใ่ นสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วท้าให้มีประสิทธิภาพย่อยสลายไขมันมากกว่าและอาจเป็นผลมาจากผงจุลินทรียส์ ้าเร็จรูปมี
ส่วนประกอบของจุลินทรีย์มากกว่า 1 ชนิดอาจท้าให้เชื้ออีกหนึ่งชนิดสร้างสารพิษที่มีผลต่อการเจริญของเชื้ออีกหนึ่ง
ชนิดท้าให้การเจริญของเชื้อชนิดอื่นลดลงและท้างานได้ไม่เต็มที่ [17] และอาจเป็นผลมาจากประมาณไขมันที่มีมาก
เกิ น ไปท้ า ให้ มี ผ ลไปยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ได้ นอกจากนี้ ยั ง งานวิ จั ย ของมยุ รี แก้ ว พิ จิ ต ร[18] ได้ ท้ า การเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันของ Pseudomonas sp. และ Bacillus sp. ในรูปแบบเซลล์อสิ ระและเซลล์ที่ถูกตรึงใน
สภาวะที่เขย่าตลอดเวลาและไม่เขย่าพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่มีผลการย่อยสลายไขมันที่ดีที่สุดคือเชื้อ Pseudomonas sp.
ที่ถูกตรึงและเซลล์อสิ ระที่มกี ารเขย่าอยู่ตลอดเวลา
ในขณะเดียวกันการทดลองค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสยังพบว่าเชื้อ Pseudomonas sp. มีค่ามากที่สุดในการ
ทดลองในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทั้ง 3 ร้าน จะเห็นว่าค่ากิจกรรมเอนไซม์มีความสอดคล้องกับประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายไขมันโดยเอนไซม์ไลเปสจะเร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซ์โมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) บนพันธะเอส
เทอร์ได้เป็นกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) [16] ดังนั้นเมื่อแบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้สูง จะส่งผลให้มี
ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสสูง และการก้าจัดไขมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง (Typical VFT)ในสภาพปลอดเชื้อ
Micropropagation of Dionaea muscipula var.Typical VFT
ขวัญเดือน รัตนา1* พักพล มุ่งลือ1 ขจรพงศ์ ดาศรี2 และ ศุภาวีร์ แสงจันทร์จริ เดช1
Khwanduean Rattana1*, Phukphon Munglue1, Kajohnpong Dasri2 and Supavee Sangchanjiradet1
บทคัดย่อ
จากการขยายพันธุ์กาบหอยแครง (Typical VFT) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบอ่อนบน
อาหารสั งเคราะห์ สู ต ร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่ มีก ารเติม สารควบคุ มการเจริญ เติบโตชนิด BA(N6benzyladenine) TDZ (Thidiazuron) Kinetin (6-furfuryl aminopurine) ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 2 3 4 และ 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับการเติม NAA (Naphthaleneacetic acid) ความเข้มข้น 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรอาหารที่มี
การเติมน้้ามะพร้าว และน้้าต้มมันฝรั่ง 15% และท้าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่เหมาะสม
ต่อ การชัก น้ า ให้ ช้ิน ส่ ว นใบอ่ อ นเจริ ญ เป็ น ต้ น ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ อาหารสั งเคราะห์ สู ต ร MS ที่ เติม BA ความเข้ ม ข้ น 5
มิลลิ กรัมต่อ ลิตร สามารถชักน้าให้เกิด ต้นใหม่จากชิ้น ส่วนใบอ่อนได้ สูงสุ ดร้อยละ 76.7 และมีจ้านวนใบเฉลี่ยต่อ
ชิ้นส่วนสูงสุด 70.8 ใบต่อชิน้ ส่วน
คาสาคัญ: 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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บทนา
พืชกินสัตว์ (Carnivorous plant) คือ พืชที่ได้รับสารอาหารบางส่วน จากการดักและบริโภคสัตว์หรือสัตว์เซลล์
เดียว ได้แก่แมลงและสัตว์ขาปล้อง โดยเป็นผลจากการปรับตัวให้อยูร่ อดในดินที่มีสารอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไนโตรเจน เช่น ดินที่มีสภาพเป็นกรด หิน ฯลฯ กาบหอยแครง (Venus flytrap) เป็นพืชกินสัตว์ที่ดักจับและย่อยกินเหยื่อ
ที่จับได้ซึ่งส่วนมากเป็นแมลงและแมง กาบหอยแครงมีโครงสร้างกับดักคล้ายบานพับแบ่งออกเป็น 2 ฝา อยูท่ ี่ปลายใบ
ของแต่ละใบ และมีขนกระตุ้นบางๆ บนพื้นผิวด้านในกับดัก เมื่อแมลงมาสัมผัส ขนจะกระตุ้นกับดักจะงับเข้าหากัน
กาบหอยแครงจะพบในสิ่งแวดล้อมที่มีไนโตรเจนต่้า เช่น หนองน้้า หรือทุ่งหญ้าสะวันนาที่เปียกชื้น ลักษณะต้นของ
กาบหอยแครงมีตน้ เตี้ย โตช้า ทนไฟได้ดีและการเผาไหม้จากไฟป่ากาบหอยแครงเป็นพันธุ์ไม้ของทวีปอเมริกา พบตาม
ธรรมชาติบริเวณที่เป็นแอ่งมีน้าท่วมขัง จัดไว้ในชนิด Dionaea muscipula มีสายพันธุ์ที่มีลักษณะต่างๆ กันหลายสาย
พันธุ์ กาบหอยแครงเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีเหง้าลักษณะคล้ายหัว ใบเกิดเป็นกระจุกรอบเหง้า จ้านวน 4-7 ใบ ยาว
ประมาณ 3-10 ซม. ก้านใบแผ่เป็นแผ่นมีสีเขียว ตอนปลายก้านใบปรับเปลี่ยนเป็นกับดักลักษณะเป็นแผ่นสองแผ่น
คล้ายหอยกาบคู่ มีเส้นกลางใบท้าหน้าที่เป็นบานพับท้าให้แผ่นใบปิดเปิดได้ ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นเส้นลักษณะคล้าย
ขน (ทวีศักดิ์ บุญเกิด, 2008) ปัจจุบันกาบหอยแครงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมมากเพราะความแปลกประหลาด จึงมี
หลายคนน้ามาปลูกเพื่อความสวยงาม และขยายพันธุ์ แต่ก็พบกับปัญหามากมาย คือพืชชนิดนี้เลีย้ งยาก ตายเร็ว และ
เกิดโรคราได้ง่ายๆเป็นปัญหาส้าคัญในการเลี้ยง ดังนั้น การขยายพันธุ์กาบหอยแครงโดยวิธีเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่อจึงเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการน้ามาพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์กาบหอยแครงให้ได้ต้นที่สมบูรณ์
ปราศจากโรคและแมลงแล้วยังได้ต้นอ่อนที่มปี ริมาณมากที่เหมาะสมต่อการผลิตเพื่อขยายพันธุ์เชิงการค้า รวมทั้งเพื่อ
การเก็บรักษาพันธุ์และการปรับปรุงสายพันธุ์กาบหอยแครงต่อไป ในการศึกษาครัง้ นี้จึงได้ศึกษาการชักน้าให้ชนิ้ ส่วนใบ
ของกาบหอยแครงเจริญเป็นต้นอ่อนเมื่อเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต และ
สารอินทรีย์บางชนิด ที่ระดับความเข้นข้นที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้น้าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ขยายพันธุ์กาบหอยแครงต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พืชทดลอง
ต้นอ่อนกาบหอยแครง (Typical VFT) ในสภาพปลอดเชื้อ ที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร Murashige and Skoog
medium (MS) (Murashige and Skoog, 1962) ที่มีการเติมน้้าตาล 30 กรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติมผงถ่าน 1 กรัมต่อ
ลิตร สถานที่ท้าการวิจัย ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
การศึกษาอิทธิพลของ BA TDZKinetin NAA น้ามะพร้าวและน้าต้มมันฝรั่ง ต่อการชักนาให้ใบอ่อน
ของกาบหอยแครง (Typical VFT) พัฒนาเป็นต้น
1. น้าต้นอ่อนของกาบหอยแครง (Typical VFT) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ มาตัดใบ
อ่อนให้มีขนาดเริ่มต้น ประมาณ 0.5 × 0.5 เซนติเมตร
2. ใช้ปากคีบที่ ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ วคี บใบอ่อน ย้ายไปเลี้ย งในอาหารสั งเคราะห์ สู ตร MS ที่มีก ารเติมสาร
ควบคุมชนิด N6-benzyladenine (BA) Thidiazuron (TDZ) และ 6-furfuryl aminopurine (Kinetin) ที่ระดับความเข้มข้น
0 1 2 3 4 และ 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ทั้ ง รู ป แบบการเติ ม เดี่ ย วและการเติ ม ร่ ว มกั บ ฮอร์ โ มนสั ง เคราะห์ ช นิ ด
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Naphthaleneacetic acid (NAA) 0.5 มิล ลิกรัมต่อลิต ร และเพาะเลี้ยงในอาหารสั งเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติม
สารอิน ทรี ย์ 2 ชนิ ด คื อ อาหารสั งเคราะห์ สู ต ร MS ร่ วมกั บ การเติ ม น้้ ามะพร้ า ว ความเข้ ม ข้ น 15% และอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมน้้าต้มมันฝรั่งความเข้มข้น 15% โดยที่ทุกสูตรอาหารมีการเติมน้้าตาล 30 กรัมต่อ
ลิตร ปรับ pH 5.5-5.6 นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ ที่ 15 lb/in2 15 นาที
3. น้าไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชที่ได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส ท้าการเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์
4. วัดผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกร้อยละอัตราการเกิดต้น จ้านวนใบ และลักษณะของต้น
อ่อนที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรต่างๆ น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการศึกษา
จากการน้ ากาบหอยแครง (Typical VFT) มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สู ตร MS ที่ เติม BA TDZ และ
Kinetin ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น 0 1 2 3 4 และ 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ NAA ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น 0 และ 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร และท้าการเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ สูตร MS ร่วมกับการเติมสารอินทรีย์ 2 ชนิด คือ อาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมน้้ามะพร้าว ความเข้มข้น 15% และอาหารสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมน้้า
ต้ม มัน ฝรั่งความเข้ม ข้น 15% ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อศึกษาชนิด และความเข้ มข้น ที่เหมาะสมของสารควบคุ มการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการชักน้าให้เกิดต้นใหม่จากชิน้ ส่วนใบ เมื่อเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ร้อยละการเกิด
ต้นใหม่และจ้านวนใบเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนของใบอ่อนกาบหอยแครงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA
เพียงอย่างเดียวหรือมีการเติม BA ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้ใบอ่อนกาบหอยแครงมีการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าการเติม TDZ หรือ kinetin ทั้งรูปแบบการเติมเดี่ยวหรือเติมร่วมกับ NAA
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ลงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS โดยที่ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
สามารถชักน้ าให้ ใบอ่อนกาบหอยแครงมีก ารเจริญ เติบโตที่ ดีที่สุ ด คือ มีร้อยละการเกิด ต้นใหม่เท่ ากั บ 76.7 และ
จ้านวนใบเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนเท่ากับ 70.80 ใบต่อชิน้ ส่วน รองลงมา คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA 4 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน้าให้ใบอ่อนกาบหอยแครงมี ร้อยละการเกิดต้นใหม่เท่ากับ 70 และ
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน้าให้ใบอ่อนกาบหอยแครงมีจ้านวนใบเฉลี่ยต่อชิ้นส่วน
เท่ากับ 70.80 ใบต่อชิน้ ส่วน โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอาหารสังเคราะห์ MS ที่มีการเติมน้้ามะพร้าว ความ
เข้มข้น 15% และอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่มีการเติมน้้าต้มมันฝรั่งความเข้มข้น 15% ไม่สามารถชักน้าให้ใบอ่อน
กาบหอยแครงเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1
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ตารางที่ 1 ร้อยละการเกิดต้นใหม่และจ้านวนใบจากการเพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนใบบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต และสารอินทรีย์บางชนิด เมื่อเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์
สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
ร้อยละการเกิดต้นใหม่ ± S.E.
จานวนใบเฉลี่ย ± S.E.
Cytokinin
NAA
3.30 ± 3.333e*
0.50 ± 0.500c
control
1
0.00 ± 0.000e
0.00 ± 0.000c
BA
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
1
0.00 ± 0.000e
0.00 ± 0.000c
TDZ
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
1
0.00 ± 0.000e
0.00 ± 0.000c
Kinetin
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
0.00 ± 0.000e
0.00 ± 0.000e
น้ามะพร้าว 15%
0.00 ± 0.000e
0.00 ± 0.000e
น้าต้มมันฝรั่ง 15%
หมายเหตุ *ค่าเฉลี่ย ± S.E. ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบ
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (p<0.05)
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ภาพที่ 2 ลักษณะของต้นอ่อนกาบหอยแครง (Typical VFT) เมื่อเพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกัน และเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์
ก. อาหารสูตร MS ที่เติมไม่มสี ารควบคุมการเจริญเติบโต
ข. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
ง. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
จ. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ฉ. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ช. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซ. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ฌ. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ญ. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ฎ. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ฏ. อาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการขยายพันธุ์กาบหอยแครง (Typical VFT) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบอ่อน บนอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA TDZ และ Kinetin ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 2 3 4
และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติม NAA ความเข้มข้น 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรอาหารที่มีการเติมน้้า
มะพร้าว และน้้าต้มมันฝรั่ง 15% และท้าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน้าให้
ชิ้นส่วนใบอ่อนเจริญเป็นต้นได้ดีที่สุด คือ อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้
เกิดต้นใหม่จากชิ้นส่วนใบอ่อนได้สูงสุดร้อยละ 76.7 และมีจ้านวนใบเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนสูงสุด 70.8 ใบต่อชิ้นส่วน ซึ่งแตกต่าง
จากผลการทดลองของ อัญชลี จาละ และ สโรธร ไพฑูรย์ (2556) รายงานการเกิดกาบหอยแครงโดยเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร ½MS ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ 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
เข้มของสีแดงของแคลลัสสูงที่สุด และเมื่อย้ายแคลลัสสีแดงนี้ลงอาหารต่างๆ พบว่าอาหารสูตร ½MS ที่เติม 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร BA มีผลท้ าให้ แคลลัสพั ฒนาเกิ ดเป็นต้นและรากได้ สูงสุด และแตกต่างจากผลการทดลองของ Jindrich et al.
(2014) ศึกษาการขยายพันธุ์เนื้อเยื่อกาบหอยแครง ในเชิงการค้าและการอนุรักษ์ ด้วยการศึกษาผลของการเข้มข้นของ
สารอาหารในสูตร MS (⅛ MS ¼ MS ½ MS และ MS) มีค่า pH แตกต่างกันที่ (3.7-7.7) ไซโทไคนินความเข้มข้น 0.1-3
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเปรียบเทียบไซโทไคนินชนิดที่แตกต่างกัน ได้แก่ BA Kinetin และ Zeatin เพาะเลี้ยงนาน 60 วัน ท้า
การบันทึกผลของจ้านวนต้น ความสูง จ้านวนของรากต่อต้น พบว่าค่า pH และน้้าตาลซูโครส ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติต่อการเจริญเติบโตของกาบหอยแครง จากผลการทดลองพบว่าความสูงแปรผกผันกับปริมาณธาตุ
อาหารสูตร MS ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร ⅛ MS สามารถชักน้าให้มีต้นสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร
MS การเติม BA และไซโทไคนินจะไม่ส่ งผลต่อการเพิ่มจ้านวนกาบหอยแครง แต่พบว่าการเติม Zeatin ที่ ระดั บความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดได้จ้านวนมากที่สุด
นอกจากนี้งานทดลองในครั้งนี้ยังแตกต่างจากการทดลองของ Kanjana และคณะ (2011) รายงานการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อของหยาดน้้าค้าง ด้วยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบในสูตรอาหาร MS ที่เติม 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
สูตรอาหารที่เติม BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้
เกิดยอดจ้านวนมากได้เท่ากับ 21.75 ยอด และอาหารสูตร MS ที่เติมBA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA
ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดความยาวยอด 0.83 เซนติเมตร
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 ดีย่ิง , 2542) นอกจากนี้ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยังนิยมเติมสารอินทรีย์อื่นๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดต้นจ้านวนมาก เช่น การเติมน้้ามะพร้าว กล้วย
หอมบด มันฝรั่ง และสารสกัดจากโปรตีน ส้าหรับน้้ามะพร้าวพบว่ามีสาร ได้แก่ purineindole acetic acid ไซโทไคนิน
คาร์โบไฮเดรตต่างๆ กรดอะมิโนและน้้าตาลหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการเร่งการเจริญเติบ โตของพืช และมีผลต่อ
การกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ในเซลล์เพาะเลี้ยง ส่วนมันฝรั่งมีสารโพลิเอมีน (polyamine) ที่มีผลต่อการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิส (mitosis) ท้าลายการพักตัวของพืช
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การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง (Gardenia erythroclada) และมะคังขาว
(Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ
Conservation and propagation of Makhang Dang (Gardenia erythroclada) and
Makhang Khao (Taminadia uliginosa) in vitro culture
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Warut U-Kong4 and Kanlaya Jumpatong 5
บทคัดย่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดมะคังแดงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม 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 ที่เติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 6.6 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช และการน้าปลายยอดมา
เลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าปลายยอดที่เลี้ยงบนสูตรอาหาร MS
ที่เติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดรากเฉลี่ยสูงสุด 9.8 รากต่อยอด และการเพาะเลี้ยงปลายยอดมะคังขาวบนสูตร
อาหาร MS ที่ประกอบด้วย BA 0.0, 1.0, 2.0 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม
BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดได้ดีที่สุด 4.2 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช และการชักน้าให้เกิดรากจากปลาย
ยอดมะคังขาวบนสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA
0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดรากได้ดีที่สุด 11.4 รากต่อยอด
คาสาคัญ: มะคังแดง มะคังขาว การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ 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

บทนา
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของสังคมมนุษ ย์แต่เนื่องจากได้มีการพัฒ นาชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์อย่างรวดเร็ว และผู้คนส่วนใหญ่มักขาดความตะหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบน
พื้นฐานของการอนุรักษ์ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจึงส่งผลท้าให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกท้าลายลงอย่างมาก
และรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ผลที่ตามมาคือ เกิดการขาดแคลนไม้ส้าหรับการใช้สอยต่างๆ และเกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรอื่นๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ และปริมาณของฝน จนก่อให้เกิดปัญหา
อื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น อุทกภัย ความแห้งแล้ง เป็นต้น ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มอาชีพก้าลังสนใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันมาก ดังนัน้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นนั้ จึงต้องมีการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆ จึงจะ
สามารถท้าให้บรรลุตามเป้าหมายได้โดยสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และท้าให้ตระหนักถึงความส้าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรม
เพื่ อ ให้ มี ก ารร่ วมคิ ด ร่ วมปฏิ บัติ ที่ น้ า ผลประโยชน์ ม าถึ งประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้ มีก ารจั ด ท้ า ระบบข้ อ มู ล
พันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ (สมพร, 2546)
โดยงานวิจัยนี้เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมมะคังแดง (Gardenia erythoclada Kurz.) และ มะคังขาว (Taminadia
uliginosa Retz.) โดยอาศั ย เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช เนื่ อ งจากเป็ น พื ช ที่ ห ายากและใกล้ สู ญ พั น ธุ์ และมี
ความส้ า คั ญ ในด้ า นสรรพคุ ณ ทางสมุ น ไพรของแพทย์แ ผนไทยโดยการใช้ส่ ว นต่ า งๆ ของล้ าต้ น มาประกอบเป็ น
เครื่องปรุงทางยาสมุนไพร ราก และผลของมะคังขาวใช้รักษาโรคบิดมูกเลือด และอาการท้องเสีย แก่นของมะคังขาว
รวมกับมะคังแดง บ้ารุงก้าลัง ส่วนรากของมะคังแดง และผลต้มน้้าดื่มช่วยรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ใช้
ล้าต้นต้าพอกแผลสด และห้ามเลือด (วงศ์สถิต, 2553)
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การฟอกฆ่าเชื้อปลายยอดของมะคังแดงและเมล็ดของมะคังขาว
น้าปลายยอดมะคังแดงและเมล็ดของมะคังขาวมาล้างท้าความสะอาดด้วยน้้าประปา จากนั้นฟอกฆ่าเชือ้ ด้วย
สารละลาย Clorox 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที และเติม Tween 20 จ้านวน 2-3 หยด ล้างด้วยน้้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
แล้ว 3 ครัง้ (พีระวุฒ,ิ 2551) หลังจากนัน้ น้าไปเพาะเลีย้ งบนสูตรอาหาร MS (Murashige and Skoog,1962) ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ เพื่อใช้เป็น
ตัวอย่างพืชในการทดลองต่อไป
การชักนาให้เกิดยอดใหม่จากเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดงและมะคังขาว
น้าเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดงที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อมาเพาะเลีย้ งบนสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 0.0, 1.0,
3.0, 5.0 และ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง
1,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ จ้านวนยอด
และลักษณะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ราก แคลลัส ลักษณะเนื้อเยื่อสีเขียว ลักษณะเนื้อเยื่อสีน้าตาล วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบรูณ์ ท้าการทดลอง 10 ซ้้าๆ 3 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS20
น้าเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังขาวในสภาพปลอดเชื้อมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 0.0, 1.0,
2.0, และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน
ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ จ้านวนยอด และลักษณะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ราก
แคลลัส ลักษณะเนื้อเยื่อสีเขียว ลักษณะเนือ้ เยื่อสีน้าตาล วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ท้าการทดลอง 10 ซ้้าๆ
3 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS20
การชักนาให้เกิดรากของปลายยอดมะคังแดงและมะคังขาว
น้าปลายยอดของมะคังแดงและมะคังขาว ขนาดความยาว 2-2.5 เซนติเมตร มาท้าการเลี้ยงบนสูตรอาหาร
MS ที่ เติม NAA 0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิล ลิ ก รัม ต่อ ลิ ต ร เพาะเลี้ยงที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ยส ความเข้ม แสง
1,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ บันทึก จ้านวนรากที่เกิดต่อชิ้นส่วน วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ท้าการทดลอง 10 ซ้้าๆ 3 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS20
การย้ายปลูกต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
น้าต้นอ่อนที่มีรากสมบรูณ์ในสภาพปลอดเชื้อมาปรับสภาพในอุณหภูมิห้องนาน 1 สัปดาห์ก่อนย้ายปลูกหลัง
จากนั้นน้ามาย้ายปลูกลงวัสดุปลูกในกระถางที่ประกอบด้วย ดินร่วน ทราย และขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1:1 รดน้้าให้
ชุม่ แล้วเอาใส่ในถุงพลาสติกใส มัดปากถุงเพื่อรักษาความชื้น เป็นเวลานาน 3 สัปดาห์ แล้วค่อยเจาะถุงให้เป็นรูขนาด
1.5 นิ้ว ทิง้ ไว้ 1สัปดาห์ จากนั้นเปิดปากถุงไว้ 1 สัปดาห์ บันทึกข้อมูลการรอดชีวิต (พีระวุฒ,ิ 2551)

ผลการศึกษา
การชักนาให้เกิดยอดใหม่จากเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดง
จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดมะคังแดง บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 และ 7.0
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 7 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ้านวนยอดเฉลี่ยที่น้อยกว่า ไม่แตกต่างจาก MS ที่ไม่เติมสารควบคุม
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การเจริญเติบโตพืช สูตรอาหารที่สามารถชักน้าให้เกิดได้ดีที่สุด คือ สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีจ้านวนยอดเฉลี่ย 6.6 ยอดต่อชิน้ ส่วนพืช (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1 )
ตารางที่ 1 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดงเป็นเวลา 6 สัปดาห์
BA (มก./ล.)
NAA (มก./ล.)
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด
จานวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนพืช
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
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงความแตกต่างกันทางสถิตโิ ดยวิธี Duncan’s multiple range test

ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ปลายยอดมะคั ง แดง บนสู ต รอาหาร MS โดยที่ A คื อ ไม่ เติ ม สารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตพืช, B คือ เติม BA 3.0 mg/l ร่วมกับ NAA 0.1 mg/l
การชักนาให้เกิดยอดใหม่จากเนื้อเยื่อเมล็ดของมะคังขาว
จากการน้าเนื้อเยื่อปลายยอดมะคังขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากเมล็ด มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่
เติม BA 0.0, 1.0, 2.0 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถเกิดยอดได้ดีที่สุด มีจ้านวนยอดเฉลี่ย 4.2 ยอดต่อชิน้ ส่วนพืช (ตารางที่ 2 , ภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังขาวเป็นเวลา 6 สัปดาห์
BA (มก./ล.)
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด
จานวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนพืช
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
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงความแตกต่างกันทางสถิตโิ ดยวิธี Duncan’s multiple range test
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ภาพที่ 2 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อปลายยอดมะคังขาว บนสูตรอาหาร MS โดยที่ A
คือ ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช, B คือ เติม BA 2.0 mg/l ร่วมกับ NAA 0.1 mg/l
การชักนาให้เกิดรากของปลายยอดมะคังแดงและมะคังขาว
การชักน้าปลายยอดของมะคังแดงและขาวให้เกิดราก โดยเพาะเลี้ยงปลายบนสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA
0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน้าให้เกิดรากได้
ดีของมะคังแดงและขาว คือ สูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเกิดรากได้ 9.8 และ 11.4 ราก
ต่อยอด ตามล้าดับ (ตารางที่ 3, ภาพที่ 3)
ตารางที่ 3 การชักน้าการเกิดรากของมะคังแดงและมะคังขาว
ความเข้มข้น
NAA (มก./ล.)

มะคังแดง
มะคังขาว
เปอร์เซ็นต์การเกิดราก จ้านวนรากเฉลี่ยต่อยอด เปอร์เซ็นต์การเกิดราก จ้านวนรากเฉลี่ยต่อยอด
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
หมายเหตุ:ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงความแตกต่างกันทางสถิตโิ ดยวิธี Duncan’s multiple range test

ภาพที่ 3 การชักน้าให้เกิดรากของมะคังบนสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยที่ A คือมะคังแดง และ B คือมะคังขาว
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การย้ายปลูกต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
น้าต้นกล้าที่มีรากสมบูรณ์ออกปลูกในสภาพโรงเรือน พบว่า ต้นมะคังแดงและมะคังขาวเจริญเติบโตได้ดี มี
การแตกของยอดใหม่เกิดขึ้น และมีการอัตราการรอดชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 7 การน้าต้นกล้ามะคังแดงและมะคังขาวออกปลูก โดยที่ A คือ มะคังแดง และ B คือ มะคังขาว

วิจารณ์และสรุปผล
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะคังแดงและมะคังขาวบนอาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
ความเข้ ม ข้ น แตกต่ า งกั น พบว่ า ปลายยอดมี ก ารสร้ า งยอดได้ ดี เนื่ อ งจากปลายยอดมี ส่ ว นของเนื้ อ เยื่ อ เจริ ญ
(meristematic tissue) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส (mitosis) อยู่ตลอดเวลาเป็นเซลล์ที่มชี วี ิตผนังเซลล์
บางและเป็นเนื้อเยื่อเจริญ ส่วนปลาย (apical meristem) ท้าหน้าที่ช่วยให้ส่วนต่างๆ ของพืชยืดยาว และสูงขึ้นท้าให้
สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนได้เร็ว (สมบุญ, 2548: รังสฤษฏ์, 2541) สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน้าให้เกิดยอด
ของมะคังแดง คือ สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้า
ให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 6.6 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช และสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน้าให้เกิดยอดของมะคังขาว คือ สูตร
อาหาร MS ที่เติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณยอดเฉลี่ย 4.2 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
ฐิติภาส (2530) ได้เลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนตาข้างของขิง (Zingiber officinale Rosc.) บนสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพิ่มจ้านวนยอดเฉลี่ย 3.6 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช นอกจากนี้ อภิชาต และคณะ (2543) ได้
ท้าการศึกษาผลของ BA ที่มีต่อการเพิ่มจ้านวนยอดของกระชายด้าในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าเมื่อเลี้ยงชิ้นส่วนยอดบน
สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเกิดยอด 4 ยอดต่อชิน้ ส่วนพืช
การชักน้าให้เกิดรากของมะคังแดงและมะคังขาว พบว่าสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
เหมาะสมที่สุดในการชักน้าให้เกิดราก สอดคล้องกับรายงานของกาญจนรี และคณะ (2553) ที่ได้น้าส่วนของตายอด
(shoot meristem) ของต้ น ใบพาย มาชั ก น้ า ให้ เกิ ด ราก พบว่ า สู ต รอาหาร MS ที่ เติ ม NAA 0.3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
เหมาะสมในการท้าให้เกิดราก เนื่องจาก NAA มีฤทธิ์ของออกซินสูง เคลื่อนย้ายภายในต้นได้ดี และสลายตัวช้ากว่าจึง
สามารถชักน้าการเกิดรากได้ดี และ NAA สามารถชักน้าให้เกิดการแตกรากใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อาหารสูตรควบคุมที่
ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตจะมีผลชักน้าให้การสร้างรากเกิดขึ้นได้คอ่ นข้างต่้า (Wawrosch et al., 2001)
สรุปผลการวิจัย จาการเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่อ มะคั งแดงและมะคังขาว พบว่าสู ตรอาหาร MS ที่เติม BA 3.0
มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกั บ NAA0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดใหม่ของมะคังแดงได้ดีที่สุด และสูตร
อาหาร MS ที่เติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดใหม่ของมะคังขาวได้ดีที่สุดส่วนสูตรอาหาร MS
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ที่เติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมในการชักน้าให้เกิดรากของมะคัง แดงและมะคังขาวได้ดีที่สุด จากการย้าย
ต้นกล้ามะคังแดงและมะคังขาวออกปลูกในสภาพธรรมชาติ สามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
80 เปอร์เซ็นต์
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Cultivars identification and genetic relationship analysis of Anthurium
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และ Chalita Chookanhom1
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การศึก ษาครั้ งนี้มีวัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ สร้างเครื่อ งหมายดี เอ็ น เอแบบบาร์โค้ ด ส้ าหรับระบุ ส ายพั น ธุ์ ห น้าวั ว
(Anthurium andreanum) โดยใช้ ล้ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ บ ริ เวณ trnH-psbA intergenic spacer ของหน้ า วั ว สายพั น ธุ์
มาตรฐาน 10 สายพันธุ์ และตัวอย่างที่ไม่ทราบชื่อสายพันธุ์ 1 ตัวอย่าง พบว่า ความยาวของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ
trnH-psbA intergenic spacer อยู่ ใ นช่ ว ง 578 – 693 คู่ เบส และความยาวเฉลี่ ย เท่ า กั บ 638.1 คู่ เบส การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม พบว่า ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27 โดยมีค่าต่้าที่สุด ระหว่าง
สายพันธุ์แสงเทียน กับ ชมพูนพพร (0.13) และมีค่าสูงที่สุดระหว่างสายพันธุ์ เปลวเทียนล้าปาง กับ เชอรี่พิงค์ (0.36)
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการแบ่งหน้าวัวทั้ง 10 สายพันธุ์ออกเป็น 5 กลุ่ม ที่ระดับความแตกต่างทาง
พันธุกรรมน้อยกว่า 0.20 การทดสอบระบุสายพันธุ์หน้าวัวที่ไม่ทราบชื่อสามารถระบุได้จากต้าแหน่งบนแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการว่าเป็นสายพันธุ์ซันเรด ซึ่งสอดคล้องกับลั กษณะและสีของจานรองดอก แสดงให้เห็นว่า
เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดจากล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer สามารถใช้จ้าแนกสาย
พันธุ์ของหน้าวัวได้
คาสาคัญ: จ้าแนกสายพันธุ์ ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม หน้าวัว ดีเอ็นเอบาร์โค้ด 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 6 9 3 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

บทนา
หน้าวัว (Anthurium andreanum Hort.) เป็นพืชดอกในสกุล Anthurium วงศ์ Araceae (Arum family) เป็นไม้
ตัดดอกที่มีสีสดใส และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นิยมใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการตัดดอก การจัดสวน และการใช้เป็น
ไม้กระถาง [1] การปลูกหน้าวัวในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึน้ มีการปรับปรุงสายพันธุ์ในประเทศ ทั้ง
ยังมีการน้าสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามาจากต่างประเทศ ท้าให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบ สีสัน และขนาดดอก [2] การ
พัฒ นาปรับปรุงพั น ธุ์มาอย่างยาวนาน จึงเกิ ดความหลากหลายของสายพัน ธุ์เป็ นอย่างมาก มีก ารตั้งชื่อสายพั น ธุ์
ลูกผสมที่ได้อย่างหลากหลาย ตามแต่ผู้พัฒนาสายพันธุ์ต้องการ ท้าให้หากไม่ใช่เจ้าของหรือผู้พัฒนาสายพั นธุ์จะไม่
สามารถบอกได้ว่าหน้าวัวแต่ละต้นคือสายพันธุ์ใด [3] ในกรณีที่เกษตรกรหรือผู้มีความสนใจในการพัฒนาสายพันธุ์
หน้าวัวจะคัดเลือกหน้าวัวต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ และต้องการทราบชื่อของต้นพ่อพันธุ์และ
แม่พันธุ์ดังกล่าว ผู้จ้าหน่ายก็ไม่สามารถให้ช่ือที่ถูกต้องได้ เนื่องจากเป็นการซื้อขายแบบรับต่อมาอีกที ดังนั้นหาก
ต้องการระบุสายพันธุ์หน้าวัวให้ถูกต้องจ้าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหน้าวัวโดยเฉพาะซึ่งในปัจจุบันยัง
ไม่มบี ุคคลหรือองค์กรใดที่สามารถจัดการเรื่องดังกล่าวได้
การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด (DNA barcode) มีแนวคิดมาจากการท้ า
บาร์โค้ดในสินค้าต่างๆ แล้วน้ามาประยุกต์ใช้ในการระบุชนิดและจ้าแนกสิ่งมีชวี ติ เพื่อลดความผิดพลาด มีความรวดเร็ว
ในการจ้าแนกสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยเลือกล้าดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอที่แสดงความแตกต่างระหว่างชนิดสูงแต่มี
ความต่างระหว่างชนิดเดียวกันต่้ามาใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดในการจ้าแนกสิ่งมีชีวิต [4] ในปี ค.ศ.
2007 Chase และคณะ [5] ได้เสนอให้มีการศึกษาเปรียบเทียบล้าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีนและบริเวณที่ไม่
ถอดรหั ส ของพื ช 3 บริ เวณต่ อ พื ช 1 ชนิ ด โดยเสนอทางเลื อ กเป็ น 2 แนวทาง คื อ 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 ในการสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดของ
พืช จากนั้นจึงมีการน้าเทคนิคการสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดไปใช้ประโยชน์ในการจ้าแนกชนิดของพืช
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ระดับสปีชีส์เป็นส่วนใหญ่ [3] อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยบางส่วนที่น้าไปใช้จ้าแนกระดับสายพันธุ์ (cultivars) เช่น การ
จ้าแนกสายพันธุ์องุ่น [7] ฝ้าย [8] ละหุ่ง [9] ส้มโอ [10] และหน้าวัว [3] เป็นต้น
trnH-psbA intergenic spacer เป็ น ล้ า ดั บ นิ ว คลี โอไทด์ บ ริ เวณหนึ่ ง ในคลอโรพลาสต์ ดี เอ็ น เอ (chloroplast
genome) ของพืชดอกที่ มีค วามแปรผั น มาก จึ งนิย มน้ ามาศึก ษาพั น ธุศ าสตร์ ประชากรพืชและความสั ม พั น ธ์ ทาง
พันธุกรรมระดั บสายพันธุ์และได้รับการเสนอให้เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืช ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA
intergenic spacer ประกอบด้วยดีเอ็นเอจากสองส่วนที่มวี วิ ัฒนาการแตกต่างกัน คือ ส่วนของยีน psbA ที่มีการอนุรักษ์
สูง ยีนนี้ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนดี 1 (D1 protein) ที่เป็นองค์ประกอบหลักของระบบแสง II (photo system II) กับ
ส่ว นของยีน trnH ที่ มีค วามแปรผั น สู งในพืชชั้น สู ง โดยยีนนี้ค วบคุ ม การสั งเคราะห์ tRNA ของกรดอะมิโนฮิ สทิ ดี น
(histidine) [11] ดั งนั้ น งานวิจั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บล้ า ดั บ นิ ว คลี โอไทด์ บ ริ เวณ trnH-psbA
intergenic spacer ซึ่งองค์กร The Consortium for the Barcode of Life (CBOL) แนะน้าให้ ใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอ
แบบบาร์โค้ดของพืช เนื่องจากมีอัตราการเกิดวิวัฒนาการเพียงพอที่จะท้าให้เกิดความแตกต่างของล้าดับนิวคลีโอไทด์
ช่วยให้จ้าแนกพืชคนละชนิดออกจากกันได้ [4] ซึ่งดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดนี้จะใช้ระบุสายพันธุ์หน้าวัวให้ถูกต้องรวดเร็ว
และรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของหน้าวัวต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การรวบรวมสายพันธ์หน้าวัวและการสกัดดีเอ็นเอ
เก็บตัวอย่างหน้าวัวสายพันธุ์ต่างๆ 10 สายพันธุ์ (ตารางที่ 1) และตัวอย่างหน้าวัวที่ไม่ทราบชื่อสายพันธุ์ 1
ตัวอย่าง ท้าการสกัดดีเอ็นจากตัวอย่างใบอ่อนหน้าวัว ตามวิธีของ Doyle and Doyle [12] โดยน้าใบพืชมาหั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ บดใบพืชที่หั่นแล้วประมาณ 0.2 กรัม ในไนโตรเจนเหลวจนละเอียด จากนั้นเติม Extraction buffer (0.1 M Tris HCl, 0.05 M EDTA, 0.1 M NaCl, 0.5% SDS) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชั่วโมง แล้วเติมสารละลาย Phenol : Chloroform : Isoamyl alcohol (25 : 24 : 1) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร น้าไปปั่น
เหวี่ยงที่ ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้น ดู ดสารละลายส่วนใสใส่ในหลอดใหม่ แล้วเติม
Isopropanol ที่แช่เย็นจัด 500 ไมโครลิตร ปล่อยให้ดีเอ็นเอตกตะกอนที่อุณ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20
นาที แล้วปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายทิง้ จากนัน้ ล้างตะกอนด้วย 70%
Ethanol 500 ไมโครลิตร ปล่อยให้แห้งในโถดูดความชื้น 15 นาที ละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer 40 ไมโครลิตร
ตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดได้โดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสด้วยวุน้ อะกาโรสเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ด้วยปฏิกริ ิยาลูกโซ่พอลิเมอเรส
น้าดีเอ็นเอที่สกัดได้ไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ
เรส (polymerase chain reaction; PCR) โดยมีปริมาตรรวมทั้งหมด 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
เมอร์ที่ใช้ส้าหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer คือ 5′-G TTATGCATGAACGTAATGCTC-3′
และ 5′-CGCGCATGGTGGATT CACAATCC-3′ [13] แล้วท้าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเครื่อง PCR ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ใน
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ pre-denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส (1 นาที) 1 รอบ
denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส (30 วินาที) annealing 50 องศาเซลเซียส (20 วินาที) และ extension ที่ 72 องศา
เซลเซียส (50 วินาที) เป็นจ้านวน 35 รอบ และ final extension ที่ 72 องศาเซลเซียส (5 นาที) 1 รอบ ตรวจสอบผล
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ของการเพิ่ ม ปริ ม าณดี เอ็ น เอ (amplification product) โดยเทคนิ ค อิ เล็ ก โทรโฟรี ซิ ส ด้ ว ยวุ้ น อะกาโรสเข้ ม ข้ น 1.5
เปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์
วิเคราะห์หาล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer โดยตัดวุน้ อะกาโรสบริเวณแถบดีเอ็นเอ
ของผลผลิตจากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสส่งบริษัทตัวแทน (Gibthai Co., Ltd.) ท้าการเปรียบเทียบล้าดับนิวคลีโอไทด์
บริ เวณ trnH-psbA intergenic spacer ในหน้ า วั ว แต่ ล ะสายพั น ธุ์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม MEGA 6.0 [14] แล้ ว วิ เคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ท างพั น ธุ ก รรมด้ ว ยวิธี p-distance method และสร้า งแผนภู มิ แ สดงความสั ม พั น ธ์ ท างวิวั ฒ นาการ
(Phylogenetic tree) ด้วยวิธี Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA)
การทดสอบการระบุสายพันธุ์หน้าวัวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด
น้าตัวอย่างหน้าวัวที่ไม่ทราบชื่อสายพันธุ์จากแหล่งจ้าหน่าย จ้านวน 1 ตัวอย่าง น้ามาสกัดดีเอ็นเอและเพิ่ม
ปริม าณดี เอ็น เอบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer แล้วเปรียบเทีย บกั บล้าดั บนิวคลี โอไทด์ กั บหน้าวัวสายพั น ธุ์
มาตรฐานที่สร้างไว้ เพื่อระบุว่าตัวอย่างหน้าวัวนั้น คือหน้าวัวสายพันธุ์ใด โดยพิจารณาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ประกอบด้วย

ผลการศึกษา
การสกั ด ดี เอ็ น เอตามวิธี ข อง Dolye and Dolye [12] พบว่ า ดี เอ็ น เอที่ ส กั ด ได้ มี แ ถบของจี โนมิ ค ดี เอ็ น เอ
(genomic DNA) ขนาดใหญ่ ที่ ชัด เจน (ภาพที่ 1A) สามารถน้ า ไปใช้ในการเพิ่ ม ปริ ม าณดี เอ็ น เอบริ เวณ trnH-psbA
intergenic spacer ต่อ ไปได้ด้ วยปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส จากการน้าผลของการเพิ่ม ปริมาณดีเอ็น เอปริมาณ 5
ไมโครลิตร ไปตรวจสอบโดยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสด้วยวุ้นอะกาโรสเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบขนาดของชิ้น
DNA กับ 1kb DNA ladder marker (Vivantis) และย้อมด้วย ethidium bromide ถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏ พบว่า
ผลผลิ ตที่ ได้มีขนาดประมาณ 600 คู่เบส (ภาพที่ 1B) และเมื่อ เปรียบเทีย บล้ าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA
intergenic spacer ของหน้าวัวแต่ละสายพันธุ์ดว้ ยโปรแกรม MEGA 6.0 พบว่า ความยาวของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ
trnH-psbA intergenic spacer อยู่ในช่วง 578 – 693 คู่เบส และความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 638.1 คู่เบส (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 1 ผลการสกั ด ดี เอ็ น เอของหน้ า วั ว สายพั น ธุ์ ต่ า งๆ ตามวิ ธี ข อง Dolye and Dolye [12] เปรี ย บเที ย บกั บ
lambda/HinDIII marker (A) และผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnHpsbA intergenic spacer เปรียบเที ยบกับ 1kb Plus DNA ladder marker (Vivantis) (B) หมายเลขสายพั นธุ์ 1-10 ตาม
รายชื่อที่แสดงในตารางที่ 1
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ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างหน้าวัวทั้ง 10 สายพันธุ์จากวิธี p-distance method มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.27 โดยมีค่าต่้าที่สุดเท่ากับ 0.13 ระหว่างสายพันธุ์แสงเทียน กับ ชมพูนพพร และมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 0.36 ระหว่าง
สายพันธุ์เปลวเทียนล้าปาง กับ เชอรี่พิงค์ (ตารางที่ 1)
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็นว่า หน้าวัวทั้ง 10 สายพันธุ์ แบ่งออกเป็น
5 กลุ่ ม ด้ วยค่ าความแตกต่างทางพั น ธุก รรมน้อ ยกว่า 0.20 หรือ มีค วามใกล้ ชิด กั นมากกว่า 80% คือ กลุ่ ม ที่ 1
ประกอบด้วยสายพันธุ์เรดบาร์ เรดฮอท เรดสตรอง และซันเรด กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยสายพันธุ์แสงเทียน และชมพูนพ
พร กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยสายพันธุ์เปลวเทียนล้าปาง และขาวปทุมวัน ส่วนกลุ่มที่ 4 และ 5 ประกอบด้วยกลุ่มละ 1
สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เมอร์ริงเก้ และเชอรี่พิงค์ ตามล้าดับ โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นการจัดกลุ่มตามความใกล้ชิด
ทางพันธุกรรมของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer
ตารางที่ 1 แสดงชื่อสายพันธุ์หน้าวัว ความยาว เบสองค์ประกอบของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic
spacer และความแตกต่างทางพันธุกรรมของหน้าวัว 10 สายพันธ์จากวิธี p-distance method
Genetic distance
No.
Taxon
Thai name Sequences
Length (bp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

2.

Sang Tien

แสงเทียน
Plewtien Lampang เปลวเทียนล้าปาง

675

0.00

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

เชอรี่พงิ ค์

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

638.1

0.27

Average
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ภาพที่ 2 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหน้าวัวทั้ง 10 สายพันธุ์
จากวิธี UPGMA โดยใช้โปรแกรม MEGA 6.0 [14]
การทดสอบการระบุสายพันธุ์หน้าวัวที่ไม่ทราบชื่อสายพันธุ์ ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดที่สร้างขึน้ นี้
พบว่า ตัวอย่างดังกว่าวถูกจัดอยู่ใกล้ชิดกับหน้าวัวสายพันธุ์ซันเรดบนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ด้วย
ค่า Bootstrap 100% (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การทดสอบการระบุสายพันธุ์หน้าวัวโดยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอบาร์โค้ดมาตรฐานที่สร้างไว้
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วิจารณ์และสรุปผล
การสกัดดีเอ็นเอตามวิธีของ Dolye and Dolye (1987) [12] โดยใช้สารละลายที่มีส่วนผสมของ CTAB (Cetyl
trimethylammonium bromide) ที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโปรตีนและสารโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งสามารถช่วย
ในการก้าจัดสารโพลีแซคคาไรด์ที่มีปริมาณมากในพืชออกไปได้ [15] จึงเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการสกัดดีเอ็นเอของพืช
หลายชนิด [16] จีโนมิคดีเอ็นเอ (genomic DNA) ของหน้าวัวที่สกัดได้มีขนาดใหญ่เห็นชัดเจน เทียบเท่ากับขนาดจีโนมิ
คดีเอ็นเอของ Lambda /HinDIII marker แต่มเี ศษของอาร์เอ็นเอ (RNA) เจือปนบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เศษอาร์เอ็น
เอนีไ้ ม่มผี ลต่อปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส เนื่องจากใช้ไพรเมอร์ที่จ้าเพาะในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA
intergenic spacer
ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ของหน้าวัวแต่ละสายพันธุ์มีความยาวไม่เท่ากั น
ถึงแม้จะเห็นผลผลิตจากปฎิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสบนวุน้ อะกาโรสอยูใ่ นต้าแหน่งเดียวกันก็ตาม ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ล้าดับนิวคลีโอไทด์ดังกล่าว ไม่ใช่ล้าดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดของบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ของหน้าวัวแต่
ละสายพันธุ์ เนื่องจากไพรเมอร์ที่ใช้เป็นไพรเมอร์ที่ออกแบบจากพืชต่างชนิดกัน [13] ความยาวของล้าดับนิวคลีโอไทด์
เฉลี่ยที่ยาวประมาณ 600 คู่เบสนี้แตกต่างจากการศึกษาในกล้วยไม้ [17] ที่พบว่ากล้วยไม้สกุลกุหลาบ 13 พันธุ์ มี
ขนาดประมาณ 800 คู่เบส นอกจากนี้ยังมีความแปรผันของความยาวของล้ าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA
intergenic spacer ในพืชแต่ละชนิดมากซึ่งพบว่ามีความยาวตั้งแต่ 200 จนถึงมากกว่า 1,000 คู่เบส [18] ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการใช้ไพรเมอร์คนละชนิดหรือเป็นลักษณะของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ที่
มีการปรากฎของชิ้นดีเอ็นเอประเภท inversion ที่ยาว 25-27 คู่เบส แทรกอยู่ โดยพืชชนิดเดียวกันอาจมีช้ิน inversion
ที่มีโครงรูป (configuration) ต่างกัน กล่าวคือ มีล้าดับนิวคลีโอไทด์ภายในชิ้น inversion ต่างกัน ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า
intraspecific inversion ของล้าดับนิวคลีโอไทด์ [19] ที่ท้าให้เครื่องอ่านล้าดับ นิวคลีโอไทด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ล้าดับนิ
วคลีโอไทด์หยุดอ่านหรือให้สายนิวคลีโอไทด์คุณภาพไม่ดี [20] อย่างไรก็ตาม ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA
intergenic spacer ยังคงได้รับความนิยมค่อนข้างมากในการน้ามาใช้แยกและระบุชนิดของพืช เมื่อเทียบกับล้าดับนิวคลี
โอไทด์มาตรฐานบริเวณอื่นเนื่องจากมีความแปรผันของล้าดับนิวคลีโอไทด์ค่อนข้างสูงเพียงพอ และมีส่วนปลายของ
สายนิวคลีโอไทด์ทั้งสองด้านที่เป็นบริเวณอนุรักษ์สูง (ความยาวประมาณ 75 คู่เบส) จึงสามารถพัฒนาไพรเมอร์ที่เป็น
universal primers ที่ใช้ศกึ ษากับพืชได้หลายกลุ่ม [21]
ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างสายพันธุ์แสงเทียน กับ ชมพูนพพร ที่มคี วามใกล้ชิดกันมาก ไม่สอดคล้อง
กับลักษณะของสีจานรองดอก โดยสายพันธุ์แสงเทียนมีจานรองดอกสีขาวตอนแรกแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนดอกแก่
ในขณะที่ ส ายพั น ธุ์ ช มพู น พพรมี จ านรองดอกสี ชมพู เข้ ม ซึ่ ง แตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ เพราะการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ท างพั น ธุก รรมนี้ ใช้ล้ า ดั บ นิว คลี โอไทด์ บริ เวณ trnH-psbA intergenic spacer เพีย งบริ เวณเดี ย ว ไม่
ครอบคลุมทั้งจีโนมจึงไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมด และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ควมคุม
ลักษณะของสี จานรองดอก ต่างจากการศึกษาของณั ฐพงษ์ และคณะ [22] ซึ่งใช้เทคนิคลายพิมพ์เอเอฟแอลพีใน
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหน้าวัว โดยพบว่าการจัดกลุ่มของหน้าวัว 33 สายพันธ์ ในแต่ละกลุ่มจะ
มีสีของจานรองดอกที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของสีปลี และลักษณะการเปลี่ยนสีของทั้งปลีและจาน
รองดอกเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคลายพิมพ์เอเอฟแอลพีเป็นการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดในจีโนม
อย่างไรก็ ตาม การวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ทางพั น ธุ ก รรมของหน้าวั ว จากล้ าดั บนิวคลี โอไทด์ บริ เวณ trnH-psbA
intergenic spacer นี้ เป็นการศึกษาขั้นต้นเพื่อหาต้าแหน่งนิวคลีโอไทด์ที่มีความแตกต่างกันของหน้าวัวแต่ละสายพันธุ์
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เพื่อใช้ส้าหรับการจ้าแนกสายพันธุ์หน้าวัว เป็นหลัก นอกจากนี้ เป็นการศึกษาในหน้าวัวเพียง 10 สายพันธุ์ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมกับหน้าวัวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มจี ้าหน่ายในท้องตลาด
การทดสอบการระบุสายพันธุ์หน้าวัวที่ไม่ทราบชื่อด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดที่สร้างขึ้นนี้ พบว่า
ตัวอย่างที่ไม่ทราบชื่อที่มีสีของจานรองดอกเป็นสีแดงสด และเปลี่ยนเป็นสีแดงปนเขียวเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ หน้ า วั ว สายพั น ธุ์ ซั น เรด ถู ก จั ด อยู่ ใกล้ ชิ ด กั บ หน้ า วั ว สายพั น ธุ์ ซั น เรดบนแผนภู มิ แ สดง
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ด้วยค่า Bootstrap 100% ซึ่งค่า Bootstrap มีความสัมพั นธ์กับความเชื่อมั่นในผลการ
วิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ โดยค่า Bootstrap 85-100% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับสูง ค่า Bootstrap 7184% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ค่า Bootstrap 50-70% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับต่้าของสายสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการที่ได้ [23] นอกจากนี้ ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA
intergenic spacer ระหว่างหน้าวัวสายพันธุ์ซันเรดกับตัวอย่างที่ไม่ทราบชื่อยังมีค่าต่้าที่สุดอีกด้วย (0.04, ไม่ได้แสดง
ข้อมูล) แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างที่ไม่ทราบชื่อในงานวิจัยนี้ คือ หน้ าวัวสายพันธุ์ซันเรด จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่า ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer สามารถใช้เป็นดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดมาตรฐานส้าหรับการ
ใช้ระบุสายพันธุ์หน้าวัวให้ถูกต้องได้ แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดที่สร้างขึน้ นี้ยังไม่ครอบคลุมกับ
หน้าวัวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มจี ้าหน่ายในท้องตลาด จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
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อิ ท ธิ พ ลของการเติ ม BaTiO3 ในปริ ม าณน้ อ ยๆ ต่ อ โครงสร้ า งเฟสและโครงสร้ า ง
จุลภาคของผงผลึก K0.02Na0.98NbO3 ที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
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 ต่อโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาค
ของผงผลึก K0.02Na0.98NbO3 หรือ KNN ที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว โดยการแปรค่าอุณหภูมใิ นการเผาแคลไซน์เป็น
ตัง้ แต่ 400 ถึง 900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่า
โครงสร้างเฟสของผงผลึ ก KNN เมื่ออุ ณ หภู มิแคลไซน์สูงขึ้นจะเป็ นแบบเตตระโกนอล 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 มีขนาดใกล้เคียงกันในแต่ละอุณหภูมิแคลไซน์ แต่เมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เป็น 800 และ 900 oC ขนาด
อนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก KNN มีขนาดใหญ่กว่า ผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT อย่างเห็นได้ชัด
คาสาคัญ: 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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บทนา
เซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต (KNN) มีสมบัติเป็นสารพิโซอิเล็กทริกในกลุ่มที่ไม่มตี ะกั่ว เกิดจากการ
ผสมกันระหว่างโซเดียมไนโอเบต และโพแทสเซียมไนโอเบต มีอุณหภูมคิ ูรอี ยู่ที่ประมาณ 420 oC [1] ซึ่งอุณหภูมคิ ูรนี ้ีจะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อองค์ประกอบของสารเปลี่ยนแปลงไปโดย ณ ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิคูรี โพแทสเซียมโซเดียมไน
โอเบตจะมีโครงสร้างเป็นแบบคิวบิกซึ่งส่งผลให้แสดงสมบัติเป็นพาราอิเล็กทริก เมื่อท้าการลดอุณหภูมิให้ต่้าลงกว่า
อุณหภูมิคูรี ลักษณะของหน่วยเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบเตตระโกนอล และถ้าลดอุณหภูมิลงจนต่้า 200 oC
ลักษณะของหน่วยเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบออร์โทรอมบิก ซึ่งส่งผลให้สมบัติของเซรามิกเป็นเฟร์โรอิเล็กทริก
และยังพบอีกว่าสมบัติทางด้านไฟฟ้าของโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตนั้น แสดงสมบัติที่โดดเด่นมากในสัดส่วนของ
โซเดียมไนโอเบต (NaNbO3) และโพแทสเซียมไนโอเบต (KNbO3) อยูท่ ี่ 50/50 ซึ่งอยู่ ณ บริเวณที่เรียกว่า รอยต่อเฟสที่
มีสัณฐานเหมือนกัน อย่างไรก็ตามการที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียมสูงนั้นจะท้าให้ความสามารถในการเผาซินเตอร์
ต่้าลง แต่ยังไม่ค่ อยมีการศึกษาเซรามิกในระบบ KNN ที่ มีปริม าณโพแทสเซียมต่้าๆ และ KNN อย่างเดียวนั้น จะมี
สมบัตพิ โิ ซอิเล็กทริกที่ต่้า จึงมีการเติมเซรามิกแบเรียมไททาเนต (BaTiO3) เข้าไป
เนื่องจากแบเรียมไททาเนต (BT) มีสมบัตเิ ป็นสารพิโซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริกที่ดี มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก
สูง มีการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกต่้า มีอุณหภูมิคูรี (Tc) = 120 oC มีความสามารถในการกักเก็บประจุสูง เป็นฉนวน
ทางไฟฟ้า และมีความเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ [2,3,4] จึงได้มีการน้าเอาแบเรียมไททาเนต (BT) เติมเข้าไป
เพื่อปรับปรุงสมบัตดิ ังกล่าว ดังนัน้ ในงานวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษาผงผลึกในระบบ KNN ที่มีปริมาณปริมาณโพแทสเซียมต่้าๆ
ในสูตร K0.02Na0.98NbO3 และเมื่อเติมแบเรียมไททาเนต เข้าไปในปริมาณน้อยๆ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเติ ม BaTiO3
ในปริ ม าณน้ อ ยๆ ต่ อ โครงสร้ า งเฟส และโครงสร้ า งจุ ล ภาคของผงผลึ ก K0.02Na0.98NbO3 ที่ เตรี ย มโดยวิธี เกลื อ
หลอมเหลว เพื่อน้าไปท้าเป็นเซรามิกต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
น้าสารตัง้ ต้นโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ไนโอเบียมเพนท็อกไซด์ (Nb2O5)
แบเรียมคาร์บอเนต (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
โดยใช้ลูกบดเซอร์โคเนียเป็ นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยกระจายตัวของอนุภาค เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
จากนัน้ ท้าแห้งและคัดขนาด เรียกผงที่ได้นวี้ า่ เป็นผงผสม KNN และ ผงผสม (0.95)KNN-(0.05)BT น้าผงผสมที่ได้ไปผสม
กับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียมโดยการบดผสมเกลือ NaCl และ เกลือ KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล ในครกหยก)
จากนั้นบดผสมผงเกลือผสมและผงผสม KNN หรือผงผสม (0.95)KNN-(0.05)BT ในสัดส่วนเกลือผสมต่อผงผสมเป็น 1:1
โดยน้้าหนัก [5,6,7] น้าไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400–900 oC หลังการเผาแคลไซน์ท้าการแยกเกลือออกจากผงผลึก
KNN และผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ด้วยการล้างด้วยน้้าร้อนที่ปราศจากไอออน เทน้้าที่ล้างเกลือออก แล้วล้างซ้้า
ด้ วยน้้าร้อนที่ ปราศจากไอออนอีกจนคลอไรด์ ไอออนหมด (ทดสอบว่าไม่ มีคลอไรด์ ไอออนเหลืออยู่ โดยการหยด
สารละลายซิลเวอร์ไนเตรดลงในน้้าที่ล้างเกลือที่เททิ้ง จนกระทั้งสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้าล้าง
เกลือที่ เททิ้งแล้ ว จึงแน่ใจว่าไม่มีคลอไรด์ ไอออนเหลืออยู่) แล้ วท้ าให้ แห้ ง เรียกวิธีการนี้ว่าการเตรียมโดยวิธีเกลือ
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หลอมเหลว น้าผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เตรียมได้ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ์ (XRD) ตรวจสอบลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
(SEM) น้าข้อมูลที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมาค้านวณหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยด้วยโปรแกรม
อิมเมทเจ โดยการวัดขนาดของอนุภาคอย่างน้อย 300 อนุภาค แล้วน้ามาหาค่าของอนุภาคเฉลี่ย

ผลการศึกษา
น้าผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ที่อุณ หภูมิ 400,
500, 600, 700, 800 และ 900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง มาวิเคราะห์การก่อเกิดเฟส ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์ ได้ผลดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ตามล้าดับ

ภาพที่ 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก KNN ที่เผาแคลไซน์
ณ อุณหภูมิ 400-900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
จากภาพที่ 1 พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก KNN ที่ท้าการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 400 oC
นั้ น พบว่ า ยั ง ไม่ เป็ น เฟสบริ สุ ท ธิ์ เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล มาตรฐานของผงผลึ ก KNN ในแฟ้ ม ข้ อ มู ล มาตรฐาน JCPDS
หมายเลข 74-2024 [3] และเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 500 oC พบว่ามีการฟอร์มตัวเป็นเฟสบริสุทธิ์ของผงผลึก
KNN มีโครงสร้างเฟสเป็นโมโนคลินิก เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มเป็น 600 oC จะเห็นว่าโครงสร้างเฟสของผง
ผลึก KNN เริ่มมีความเป็นเตตระโกนอล เมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซน์เป็น 700-900 oC พบความเป็นเตตระโกนอล
อย่างชัดเจน เนื่องจากความร้อนในการเผาแคลไซน์ที่สูงขึ้นท้าให้เฟสที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนไป 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 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เผาแคลไซน์
ณ อุณหภูมิ 400-900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
จากภาพที่ 2 พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ที่ท้าการเผาแคล
ไซน์ ณ อุณ หภูมิ 400 oC นั้น พบว่ายังไม่เป็นเฟสบริสุทธิ์เมื่อเทียบกับข้อมูลมาตรฐานของผงผลึก KNN และ BT ใน
แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 74-2024 [8] และ หมายเลข 85-1791 [9] ตามล้าดับ และเมื่ออุณหภูมิแคล
ไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 500 oC พบว่ามีการฟอร์มตัวเป็นเฟสบริสุทธิ์ของผงผลึก KNN ซึ่งจะไม่สามารถตรวจพบเฟสของผง
ผลึก BT ได้ เนื่องจากปริมาณของ BT นัน้ น้อยเกินกว่าที่เครื่องมือจะตรวจสอบพบ แต่พบว่ามีเฟสผสม 2 เฟส เกิดขึ้น
ระหว่างเฟสโมโนคลินกิ และออร์โทรอมบิก สอดคล้องกับการศึกษาของ J. Zeng และคณะ [10] ซึ่งพบว่าปริมาณ BT มี
ผลต่อการเปลี่ยนเฟสของเซรามิก KNN โดยเมื่อเติมปริมาณ BT จาก 0-0.05 โมล โครงสร้างเฟสจะเปลี่ยนจากเฟส
ของโมโนคลินิกเป็นเฟสออร์โทรอมบิก และเมื่อเติมปริมาณ BT ตั้งแต่ 0.08-0.10 โมล โครงสร้างเฟสจะเปลี่ยนจาก
ออร์โทรรอมบิกเป็นเตตระโกนอล ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ ด้พบว่าเมื่อเติมปริมาณ BT จ้านวน 0.05 โมล พบว่าโครงสร้างของ
ผงผลึก KNN เปลี่ยนจากโมโนคลินกิ เป็นออร์โทรอมบิกเช่นกัน
น้ าผงผลึ ก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่ เผาแคลไซน์ ณ อุ ณ หภู มิ 400-900 oC มาศึก ษาลั ก ษณะ
รูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เผาแคลไซน์
ณ อุณหภูมิ 400-700 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบกัน
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จากภาพที่ 3 เป็ นภาพถ่ ายจากกล้ องจุ ลทรรศน์อิเล็ก ตรอนแบบส่อ งกราด (SEM) ของผงผลึ ก KNN และ
(0.95)KNN-(0.05)BT เผาแคลไซน์ ที่ อุ ณ หภู มิ 400, 500, 600, และ 700 oC เปรี ย บเที ย บกั น จะเห็ น ว่ า ภาพถ่ า ย
ลักษณะของอนุภาคของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT มีลักษณะคล้ายกันขนาดของอนุภาคเฉลี่ย ใกล้เคียง
กัน ที่อุณหภูมแิ คลไซน์ 600 oC ขึน้ ไป รูปร่างของผงผลึก KNN เริ่มมีความเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เผาแคลไซน์
ณ อุณหภูมิ 800 และ 900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบกัน
และเมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซน์สูงขึ้นเป็น 800 และ 900 oC จะพบว่ารูปร่างของผงผลึก KNN นั้นเป็นทรง
สี่เหลี่ยมอย่างชัดเจน และมีขนาดใหญ่ กว่าผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT อย่างชัดเจน ดังภาพ 4 ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้ในการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ว่าเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์ของผงผลึก KNN สูงขึ้น จะมีความ
เป็นเตตระโกนอลมากขึ้น ท้าให้รูปร่างของผงผลึก KNN ที่เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิสูงๆ แสดงลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม
ของเฟสเตตระโกนอลนั่นเอง ส่วนผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ไม่มีเฟสของเตตระโกนอลแต่จะเป็นโมโนคลินิกผสม
กับออร์โทรอมบิก
900

oC

เมื่อหาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 500จะได้ดังภาพที่ 5

808

Proceedings

ภาพที่ 5 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 500-900 oC
ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ในแต่ละอุณหภูมิแคลไซน์ตงั้ แต่ 500-700 oC
จะมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่เมื่ออุณหภูมแิ คลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 800 และ 900 oC จะพบว่าผงผลึก KNN มีขนาดใหญ่กว่า
ผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ซึ่งเกิดจาก BT ที่เติมลงไปนั้นไปท้าการยับยัง้ การเติบโตของอนุภาคผงผลึก KNN นั่นเอง

สรุปผล
ผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวนี้ สามารถเตรียมให้มีความบริสุทธิ์ได้
ตั้งแต่อุณหภูมิแคลไซน์ 500 oC ส้าหรับผงผลึก KNN นั้น มีโครงสร้างเฟสเป็นโมโนคลินิก และเมื่ออุณหภูมิการเผาแคล
ไซน์สูงขึ้น ผงผลึก KNN จะมีความเป็ นเตตระโกนอลมากขึ้น มีขนาดใหญ่ ขึ้น โดยเฉพาะที่อุณหภูมิแคลไซน์ที่ 900 oC
ผงผลึกจะมีขนาดอนุภาคใหญ่และเป็นทรงเหลี่ยมอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT นั้น จะมีเฟส
เป็นโมโนคลิกนิกผสมกับออร์โทรอมบิก เมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซน์สูงขึน้ ขนาดของอนุภาคของผงผลึก (0.95)KNN(0.05)BT จะใหญ่ข้นึ เล็กน้อย

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้อุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ขอบพระคุณศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ ที่อ้านวยความสะดวกในการใช้
อุปกรณ์ ในห้ อ งปฏิบัติก าร และภาควิชาฟิ สิก ส์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ที่ อ้ านวยความสะดวกในการใช้อุ ปกรณ์ ใน
ห้องปฏิบัตกิ ารเช่นกัน
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การพั ฒ นาทั ก ษะทางคณิ ตศาสตร์ เรื่อ ง เมทริ ก ซ์ บู รณาการล าดั บ ฟี โบนั ชชี ข อง
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(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
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ วัดผลสัมฤทธิ์ วัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์
บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี และศึกษาพฤติกรรมการเรียน ด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความ
คิ ดเห็ น ผ่ านการจั ดการเรียนรู้ แบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) ร่ วมกั บเทคนิคห้ องเรี ยนกลั บด้ าน
(Flipped Classroom) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ จ้านวน 6 คน
ส้าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) จ้านวน 14 ชั่วโมง แบบฝึกทักษะ แบบบันทึกหลังสอน แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ เป็นไปตามเกณฑ์ คือ นักเรียนทุกคนได้คะแนนแบบฝึก
ทักษะในแต่ละหัวข้อมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
2. คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และคะแนน
เฉลี่ยรวมมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้าน
ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับสูง
4. การวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
Classroom) ปรากฏว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ การเรียน
คาสาคัญ: ทักษะทางคณิตศาสตร์ เมทริกซ์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
1

การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 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

บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมภิ าคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึน้ ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถี
การด้ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส้าหรับการออกไปด้ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 คนในอนาคตต้องทันเหตุการณ์ เนื่องจาก
โลกยุคเทคโนโลยีมนุษย์สามารถรับทราบข้อมูลข่าว สารอย่างทั่วถึง การจัดการศึกษาจึงควรเน้นให้ผู้เรียนรอบรู้ รู้คิด
และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม การทันต่อเหตุการณ์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างขึ้น ดังนั้นแบบวิธีการสอนจึง
ควรกระตุ้น ให้ ผู้ เรียนเรี ยนรู้ด้ ว ยตนเอง เรีย นรู้ผ่ านอิน เตอร์เน็ ต ศึก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีอ่ืน ๆ
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2554:36)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) ทิศนา แขมมณี (2548)
กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็น
เครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยผู้สอนอาจน้าผู้เรียนไปเผชิญสถานปัญ หาจริง หรือ
ผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวน การคิดวิเคราะห์ปัญหา มีการแก้ปัญหาร่วมกันเป็น
กลุ่ ม ซึ่ งช่วยให้ ผู้ เรีย นเกิด ความเข้าใจในปั ญ หานั้นอย่างชัดเจน ได้ เห็ น ทางเลือ กและวิธีการที่ หลากหลายในการ
แก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ
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ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านที่
ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์ (Video) นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินนั้ จะเป็น
การเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ “ห้องเรียน
กลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งที่เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็ก โดยใช้ฝึกประยุกต์
ความรู้ในสถานการณ์ ต่างๆ เพื่ อให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” ด้วยแนวคิด “เรียนที่บ้าน ท้ า
การบ้านที่โรงเรียน” กล่าวคือการจัด การเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้านนั้น จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ ด้ ว ยตั ว ผู้ เรี ย นเองตามทั ก ษะความรู้ ความสามารถและสติ ปั ญ ญาของเอกั ต บุ ค คล (Individualized
Competency) ตามอัตราความ สามารถทางการเรียนแต่ละคนจากมวลประสบการณ์ที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT
ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดเจตคติที่มีต่ อการเรียน และพัฒ นาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์
บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการ ศึกษา 2559 โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการ
เรี ย นรู้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning) ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น (Flipped Classroom)
2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง เมทริกซ์
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนคณิ ตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้าน
ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น
4. เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้
รูป แบบการเรีย นรู้แ บบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning) ร่ วมกั บ เทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลั บด้ า น (Flipped
Classroom)

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงวิทยานิพนธ์ในครัง้ นี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวัดเจตคติที่
มีตอ่ การเรียน เรื่องเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ( P r o b l e m Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยได้ด้าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
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กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 13 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 6 คน

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1.1 แผนการจั ดการเรีย นรู้ เรื่อง เมทริกซ์ โดยบู รณาการกั บล้าดั บฟี โบนั ชชี โดยใช้รูปแบบการ
เรี ย นรู้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning) ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น (Flipped Classroom)
1.1.1 ศึกษาบทความของ Shawn Triplett ในหนังสือ Mathematics Teacher/ Vol.107,No.3
October 2013 เรื่อง เรขาคณิตของเมทริกซ์ฟีโบนัชชี (Geometry of the Fibonacci Matrix) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
เรขาคณิตของเมทริกซ์ฟีโบนัชชี
และการใช้เมทริกซ์ฟีโบนัชชีในการหาสูตรพจน์ทั่วไปของล้าดับฟีโบนัชชี
1.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหาที่จะใช้ในการสอน และศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based
Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้กา้ วทันในยุคศตวรรษที่ 21 แล้ว
ผู้วิจัยได้จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เมทริกซ์ โดยการวิจัยครั้งนี้ท้าการศึกษา 6 หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย เมท
ริกซ์ การบวกและการคูณเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ อินเวอร์สของเมทริกซ์ เมทริกซ์ทแยง และการใช้เมทริกซ์หาพจน์
ทั่วไปของล้าดับฟีโบนัชชี จ้านวน 6 แผน 14 ชั่วโมง (ดูรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้ที่จ้าแนกตามหัวข้อเรื่อง
สาระส้าคัญ และจ้านวนชั่วโมง ในภาคผนวก ข หน้า 75)
2. ใบความรู้และแบบฝึกทักษะ ดังนี้
- ใบกิจกรรม เรื่อง เมทริกซ์
- แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง เมทริกซ์
- ใบกิจกรรม การบวกและการคูณเมทริกซ์
- แบบฝึกทักษะที่ 2 เรือ่ ง การบวกและการคูณเมทริกซ์
- ใบกิจกรรม ดีเทอร์มิแนนต์กับไอเกนแวลลิวและไอเกนเวกเตอร์ของเมทริกซ์
- แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง ดีเทอร์มิแนนต์
- แบบฝึกทักษะที่ 4 เรื่อง อินเวอร์สของเมทริกซ์
- ใบกิจกรรม เมทริกซ์ทแยง
- แบบฝึกทักษะที่ 5 เรือ่ ง การท้าเมทริกซ์ให้อยูใ่ นรูปเมทริกซ์ทแยง
- ใบความรู้ เรื่อง เมทริกซ์ฟีโบนัชชี
- ใบกิจกรรม เรื่อง พจน์ทั่วไปของล้าดับฟีโบนัชชี
- แบบฝึกทักษะที่ 6 เรื่อง พจน์ทั่วไปของล้าดับฟีโบนัชชี
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3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง เมทริ ก ซ์ ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบชุดเดียวกันแบบอัตนัยจ้านวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียน เริ่มจากการก้าหนดประเด็นในการวัดเจตคติตอ่ การเรียนของนักเรียน
และสร้างแบบวัดเจตคติ จ้านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยค้าถามที่เป็นเจตคติด้านบวก 8 ข้อ และค้าถามที่เป็นเจตคติด้าน
ลบ 7 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Linkert ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือก 5 ข้อ โดยถือเกณฑ์
น้้าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อค้าถามประเภททางบวก และประเภททางลบ ดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์,2530)
ข้อค้าถามประเภททางบวก
Favorable Statement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน

ข้อค้าถามประเภททางลบ
Unfavorable Statement
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ 1 คะแนน

ก้าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (2530) ดังนี้
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า 1.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดอี ย่างมาก
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
1.56 – 2.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดี
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
2.56 -3.55
แสดงว่ามีเจตคติปานกลาง
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3.56 – 4.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ดี
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
4.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ดอี ย่างมาก
5. แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรีย น ใช้ส้าหรับให้ ผู้วิจัยใช้บันทึ กพฤติก รรมการเรียนของนั กเรียนขณะจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยท้าการศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนในด้าน
ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น และได้น้าแบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของ
ประภัสสร เบ้าชารี (2554, หน้า 137) มาปรับใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยเพิ่มระดับในการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนแต่ละด้านเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ ดังนี้
3
2
1
0

หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับสูง
หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับปานกลาง
หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับต่้า
หมายถึง นักเรียนไม่แสดงพฤติกรรมนัน้ เลย

ส้าหรับการแปลความหมายระดับพฤติกรรมการเรียน ใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชีว้ ัดตามเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

2.26 – 3.0
1.51 – 2.25
0.76 – 1.5
0 – 0.75

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับสูง
นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับปานกลาง
นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับต่้า
นักเรียนไม่แสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับนั้นเลย
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6. แบบบันทึกหลังสอน เริ่มจากการก้าหนดประเด็นในการบันทึกหลังสอนซึ่งประกอบด้วย ผลที่เกิด
ขึน้ กับนักเรียน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
2. น้าแผนการจัด การเรียนรู้ และเอกสารประกอบแผนการจัด การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมกับการจัดการเรียนรู้และความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาได้ มี ค วามเห็ น ว่ า กิ จ กรรมสามารถสื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ได้ จากนั้ น จึ ง ให้ ผู้ เชี่ย วชาญจ้ า นวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม
3. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน้าไปใช้จริงกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธุกิจประชา
สรรค์ รัชมังคลาภิเษก จ้านวน 6 คน
4. น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา
ความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน้าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่านพิจารณา แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (พิชติ ฤทธิ์จรูญ, 2555, หน้า 150) ดังนี้

IOC 
เมื่อ

R
N

IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับทักษะทางคณิตศาสตร์

R

คือ

ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

N

คือ จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นน้าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และน้าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน จ้านวน 33 คน น้าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ และน้าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากเป็นรายข้อ โดยใช้สูตรการหาค่าความยากส้าหรับข้อค้าถามที่มี
การให้คะแนนไม่เป็นระบบ 1 – 0 สูตรของ ซีเอ เดรก (C.A.Drake, 2555 อ้างถึงใน พิชติ ฤทธิ์จรูญ, หน้า 147) ดังนี้

ความยาก =
เมื่อ

PH + PL
2

PH แทน สัดส่วนของคะแนนที่ผู้สอบในกลุ่มสูงตอบถูก
PL แทน สัดส่วนของคะแนนที่ผู้สอบในกลุ่มต่้าตอบถูก

ได้ค่าความยากของข้อค้าถามอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.6 ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อค้าถามที่มีความยากง่ายระดับ
ปานกลาง มีความเหมาะสมสามารถน้าไปใช้ได้
หาค่าอ้านาจจ้าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้สูตรการหาค่าอ้านาจจ้าแนกส้าหรับข้อค้าถามที่การให้คะแนนไม่
เป็นระบบเป็นระบบ 1–0 สูตรของ ซีเอ เดรก (C.A.Drake,2555 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, หน้า 147) ดังนี้

อานาจจาแนก = PH  PL
เมื่อ

PH แทน สัดส่วนของคะแนนที่ผู้สอบในกลุ่มสูงตอบถูก
PL แทน สัดส่วนของคะแนนที่ผู้สอบในกลุ่มต่้าตอบถูก
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ได้ค่าอ้านาจจ้าแนกของข้อค้าถามอยู่ระหว่าง 0.6 – 0.85 แสดงว่าเป็นข้อค้าถามที่จ้าแนกผู้ เรียนได้และ
เป็นแบบทดสอบที่ดี
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, 2555 อ้างถึงใน พิชติ ฤทธิ์จรูญ, หน้า 158) ดังนี้
2
n   si 
=
1  2 
n 1 
st 

เมื่อ 

แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (สัมประสิทธิ์แอลฟา)
n แทน จ้านวนข้อค้าถาม

s

2
i

แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละข้อ

st2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

ได้คา่ ความเชื่อมันของแบบทดสอบ เป็น 0.93 นั่นคือแต่ละแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบสูงและ
สามารถน้าไปใช้ได้
จัดเตรียมแบบทดสอบ ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อน้าไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธุ
กิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง เมทริกซ์

เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการด้าเนินการทดลองจ้านวน 14 ชั่วโมง ซึ่ง
รายละเอียดการด้าเนินการ มีดังนี้
1. ผู้วิจัยด้าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวผู้วจิ ัยเอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้วจิ ัยเป็นผู้
เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้ท้ากิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนเพื่อสรุปตามประเด็นที่ก้าหนด แล้ว
อภิปรายสรุปร่วมกันระหว่างผู้วจิ ัยและนักเรียน นอกจากนีผ้ ู้วิจยั จะมีการใช้คา้ ถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น แล้วบันทึกหลังสอน
2. ก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อจบแต่ละชั่วโมงเรียน ผู้วิจัย
ให้นักเรียนท้าแบบฝึกทักษะในเรื่องนัน้ ส่วนผู้วจิ ัยเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แล้วบันทึกลงใน
บันทึกหลังสอน
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ ผูว้ จิ ัยให้นักเรียนท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด
เจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
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วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดา้ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการท้าแบบฝึกทักษะ ในทุกชั่วโมง โดยค้านวณร้อยละของคะแนนการท้า แบบฝึกทักษะ
หากคะแนนการท้าแบบฝึกทักษะ มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม นั่นคือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนัน้
2. วิเคราะห์ค ะแนนสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน เรื่อง เมทริกซ์ โดยเปรียบเทียบกั บ
คะแนนก่อนเรียน และค้านวณร้อยละของคะแนนเต็ม หากนักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง เมทริกซ์
3. วิเคราะห์ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ฟีโบนัชชี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 วิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยค้านวณคะแนนรวมของพฤติกรรมการเรียนทั้ง 3
ด้าน ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็ น
จากนั้นค้านวณค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการเรียนและแปลผล เทียบกับเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ แล้วแสดงร้อยละของ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนในระดับต่าง ๆ จ้าแนกเป็นรายชั่วโมง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนในด้านความ
กระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
3.2 วิเคราะห์แบบบันทึกหลังสอน เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนด้านความ
กระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น แล้วบรรยายพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนสรุปเป็น
ภาพรวมจ้าแนกตามพฤติกรรมการเรียนแต่ละด้าน
4. วิเคราะห์เจตคติของผู้ เรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ผ่านการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom)
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
5. ค่าความยาก
6. ค่าอ้านาจจ้าแนก
7. ค่าความเชื่อมั่น

ผลการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนและวัด
เจตคติที่มีต่อการเรียน เรือ่ งเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส้าหรับข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวม ผู้วิจัยน้ามาวิเคราะห์แล้วน้าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะ เรื่อง เมทริกซ์บูรณาการลาดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละของคะแนนเต็ม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบ
ฝึกทักษะที่ 1-6 ของนักเรียน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
แบบฝึกทักษะที่
1
2
3
4
5
6
คะแนนเฉลี่ย

6.83

8.92

6.5

คะแนนเฉลี่ยรวม
ร้อยละของคะแนนเต็ม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

8.5

6

8

7.46
74.6
1.18

เมื่อวิเคราะห์การท้าแบบฝึกทักษะของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมจากการท้าแบบฝึกทักษะ มากกว่า
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยคิดเป็นร้อยละ 74.6 ของคะแนนเต
ตอนที่ 2 ผลการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ผู้วิจัยน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ์ ซึง่ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 6
ข้อ 20 คะแนน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
พร้อมแสดงค่ าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ยเทีย บกั บคะแนนเต็ม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
คะแนนก่อนเรียน

6

5

5

3

2

4

คะแนนหลังเรียน

17

15

16

12

9

7

12.67
63.35
4.03

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )
ร้อยละของคะแนนเต็ม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

เมื่ อ วิเคราะห์ ก ารท้ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น เรื่อ ง เมทริ ก ซ์ พบว่ า
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 เรื่องเมทริกซ์บูรณาการลาดับฟีโบนัชชี
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) ด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น
ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้าน
ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยค้านวณคะแนนรวมของพฤติกรรมการเรียนทั้ง 3 ด้าน
ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น จากนั้น
ค้านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน 2.5 – 3.0 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับสูง
คะแนน 1.5 – 2.4 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับปานกลาง
คะแนน 1.0 – 1.4 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับต่้า
คะแนน 0 – 0.9 หมายถึง นักเรียนไม่แสดงพฤติกรรมนัน้ ในระดับนั้นเลย
แล้ ว แสดงร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นในระดั บ ต่ า ง ๆ จ้ า แนกเป็ น รายคาบ เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการเรียนในด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนผ่านการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom)
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนแต่ละคาบเรียนในระดับต่าง ๆ
คาบเรียนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนในระดับต่าง ๆ
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่า
ไม่แสดงพฤติกรรม
50.00
50.00
33.33
66.67
66.67
33.33
50.00
50.00
83.33
16.67
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
66.67
33.33
50.00
50.00
50.00
50.00
66.67
33.33
16.67
83.33
16.67
83.33
-
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จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า พฤติ ก รรมการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง เมทริ ก ซ์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดง
ความคิดเห็น มีระดับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแต่ละคาบอยูใ่ นระดับสูงและระดับดับปานกลาง แสดงให้เห็น
ว่าการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
Classroom) สามารถส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน ในด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความ
คิดเห็น ของนักเรียนได้
ตอนที่ 4 ผลการวัดเจตคติที่มตี ่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem- Based
Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบวัดเจตคติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้วิจัยวิเคราะห์ตามประเด็นในการวัดเจตคติต่อการเรียนการสอน จ้านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยค้าถามที่
เป็นเจตคติด้านบวก 8 ข้อ และค้าถามที่เป็นเจตคติด้านลบ 7 ข้อ โดยถือเกณฑ์น้าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของ
ข้อค้าถามประเภททางบวก และประเภททางลบ ดังนี้
ข้อค้าถามประเภททางบวก
Favorable Statement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน

ข้อค้าถามประเภททางลบ
Unfavorable Statement
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ 1 คะแนน

ก้าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (2530) ดังนี้
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า
1.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดอี ย่างมาก
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
1.56 – 2.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดี
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
2.56 -3.55
แสดงว่ามีเจตคติปานกลาง
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3.56 – 4.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ดี
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
4.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ดอี ย่างมาก
แล้วแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละข้อของความคิดเห็น รวมถึงเฉลี่ยรวมของนักเรียนทั้งหมด เทียบกับ
เกณฑ์ โดยผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นดังตาราง
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์
ความคิดเห็นของนักเรียน
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ
2. ข้าพเจ้ารูส้ ึกหงุดหงิดเมื่อเรียนคณิตศาสตร์
3. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
4. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท้าให้เกิดความสนุกสนาน
5. ข้าพเจ้าไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนคณิตศาสตร์
6. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท้าให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระบบ
7. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก
8. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า
9. ข้าพเจ้ารูส้ ึกสดชื่นเมื่อท้างานวิชาคณิตศาสตร์
10. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก
11. วิชาคณิตศาสตร์ท้าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
12. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกฝนได้งา่ ย
13. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยในการประกอบอาชีพ
14. วิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญ
15. ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์
รวม
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.50
3.17
3.33
4.67
4.00
4.50
2.17
4.33
4.33
3.50
4.83
4.50
4.83
4.33
4.67
61.66
4.11

จากตารางจะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยรวม จากแบบสอบถามทั้งหมดในการวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนเป็น 4.11 คะแนน จากผลการวิเคราะห์แปลความได้ว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มีคะแนน
แบบฝึกทักษะในแต่ละหัวข้อ มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ทุกคน และมีคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง เมทริกซ์ หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนและโดยเฉลี่ยรวมทั้งห้องมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
2. พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในด้านความกระตือรือร้น
การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงและระดับปานกลาง
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based
Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

822

Proceedings

ข้อเสนอแนะ
1. ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับ
เทคนิคห้ องเรีย นกลับด้าน (Flipped Classroom) ควรเป็ นทั กษะทางคณิ ต ศาสตร์ที่ ไม่ซับซ้อ น และง่ายต่อการสรุป
ปัญหาตามประเด็นทางคณิตศาสตร์ดว้ ยตนเอง
2. ควรออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา และพื้นฐานความรู้ของนักเรียน เนื่องจากถ้านักเรียนมี
ความรู้พนื้ ฐานไม่เพียงพอก็จะท้าให้การเรียนรู้โดยการศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเองท้าได้ยากและใช้เวลามาก
3. ส้าหรับกิจกรรมที่ใช้การสืบค้นทางคอมพิวเตอร์ ควรมีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และเรียบร้อย เพื่อให้มคี วามพร้อมในการท้ากิจกรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปรียบเที ย บการพั ฒ นาทัก ษะทางคณิ ตศาสตร์ การจัด การเรียนรู้ แบบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน
(Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น
2. ควรศึกษาความคงทนของทักษะทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
3. ควรศึกษาการพัฒนาการเขียนอธิบายเหตุผลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส้าหรับแบบทดสอบ
แบบอัตนัย

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล แก้วขาว อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาแนะน้าแนวทาง ช่วยเหลือในทุกปัญหา
พร้อมทั้งให้ก้าลังใจ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สกึ
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายนิวัฒน์ ใจบาล และ นาย ภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูช้านาญการพิเศษ ที่กรุณาให้
ค้าแนะน้าเพื่อปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์นสี้ มบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทิ ุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค้าแนะน้าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มคี ุณภาพ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน
ที่ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้ขา้ พเจ้าเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ที่ให้ความอนุเคราะห์
และอ้านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการท้าวิจัย ตลอดจนขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธุ
กิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสมคิด ปุ๊กคาม และคุณแม่ศรีวรรณา ปุ๊กคาม ที่สนับสนุนการศึกษารวมทั้งให้การ
สนับสนุนทุนทรัพย์ และเป็นแบบอย่างที่ดใี นการท้างานมาโดยตลอด ตลอดจนขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่
ให้ก้าลังใจ และให้การสนับสนุนเสมอมา
คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แด่บุพการี บูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ท้าให้ขา้ พเจ้ามีการศึกษา และประสบความส้าเร็จมาจนตราบเท่าทุก
วันนี้
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การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และฐานอื่น
Divisibility of decimal and other base
อัญชลี ปุ๊กคาม1*
Aunchalee Pookkam1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกณฑ์การทดสอบการหารลงตัวของเลขฐานสิบ ซึ้งคิดค้นโดย Zbikowski[18] และ
น้าไปประยุกต์เพื่อหาเกณฑ์การทดสอบการหารลงตัวกับเลขฐานอื่น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
จ้านวน 35 คน ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่้า ซึ่งชุดกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47/5
คาสาคัญ: 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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บทนา
คณิตศาสตร์มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องใช้เหตุผลกระบวนการคิดและ
การแก้ปัญหาช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการ
แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบคอบ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือส้าคัญใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และก่อให้เกิดการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2550) จากความส้าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ท้าให้ครูผู้สอนต้องค้านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ที่จะท้าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดค้านวณและทักษะการน้าไปใช้ ดังนั้นก่อนนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงขั้นที่จะฝึกทักษะอื่นๆ นั้น
จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นพื้นฐานเสียก่อน ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความคิดรวบ
ยอดเพราะเนื้อหาวิชามีโครงสร้างที่แ สดงความเป็ นเหตุเป็ นผลต่อ กัน มีก ารสื่อ ความหมายโดยใช้สัญ ลั กษณ์ ซึ่ งมี
ลักษณะเป็นนามธรรมที่ยากต่อการเรียนรู้และยากต่อการท้าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว การสอนคณิตศาสตร์จึงต้อง
สอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในความคิดรวบยอดของเรื่องที่เรียน
เป็นส้าคัญ
สภาพการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่าการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ยั งไม่ ประสบผลส้ า เร็จ เท่ า ที่ ค วร ปั ญ หาในการเรี ย นการสอนวิชาคณิ ต ศาสตร์ดั งกล่ า วมีส าเหตุ ม าจาก
หลากหลายประการด้วยกัน แต่สาเหตุหนึ่งนั้นมาจากครูผู้สอนไม่รู้จักวิธีการสอน เทคนิคการสอนหรือกลวิธีในการ
สอนมีไม่มากเท่าที่ควรโดยครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย เป็นสาเหตุให้ผู้เรียนไม่มีโอกาสร่วมกันคิดและ
ร่วมกันแก้ปัญ หาในสิ่งที่ก้าลังเรียนอยู่มากนักในขณะที่ผู้เรียนเองอยู่ในวัยอยากรู้ อยากเห็นมีความต้องการแสดง
ความคิดและกระท้าสิ่งต่างๆ อย่างจริงจังได้เกิดความเบื่อไม่สนใจและไม่ตงั้ ใจเรียน
เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยหลายเนื้อหาแต่เนื้อหาหนึ่งที่น่าสนใจคือ การหารลงตัวซึ่งเป็น
เนื้อหาหนึ่งที่แทรกอยู่ในบทเรียนเกือบทุกช่วงชั้น จากการที่ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาบทความทางวิชาการเรื่อง เกณฑ์
การทดสอบหารลงตัวของ Zbikowski [18] ซึ่งมีเทคนิคการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานสิบที่น่าสนใจ และ
เข้าใจง่ายเหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเทคนิคการทดสอบการหารลงตัวโดยใช้วิธีของ
Zbikowski และต่อยอดความคิดโดยประยุกต์ใช้กับเลขฐานอื่น และต้องการน้าเสนอวิธีการทดสอบการหารลงตัวโดย
ใช้วิธีของ Zbikowski ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากผู้ศึกษาได้สอนนักเรียนกลุ่มนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน และได้คิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมทัก ษะในด้านการตรวจสอบการหารลงตัวนี้กับนักเรียนเพื่อ
เป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ผู้ศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาแผนการสอนและกิจกรรม
การสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน และพบว่าการสร้างชุดกิจกรรมการสอนเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ที่หลากหลาย ช่วย
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี และท้าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณค่า ทั้งนี้เพราะช่วยให้ครู ด้าเนินการสอนให้
เป็นไปตามล้าดับขั้นตอน สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ซับซ้อนที่เป็นนามธรรมได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือ
สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน โดยลักษณะของชุดกิจกรรมการสอนครั้งนี้
จะใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบอุปนัยซึ่งเป็นการสอนจากรายละเอียด ปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการ
สอนแบบย่อยไปหา ส่วนรวม หรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยการให้
นักเรียนท้าการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้วพิจารณาค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน [6]
โดยชุดกิจกรรมการสอนนี้จะประกอบไปด้วยค้าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม คู่มือส้าหรับนักเรียน บัตรค้าสั่ง ใบความรู้
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ใบกิ จกรรม แบบฝึ กหั ด แผนการสอน สื่อ การเรียนการสอนและแบบประเมิน ผล ขั้ น ตอนในการท้ า จะเริ่ม ตั้งแต่
วิเคราะห์เนื้อหา แบ่งหน่วยการเรียนการสอน ก้าหนดหน่วยการเรียน ก้าหนดความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรียน
การวิเคราะห์งาน เรียงล้าดับกิจกรรมการเรียน สื่อการเรียน การประเมินผล และการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [12]
การสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมแต่ละชุด จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในส่วนของความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ยังเหมาะที่จะใช้ในห้องปฏิบัตกิ ารคณิตศาสตร์ซึ่งเอื้ออ้านวยต่อการพัฒนาความคิดและการฝึกปฏิบัติอัน
น้าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผ ลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวิธีการทดสอบการหารลงตัวโดยใช้วิธีของ Zbikowski
โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์เรื่อง การหารลงตั วของเลขฐานสิ บ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนั กเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในกรณีที่ครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ระดับชัน้ มัธยมขาดประสบการณ์และเทคนิคในการสอนเพราะครูสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
โดยอาศัยค้าแนะน้าจากคู่มอื การใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นั้น ดังนั้นชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์จึงช่วยให้ครูมที างเลือก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์กับนักเรียนอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้วิธีของ Zbikowski และต่อยอดความคิดโดยน้าไประยุกต์ใช้
กับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานอื่น
2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและ
เลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
3. เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลข
ฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การด้าเนินการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้วิธีของ Zbikowski
และต่ อ ยอดความคิ ด โดยน้ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การตรวจสอบการหารลงตั ว ของเลขฐานอื่ น เพื่ อ สร้ า งและหา
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ชลบุ รี และวั ด ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการสอน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง การหารลงตั ว ของเลขฐานสิ บ และเลขฐานอื่ น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยผู้ศึกษาได้ด้าเนินการศึกษาตามล้าดับขั้นตอนดังนี้
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กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 96 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจั ยเป็ นนั ก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรีย นจุ ฬ าภรณราชวิทยาลัย ชลบุ รี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาจากการน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ผ่านมาน้ามา
จัดเป็น 3 กลุ่มและได้เลือกนักเรียนที่มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์อยู่ในระดับสูง ระดั บปานกลาง และ
ระดับต่้า คละกันจ้านวน 35 คน
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. บทความเรื่อง Zbikowski’s Divisibility Criterion[18]
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น จ้านวน 5 ชุด
3. แบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การตรวจสอบการหารลงตัวของ
เลขฐานสิบและเลขฐานอื่น จ้านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 8 ข้อ
4. แบบวัดความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลข
ฐานอื่น
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาบทความเรื่อง Zbikowski’s Divisibility Criterion[18]
2. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิท ยาลั ย ชลบุ รี มาตรฐานการเรี ย นรู้ เนื้ อ หาสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ศึก ษารายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บหลั ก การและวิธีก ารสร้า งชุด
กิจกรรม
4. ก้าหนดชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 5 ชุดกิจกรรม ใช้เวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับการหารลงตัว
จ้านวน 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski
เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 1
จ้านวน 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski
เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 3
จ้านวน 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 4 การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski
เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 7
จ้านวน 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski
เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 9
จ้านวน 2 ชั่วโมง
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5. สร้ า งชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การหารลงตั ว ของเลขฐานสิ บ และเลขฐานอื่ น
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบด้วย
1. ชื่อชุดกิจกรรม
2. คู่มอื ส้าหรับนักเรียน เป็นส่วนที่มีค้าชี้แจงเพื่ออธิบายลักษณะของการท้าชุดกิจกรรม
3. จุดประสงค์ของกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนศึกษา
ชุดกิจกรรมแล้ว
4. บัตรค้าสั่ง เป็นส่วนที่อธิบายขั้นตอนของการท้าชุดกิจกรรม
5. เวลาที่ใช้ เป็นส่วนที่บอกเวลาทัง้ หมดที่ใช้ในการท้ากิจกรรม
6. ใบความรู้ เป็นส่วนที่เสนอความรู้ให้นักเรียน
สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแต่ละชุดกิจกรรม แสดงดังตาราง 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแต่ละชุดกิจกรรม
ชื่อชุดกิจกรรม

สาระสาคัญของเนื้อหา

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับการ
หารลงตัว

1. ถ้า a และ b เป็นจ้านวนเต็มโดยที่ a  0 เราเรียก
a ว่าเป็น ตัวหาร (divisor) หรือ ตัวประกอบ (factor) ตัวหนึ่งของ
b ก็ต่อเมื่อ มีจ้านวนเต็ม q ที่ท้าให้ b  aq ในกรณีที่ a เป็น
ตัวหารของ b เราเรียกอีกแบบหนึ่งว่า a หาร b ลงตัว
เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ a b และใช้สัญลักษณ์ a b แทน a
หาร b ไม่ลงตัว
2. ถ้า a และ b เป็นจ้านวนเต็มโดยที่ a  0 แล้วจะมี
จ้านวนเต็ม q และ r เพียงคูเ่ ดียวเท่านัน้ ที่ท้าให้ b  aq  r
เมื่อ 0  r  a
3. ถ้าจ้านวนนัน้ เป็นจ้านวนเต็มคู่ แล้ว 2 จะหารลงตัว
4. ถ้าจ้านวนนัน้ เป็นจ้านวนเต็มคี่ แล้ว 2 จะหารไม่ลงตัว
5. ถ้าเลขสองหลักสุดท้ายของตัวตัง้ หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว
จ้านวนนัน้ จะหารด้วย 4 ลงตัว
6. ถ้าเลขสองหลักสุดท้ายของตัวตัง้ หารด้วย 4 ไม่ลงตัว
แล้วจ้านวนนั้นจะหารด้วย 4 ไม่ลงตัว
7. 5 จะหาร n ลงตัว เมื่อเลขโดดในหลักสุดท้ายของ n
เป็น 0 หรือ 5
8. 10 จะหาร n ลงตัว เมื่อเลขโดดในหลักสุดท้ายของ n เป็น 0
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ตารางที่ 1 สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแต่ละชุดกิจกรรม (ต่อ)
ชื่อชุดกิจกรรม

สาระสาคัญของเนื้อหา

ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ
Zbikowski เมื่อเลขโดดใน
หลักหน่วยของตัวหารเป็น 1

การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลักหน่วย
ของตัวหารเป็น 1 ก้าหนดให้ n  nk nk 1 nk 2 ...n2 n1 n0 แทนตัว
ตัง้ และ nk , nk 1 , nk 2 ,..., n2 , n1 , n0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ
ตัวตั้งและให้ p แทน ตัวหารซึ่งเขียนได้ในรูป p  10c  1 เมื่อ
น้า c คูณกับเลขโดดในหลักสุดท้ายของตัวตั้ง  n0  แล้วน้าไปลบ
ออกจากเลขโดดตัวที่เหลือของตัวตั้ง  nk nk 1 nk 2 ...n2 n1 

เวลา
(ชั่วโมง)
2

ผลลัพธ์ที่ได้จะหารด้วย p ลงตัว จะได้ว่า p n ก็ต่อเมื่อ
p nk nk 1 ...n2 n1   pk pk 1 ... p1   n0 
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ
Zbikowski เมื่อเลขโดดใน
หลักหน่วยของตัวหารเป็น 3

การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลักหน่วย
ของตัวหารเป็น 3 ก้าหนดให้ n  nk nk 1 nk 2 ...n2 n1 n0 แทนตัว
ตัง้ และ nk , nk 1 , nk 2 ,..., n2 , n1 , n0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ
ตัวตั้งและให้ p แทน ตัวหารซึ่งเขียนได้ในรูป p  10c  3 เมื่อ
น้า c ไปแทนค่าใน 3c  1 แล้วคูณกับเลขโดดในหลักสุดท้ายของ
ตัวตั้ง  n0  แล้วน้าไปบวกกับเลขโดดตัวที่เหลือของตัวตั้ง
 nk nk 1 nk 2 ...n2 n1  ผลลัพธ์ที่ได้จะหารด้วย p ลงตัว จะได้วา่

2

การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลักหน่วย
ของตัวหารเป็น 7 ก้าหนดให้ n  nk nk 1 nk 2 ...n2 n1 n0 แทนตัว
ตัง้ และ nk , nk 1 , nk 2 ,..., n2 , n1 , n0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ
ตัวตั้ง
และให้ p แทน ตัวหารซึ่งเขียนได้ในรูป p  10c  7 เมื่อน้า c
ไปแทนค่าใน 3c  2 แล้วน้าผลลัพธ์ที่ได้คูณกับเลขโดดในหลัก
สุดท้ายของตัวตั้ง  n0  แล้วน้าไปลบออกจากเลขโดดตัวที่เหลือ
ของตัวตัง้  nk nk 1 nk 2 ...n2 n1  ผลลัพธ์ที่ได้จะหารด้วย p ลงตัว

2

p n ก็ต่อเมื่อ p nk nk 1 ...n2 n1   3c  1 n0

ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง
การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ
Zbikowski เมื่อเลขโดดใน
หลักหน่วยของตัวหารเป็น 7

จะได้ว่า p n ก็ต่อเมื่อ p nk nk 1 ...n2 n1   3c  2  n0

831

Proceedings

ตารางที่ 1 สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแต่ละชุดกิจกรรม (ต่อ)
ชื่อชุดกิจกรรม

สาระสาคัญของเนื้อหา

ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง
การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ
Zbikowski เมื่อเลขโดดใน
หลักหน่วยของตัวหารเป็น 9

การหารลงตัวโดยใช้วธิ ีของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลักหน่วย
ของตัวหารเป็น 9 ก้าหนดให้ n  nk nk 1 nk 2 ...n2 n1 n0 แทนตัว
ตัง้ และ nk , nk 1 , nk 2 ,..., n2 , n1 , n0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ
ตัวตั้งและให้ p  pk pk 1 ... p2 p1 แทนตัวหาร และ
pk , pk 1 ,..., p2 , p1 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวหาร
เมื่อแทนค่าใน  pk pk 1 ... p1   1 แล้วน้าผลลัพธ์ที่ได้คูณกับเลข
โดดในหลักสุดท้ายของตัวตั้ง  n0  แล้วน้าไปบวกกับเลขโดดตัวที่
เหลือของตัวตั้ง  nk nk 1 nk 2 ...n2 n1  ผลลัพธ์ที่ได้จะหารด้วย p

เวลา
(ชั่วโมง)
2

ลงตัวจะได้วา่ p n ก็ต่อเมื่อ

p nk nk 1 ...n2 n1    pk pk 1 ... p1   1  n0 

7. ใบกิจกรรม เป็นส่วนที่ให้นักเรียนได้ลงมือท้าชุดกิจกรรม
8. แบบฝึกหัด เป็นส่วนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในชุดกิจกรรมมากขึน้
9. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วนที่นักเรียนเป็นผู้ปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้ กิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมนั้นเป็นชุดกิจกรรมที่ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบอุปนัยซึ่งเป็นการสอนจาก
รายละเอียด ปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหา ส่วนรวม หรือสอนจากตัวอย่างไปหา
กฎเกณฑ์ หลั กการ ข้อ เท็ จจริง หรือ ข้ อสรุป โดยการให้ นัก เรียนท้ าการศึก ษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้ ว
พิจารณาค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจากตัวอย่างต่างๆ เพื่อน้ามาเป็นข้อสรุป
10. การวัดผลและประเมินผล เป็นการวัดผลโดยการทดสอบหลังเรียน การท้าใบกิจกรรมและการท้า
แบบฝึกหัดของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด ประเมินผลโดยการตรวจใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดตามเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ ในส่วนของแบบทดสอบหลังเรียน ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการสร้างตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือการวัดผลประเมินผลการเรียน
คณิตศาสตร์
2. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์
3. สร้างแบบทดสอบ และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบแบบอัตนัยโดยให้ครอบคลุม
จุดประสงค์และเนื้อหาจ้านวน 8 ข้อ
4. จัดพิมพ์แบบทดสอบ
5. น้าชุดกิจกรรมที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ้านวน 3 ท่าน เป็นอาจารย์ประจ้าภาควิชาการ
จัด การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บู รพา จ้านวน 1 ท่ าน ครูช้านาญการพิเศษกลุ่ มสาระการเรีย นรู้
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คณิตศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ้านวน 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ภาษา ความ
เหมาะสมของเนื้อหา เพื่อน้ามาแก้ไขปรับปรุงให้ชุดกิจกรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะ
2. น้าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาโดยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ค่า IOC) หาได้จาก
N

ค่า IOC 

a
i 1

N

i

เมื่อ ai คือคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ

N คือ จ้านวนของผู้เชี่ยวชาญ
โดยคะแนน ai ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนัน้ ได้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนัน้ ได้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนัน้ ไม่ได้

เก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมด้วยตนเอง โดย
การน้าชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ตามล้าดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผู้ศึกษาทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัว
ของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง
ระดับปานกลาง และระดับต่้า ระดับละ 1 คน เพื่อทดสอบการสื่อความหมาย ส้านวนภาษาที่ใช้ ความยากง่ายของ
เนื้อหา ปริมาณเนื้อหา ขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรม เวลา ที่ใช้ในแต่ละชุดกิจกรรมเพื่อน้าผลที่ได้มาปรับปรุงซึ่ง พบว่า
มีเฉลยบางข้อที่ไม่สมบูรณ์ นักเรียนยังไม่เข้าใจในกรณี ที่ ตัวหารมากกว่าหลั กสิบ จึงเพิ่มตัวอย่างเข้าไปอีกเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น และค้านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
2. ขั้นการทดลองแบบกลุ่มเล็ก ผู้ศึกษาทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของ
เลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 8 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง
จ้านวน 2 คน ระดับปานกลางจ้านวน 4 คน และระดับต่้าจ้านวน 2 คน เพื่อน้ามาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่โดยท้าตามขั้นตอนดังนี้
1. ด้าเนินการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมตัง้ แต่ชุดที่ 1 ถึง ชุดที่ 5
จ้ า นวน 5 ครั้ ง ครั้ ง ละ 2 ชั่ว โมง และในระหว่า งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสื่ อ ความหมาย
ส้านวนภาษาที่ ใช้ ความยากง่ายของเนื้อ หา ปริมาณเนื้อหา ขั้ นตอนการด้ าเนินกิ จกรรม เวลา เพื่อน้ าผลที่ได้ ม า
ปรับปรุงชุดกิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. หลังการท้าใบกิจกรรม ให้นกั เรียนท้าแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุด
3. หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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3. ขั้นการทดลองภาคสนาม ผู้ศึกษาทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของ
เลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 24 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับต่้า คละกัน เพื่อน้ามาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้ 80/80 หรือไม่
โดยท้าตามขั้นตอนดังนี้
1. ด้าเนินการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิ จกรรมตัง้ แต่ ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5 จ้านวน
5 ครัง้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
2. หลังการท้าใบกิจกรรม ให้นักเรียนท้าแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุด
3. หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
4. ค้านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ผู้ วิ จั ย ด้ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของชุ ด กิ จ กรรมการสอน
คณิตศาสตร์ โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาค้ น คว้ า ต้ า รา และเอกสาร ผลงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
องค์ประกอบเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. ศึก ษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง
3. น้าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลง
ตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น โดยอยูภ่ ายใต้การแนะน้าของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
ผู้วิจัยด้าเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัว
ของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เพื่อหา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่มีต่อชุดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น โดยท้าตามขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักเรียนท้าแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัว
ของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. ค้านวณหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัวของ
เลขฐานสิบและเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาด้าเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ
และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยการน้าข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบฝึกหัด
ท้ายชุดกิจกรรม และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ( E1 / E2 ) ซึ่ง
ตัง้ เกณฑ์มาตรฐานของชุดกิจกรรมไว้ 80/80 ดังนี้
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
คะแนนที่ได้จากการท้าแบบฝึกหัดหลังเรียน
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ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E 2 ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนที่
ได้จากการท้าแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้ศึก ษาน้าแบบประเมินความพึงพอใจทั้ งหมดมาตรวจให้ค ะแนนและให้ น้าหนั กคะแนนตามแนวคิ ดของ
ลิเคอร์ท [17] ดังนี้
มีความพึงพอใจมากที่สุด
5 คะแนน
มีความพึงพอใจมาก
4 คะแนน
มีความพึงพอใจปานกลาง
3 คะแนน
มีความพึงพอใจน้อย
2 คะแนน
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
1 คะแนน
ผู้ศึกษาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนน[8] โดยแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก้าหนดให้ ดังนี้
4.51 - 5.00 คะแนน
มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.51 - 4.50 คะแนน
มีความพึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 คะแนน
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 คะแนน
มีความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.50 คะแนน
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผู้ศึกษาด้าเนินการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การหารลงตัวของ
เลขฐานสิ บ และเลขฐานอื่ น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ ราชวิ ท ยาลั ย ชลบุ รี
โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จ รูปคอมพิวเตอร์แล้วน้าข้อมูลที่ได้เรียงล้าดับจากข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดไปจนถึงข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
1. การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  E1 
2. การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์  E2 
3. สูตรการหาค่าเฉลี่ย

x

ผลการศึกษา
การศึกษาและต่อยอดความคิดโดยน้าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานแปดโดย
กระบวนการศึกษาสอดคล้องกับวิธีของ Zbikowski ดังนี้
พิจารณา n   10 8 a  b   10 8 a  b    118 b
จะสังเกตเห็นว่า  118  10 8 a  b ก็ต่อเมื่อ  118 a  b
พิจารณา n   10 8 a  b   10 8  a   2 8 b   218 b
จะสังเกตเห็นว่า  218  10 8 a  b ก็ต่อเมื่อ  218 a   2 8 b
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พิจารณา n   10 8 a  b   10 8  a   3 8 b    31 8 b
จะสังเกตเห็นว่า  318  10 8 a  b ก็ต่อเมื่อ  318 a   3 8 b
จากการศึกษาตัวอย่างข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า
ก้าหนดให้ m แทน ตัวหาร และ m  10 8 c  18 เมื่อ c เป็นจ้านวนใดๆ ในเลขฐานแปด
m n ก็ต่อเมื่อ m a  c  b 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลข
ฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในขั้นการทดลองภาคสนาม ปรากฏว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 88.17/86.33 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คอื 80/80 ซึ่งเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. การสร้างชุดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนโดยศึกษาองค์ประกอบ
หลั ก และวิธีก ารสร้ า งชุด กิ จ กรรม[12, 15, 16] โดยผู้ ศึ ก ษาด้ า เนิ น การสร้ างตามขั้ น ตอน ดั งนี้ ศึก ษาเนื้อ หา และ
หลักสูตรของทางโรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จากนั้นจัดล้าดับเนื้อหาเพื่อ
แทรกความรู้ในเรื่อง เกณฑ์การหารลงตัวของ Zbikowski จัดล้าดับเนื้อหา ก้าหนดสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
จุดประสงการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ให้สอดคล้องกัน ก้าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรม
เป็ นรายบุค คล โดยเทคนิคการสร้างชุดกิ จกรรมเน้นการเรียนการสอนแบบอุปนัย และก้ าหนดวิธีการวัด ผลและ
ประเมินผล ซึ่งการศึกษาและด้าเนินการดังกล่าวท้าให้มั่นใจได้ว่าจะท้าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้
ศึกษายังได้น้าแนวคิดและหลักการของชุดกิจกรรม[4] ได้กล่าวถึงแนวความคิดซึ่งเป็นจิตวิทยาการสอนที่น้ามาสู่การ
ผลิตชุดกิจกรรมโดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การน้าเอาสื่อมาใช้เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการเรียนของนักเรียน ทั้งยังมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เ กิดขึ้นระหว่างครู นักเรียนและ
สิ่งแวดล้อม จึงท้าให้ผู้ศึกษาจัดแนวทางในการด้าเนินกิจกรรมในชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคแบบอุปนัย ให้
นักเรียนได้ศึกษาตัวอย่าง สังเกต และหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ท้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ในชุดกิจกรรมมีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัตใิ นชุดกิจกรรมด้วยตนเอง โดยศึกษา
ตัวอย่างจากใบความรู้ทีละตัวอย่าง ตอบค้าถามจากใบความรู้และใบกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนสังเกตเพื่อน้าไปหา
ข้อสรุปได้ด้วยตนเอง ในชุด กิจกรรมจะมีส่วนของการสรุปองค์ความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในชุดกิจกรรมจะมีแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรม ซึ่งครูสามารถตรวจสอบได้จากการท้า
แบบฝึกหัดของนักเรียน จากการออกแบบกิจกรรมข้างต้นผู้ศึกษาได้ศึกษาปัญหาที่มีผลต่ อการเรียนรู้และลักษณะ
นักเรียนที่ออ่ นวิชาคณิตศาสตร์ จากพินจิ ศรีจันทร์ดี (2530, หน้า 125-12) และ วัชรี บุรณสิงห์ (2526, หน้า 435) ได้
กล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากผู้เรียน ในด้านความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน ทัศนคติของผู้เรียน ความพร้อมและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน ปัญหาสภาพแวดล้อม ด้านสื่อ ปัญหาในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไป ความสามารถทางการอ่านต่้า ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสร้างชุดกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่ อสร้างความมั่นใจ และสงเสริมทักษะด้าน
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การอ่าน การสรุปความรู้เพื่อหารูปทั่วไป และชุดกิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนและช่วย
ในเรื่องความพร้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงท้าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนค่อนข้างสูง
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและ
เลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีระดับการประเมินอยู่ 5
ระดับโดยให้น้าหนักคะแนนตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert, 1961 cited in Best & Kahn, 1989, p. 179) ผู้ศึกษาแปล
ความหมายของคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. (2553) แล้วแปลความหมายตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนดให้ ผลการประเมินพบว่า ข้อที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เป็นล้าดับที่ 1 คือ มีความรู้ และเทคนิคใหม่เพิ่มนอกเหนือ จากในห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.92 ล้าดับที่ 2 คือ เรียงล้าดับ
ความรู้จากง่าย ไปยากมีค่าเฉลี่ย 4.63 ล้าดับที่ 3 คือ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าชุดกิจกรรมในเนื้อหาอื่นมีค่าเฉลี่ย
4.54 ล้าดับที่ 4 คือเนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจและน่าเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.5 และข้อที่ได้ผลการประเมินอยู่
ในระดับความพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ยเป็นล้าดับที่ 5 คือชุดกิจกรรมช่วยให้เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดีข้ึน และชุดกิจกรรมมี
ความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.42 ล้าดับที่ 6 คือชุดกิจกรรมมีสีสันสวยงามดึงดูดใจ
ผู้อ่านมีคา่ เฉลี่ย 4.38 ล้าดับที่ 7 คือมีประโยชน์ตอ่ การเรียนในห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.33 ล้าดับที่ 8 คือชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและระยะเวลาในการจัดการเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่
เรียนมีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
หารลงตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47

วิจารณ์และสรุปผล
1. ต่อยอดความคิดจากการศึกษาบทความเรื่อง เกณฑ์การหารลงตัวของ Zbikowski โดยน้าไปประยุกต์ใช้กับ
การตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานแปด
2. ได้ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬ าภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 80/80
3. ความพึงพอใจที่มตี อ่ ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47/5

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาโดยนาไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานอื่น
1.1 การศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวกรณีที่ใช้เลขฐานสิบใช้ประโยชน์ได้คอ่ นข้างมากกว่า
การศึกษากรณีที่ใช้เลขฐานอื่นเพราะเลขฐานอื่นคนส่วนใหญ่ไม่นยิ มศึกษาและค่อนข้างซับซ้อน
1.2 สามารถประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานอื่นได้ ในส่วนการน้าเนื้อหาไป
แทรกในเนื้อหาที่เรียนนั้นค่อนข้างยาก เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาด้วยตนเองได้นอกเวลาเรียน
1.3 เนื้อหาที่ได้สามารถน้าไปสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ และควรเพิ่มกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มากขึน้ และให้เหมาะสมกับนักเรียน
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2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
2.1 ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น เหมาะกับ
นักเรียนที่สนใจศึกษาวิธีการใหม่ๆที่นอกเหนือจากห้องเรียน
2.2 ในการสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น นวั ต กรรมการสอนที่ ค่ อ นข้ า งใช้ เวลาและ
งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นทางโรงเรียนควรให้การสนับสนุนในหลายๆด้าน เช่นด้านกลุ่มตัวอย่างและงบประมาณ
2.3 ในการศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมควรเน้นย้้าเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีวินัยของนักเรียน และการ
ท้างานร่วมกันโดยครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด
2.4 ในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมครูผู้สอนควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
และควรเพิ่มกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนมากขึน้
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้เลขฐานสิบนัน้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่
ในชั้นเรียนมากกว่าการศึกษาโดยใช้เลขฐานอื่น แต่การจัดท้าชุดกิจกรรมนัน้ สามารถท้าได้ทุกแบบแต่ควรมีการแบ่ง
เนื้อหาให้ชัดเจน ไม่มากหรือน้อยเกินไป ชุดกิจกรรมควรอ่านแล้วเข้าใจง่าย เรียงล้าดับจากน้อยไปมาก และเหมาะกับ
การศึกษาได้ด้วยตนเอง

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาแนะน้าแนวทาง ช่วยเหลือในทุกปัญหา พร้อมทั้งให้ก้าลังใจ ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. คงรัฐ นวลแปง อาจารย์ประจ้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา นายไมตรี สมบูรณ์และ นางฐิตพิ ร ประสพโชคอ้านวย ครูช้านาญการพิเศษ ที่กรุณาให้ค้าแนะน้า
เพื่อปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์น้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้น นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การตรวจสอบรวมทั้งให้ค้าแนะน้าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มคี ุณภาพ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่
ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้ขา้ พเจ้าเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในสถานที่ และอ้านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการท้าวิจัย ตลอดจนขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วจิ ัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แด่บุพการี บูรพาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ท้าให้ขา้ พเจ้ามีการศึกษา และประสบความส้าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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(Individual database) และทราบผลงานวิจัยทั้งหมดที่ด้าเนินการโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจะได้ทราบ
ภาพรวมงานวิจัยที่เกิดขึน้ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา (Overall database) นอกจากนี้ควรพัฒนา “ระบบเครือข่ายนักวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (UP Research social network)” เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศวิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย และเกิ ด การ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้งานวิจัยในกลุ่มนั กวิจัย ดังนั้น ผลลัพ ท์ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้คือ ระบบฐานข้อมู ลการจัดการ
งานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research management database for application) และระบบเครือข่ายนักวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Research social network)
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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

บทนา (Introduction)
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ในการบริห ารงานวิจั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส้ า หรั บ ด้ า นบริ ห ารงานวิจั ย นั้น กองบริ ห ารงานวิจั ย ฯ มี
เป้าประสงค์หลักคือ “มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล” และมีพันธกิจหลักคือ “พัฒนาระบบวิจัย นักวิจัย ผลงานวิจัย และการใช้ประโยชน์” โดยบริหาร
จัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้้า (การพัฒนาโจทย์วิจัย และข้อเสนอโครงการ) การบริหารจัดการงานวิจัยกลางน้้า (การ
ติดตามระหว่างด้าเนินการวิจัย) จนถึงการบริหารจัดการปลายน้้า (การผลักดันผลงานวิจัยสูก่ ารใช้ประโยชน์ ) ซึ่งการ
ด้าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในช่วงต้นๆ หลังจากมหาวิทยาลัยพะเยาแยกตัวออกจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริหารงานวิจั ยฯ เน้นการบริหารจัดการต้นน้้า และกลางน้้า จนกระทั่งนักวิจัยสามารถ
พัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการ และสามารถด้าเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
กลุ่มนักวิจัยบางส่วนยังไม่สามารถที่จะน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรเน้ นการบริหารจัดการ
ปลายน้้าเพื่อผลักดันและช่วยเหลือนักวิจัยให้น้าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการน้าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์สามารถจ้าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ (1) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญ ญา (สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย) (2)
การเผยแพร่ผลงานวิจัย (การตีพมิ พ์ และการน้าเสนอในที่ประชุมวิชาการ) และ (3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ความรู้ (สู่
ชุมชน และสาธารณะ)
การผลักดันและช่วยเหลือนักวิจัยให้น้าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์นั้น จ้าเป็นต้องพัฒนา “ระบบฐานข้อมูล
การจัดการงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research management database for application)” เพื่อทราบประวัติ
การท้าวิจัยและการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยแต่ละท่าน เพื่อจะได้ทราบทิศทางการพัฒนานักวิจัย
(Individual database) และทราบผลงานวิจัยทั้งหมดที่ด้าเนินการโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจะได้ทราบ
ภาพรวมงานวิจัยที่เกิดขึน้ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา (Overall database) นอกจากนี้ควรพัฒนา “ระบบเครือข่ายนักวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (UP Research social network)” เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศวิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย และเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในกลุ่มนักวิจัย และจัดอบรมนักวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การน้าไปใช้
ประโยชน์
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ดั ง นั้น โครงการวิจั ย มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ 1. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การจั ด การงานวิจั ย เพื่ อ น้ า ไปสู่ ก ารใช้
ประโยชน์ (Research management database for application) และ 2. พั ฒ นาระบบเครือ ข่ายนั กวิจัย มหาวิทยาลั ย
พะเยา (UP Research social network)

วัสดุและวิธีการศึกษา (Materials and Methods)
1. พัฒ นาระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลักคือ
ข้อ มูล เบื้องต้น ของนักวิจัย และโครงการวิจั ย การประเมินผลงานวิจัยเบื้อ งต้นการประเมิน ผลงานวิจัยที่ น้ามาใช้
ประโยชน์ c]tการวิเคราะห์ ผ ลงานวิจัย ที่ ยั งไม่ได้ น้ ามาใช้ประโยชน์แ ละมีโอกาสพั ฒ นาต่อ การค้ น หานั ก วิจั ยที่ มี
ศักยภาพในแต่ละด้าน โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานวิจัยที่น้ามาใช้ประโยชน์ (ภาพที่ 1)
คะแนน การจดทะเบียน
การตีพิมพ์เผยแพร่
การเผยแพร่ความรู้/เทคโนโลยี
100

A1 สิทธิบัตรขึน้ ไป

80
60

B1 ระดับนานาชาติ มี Impact factor
B2 ระดับนานาชาติ ไม่มี Impact factor

A2 อนุสิทธิบัตร

20

B3 ระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI
B5 Proceedings ระดับนานาชาติ
B4 ระดับชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
B6 Proceedings ระดับชาติ
B7 น้าเสนอAbstractระดับนานาชาติ

10

B8 น้าเสนอAbstractระดับชาติ

40

ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีสู่
สาธารณะ (หนังสือ/คู่มอื /วิทยากร)
ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีสู่ชุมชน

ภาพที่ 1 เกณฑ์การก้าหนดคะแนนผลงานวิจัยที่น้ามาใช้ประโยชน์
2. กรอกข้อมูลนักวิจัยในโปรแกรมฯ โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2558
3. ประชุมชี้แจงนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยแต่ละคณะเรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูลฯ และระบบ
เครือข่ายฯ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงข้อดี และประโยชน์ที่จะนักวิจัยได้รับจากการกรอกข้อมูลในระบบฯ
4. แจ้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยแต่ละคณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ และยืนยันข้อมูล
5. น้าข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลฯ มาใช้ในการจัดกลุ่มและระดับนักวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ
กลุ่มจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา กลุ่มเผยแพร่ผลงานวิจัย และกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี/ความรู้

ผลการศึกษา (Results)
1. ระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research management database for
application) (ภาพที่ 2) โดยอาจารย์ นัก วิจั ย หรือผู้ ประสานงานวิ จัย แต่ละคณะลงข้อ มูล ในด้ านความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การท้าวิจัย แหล่งทุนที่เคยได้รับ และผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ ระบบจะน้าเข้าข้อมูล
และประมวลผลด้วยโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น
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ภาพที่ 2 ระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์
2. พัฒนาระบบเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Research social network) (ภาพที่ 3) จากข้อมูล
อาจารย์ นักวิจัยและผลงานการวิจัยโปรแกรมจะประมวลผลออกมาทัง้ ในรูปแบบโปรไฟล์นักวิจยั และเครือข่าย
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพที่ 3 ระบบเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา
3. ผลการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยแต่ละคณะเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด้าเนินโครงการในเชิง
คุณภาพ พบว่าเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยส่วนมากเห็นประโยชน์จากการจัดท้าระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย
เพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ และระบบเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งส่วนมากเห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในคณะได้ อย่างไรก็ตามปัญ หาที่พบจากการน้า
ระบบดังกล่าวมาใช้คือ นักวิจัยบางท่านไม่เห็นความส้าคัญ ในการกรอกข้อมูลในระบบฯ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัย
ผลักดันและก้าหนดเป็นนโยบายให้ น้าระบบดังกล่าวมาใช้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จะท้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามมา
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วิจารณ์ และสรุปผล
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านของ
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการท้าวิจัยหรือแหล่งทุ นที่เคยได้รับ และผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบผลงานการตีพิมพ์
ทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ผ่ านการประมวลผลแสดงในรูปแบบของฐานข้อ มู ล นั ก วิจั ย และ
เครือข่ายนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สามารถจ้าแนกตามคณะ ความเชี่ยวชาญ พื้นที่ที่ศึกษาวิจัย หรือวิเคราะห์
ผลงานทางวิชาการที่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้
1. การบริการจัดการงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย ในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน ใจส้าหรับ
ผู้บริหาร ในการก้าหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ หรือก้าหนดแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานได้อย่ างมี
ศักยภาพ และยังเป็นข้อมูลในการรายงานผลการด้าเนินงานในระบบประกันคุณภาพ
2. เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท้าให้ลดความผิดพลาด ลด
เวลาและขั้นตอน ลดความซ้้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนสามารถสืบค้นและตรวจสอบได้
3. เกิดฐานข้อมูลการวิจัยที่ผู้วิจัยสามารถสร้างเครือข่ายการวิจัย หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงนักวิจัย
เกิดขยายขอบเขตงานวิจัย มีการพัฒนางานเชิงบูรณาการ การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้มาก
ขึ้น การพัฒนาปรับปรุงต่อไป จะเป็นการปรับปรุงระบบจากการประเมินผลการใช้ งานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และน้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาผลงานในล้าดับต่อไป
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ ิจารณาบทความสาหรับกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
Development of database system for assessor to consider the article
of editorial Naresuan University Journals
ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์1*
Tharaporn Teerapabvisadpong1*
บทคัดย่อ
การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณ วุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
และ 4. เพื่อประเมินระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมีวิธีด้าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 2. การออกแบบระบบ 3. การพัฒนาระบบ และ
4. การใช้ ง านระบบ พร้ อ มจั ด ท้ า คู่ มื อ การใช้ง านระบบและประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 116 คน
ผลการศึก ษา พบว่า ผู้ ใช้งานระบบมีความพึงพอใจและมีความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ในระดั บมาก ซึ่ งยืนยั นแล้วว่า
ระบบมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบสามารถน้าไปใช้งานได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ สามารถช่วย
สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถดู รายละเอีย ดข้ อ มู ล จากลิ งค์ ULR ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สามารถดาวน์โหลดไฟล์
ประวั ติ ย่ อ CV (Curriculum Vitae) ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สามารถน้ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ง านได้ ทั น ที โดยส่ ง ข้ อ มู ล รายชื่ อ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ อ อกเป็น ไฟล์ Excel สามารถพิม พ์แบบฟอร์ม เสนอชื่อผู้ ทรงคุณ วุฒิ จ ากระบบออกมา และสามารถ
แสดงจ้านวนบทความจากการเลือกผู้ทรงคุณวุฒขิ องผู้นพิ นธ์ (ผู้แต่ง/ผู้สง่ บทความ) ได้
คาสาคัญ: ระบบฐานข้อมูล วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองบรรณาธิการ บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์
ความเชี่ยวชาญ Database System
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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

บทนา
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้รับผิดชอบดูแล
การบริ ห ารจั ด การวารสารมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จ้ า นวน 2 ฉบั บ ได้ แ ก่ 1) วารสารมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการในสาขาวิชาต่า งๆ ด้ า นวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และด้ า นวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ 2) วารสารการวิจั ย
เพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้ ที่ ได้จากการวิจัยในเชิงการวิจัย
เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ แ ต่ ง ตั้ ง
กองบรรณาธิการจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันในการด้าเนินการจัดท้า
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการมีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความเพื่อลงตีพมิ พ์ในวารสารทัง้
2 ฉบับ การพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจะด้าเนินการผ่านบรรณาธิการเพียง
ท่านเดียว กระบวนการสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ประเมิน) ปัจจุบันใช้การสืบค้นผ่านระบบเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต
เป็นการสุ่มหาข้อมูล ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ได้รับไม่มีความถูกต้องชัดเจน ไม่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของบรรณาธิการ ซึ่งการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และ
ใช้ระยะเวลานานในการค้นหาเพื่อคั ดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมกับบทความแต่ละกลุ่มสาขา ดังนั้นเพื่อเป็นการ
อ้านวยความสะดวกแก่บรรณาธิการ การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการด้าเนินงานในปัจจุบัน
นับเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบงาน คือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ครบถ้ว น รวดเร็ว
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สามารถใช้งานได้ทันที และสามารถใช้งานร่วมกันได้ ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของผู้ ใช้ง านระบบต้ อ งเริ่ ม จากการออกแบบระบบที่ ดี ซึ่ งระบบสารสนเทศที่ ได้ รับ การออกแบบมาเป็ น อย่ า งดี
เมื่อ น้ าไปใช้จ ะสามารถสอดรับ กั บ ภารกิ จ ของหน่ว ยงานให้ มี ค วามสมบู รณ์ ทั น สมั ย เข้า ถึ ง และใช้ป ระโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (วิไลภรณ์ ศรีไพศาล, 2533)
ผู้ วิ จั ย จึ งได้ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความ โดยรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ป ระเมิ น ที่ ผ่ า น
การพิจารณาบทความให้ กับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และข้อมู ล ผู้เชี่ยวชาญที่มี รายชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ของ
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. เพื่อประเมินระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบเขตของงานวิจัย
ด้านเนื้อหา ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน)
ประกอบด้ วย ข้ อ มู ล ต้ า แหน่ ง ทางวิช าการ ชื่ อ นามสกุ ล หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น เบอร์ โทรศั พ ท์ อี เมล์
ความเชี่ยวชาญ ประวัตกิ ารศึกษา ผลงานวิจัย และประวัตกิ ารท้างาน โดยมีกระบวนการท้างาน ดังนี้
1. การเพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ จากชื่อ-สกุล และความเชี่ยวชาญ
3. การแสดงผลข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒภิ ายในและนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. การแสดงผลข้ อ มู ล ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ จ้ าแนกตามกลุ่ ม สาขาวิชา ได้ แ ก่ สาขาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู รณ์ รวดเร็ ว ใช้ ง านได้ ทั น ที ตรงตามความต้ องการ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ข้ อ มู ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส้ า หรั บ ใช้ ใ นการสื บ ค้ น ที่ ส ามารถน้ า ไปใช้ ใ นตั ด สิ น ใจของกองบรรณาธิ ก าร
เพื่อพิจารณาบทความของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
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เป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความส้าหรับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มขี ้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกในการใช้งาน
3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ตามปีงบประมาณ 2557

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
การออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร ผู้ วิ จั ย ได้ น้ า กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ของอาจารย์ เ อกริ น ทร์ ค้ า คู ณ การใช้ โ ปรแกรมการจั ด การ
ฐานข้อมูล Access เวอร์ชั่น 2007 (2554). กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
ฐานข้อมูล หมายถึง วิธีในการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อใช้งานได้ง่าย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ได้ง่าย เช่น การเพิ่มหรือลดข้อมูล เป็นต้น ฐานข้อมูล เป็นแหล่งที่ใช้ส้าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูล
มารวมไว้ที่เดียวกัน รวมทั้งต้องมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) เก็บค้าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท้าให้สามารถสืบค้น (retrieval) แก้ไข
(modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (update) และจัดเรียง (sort) ได้สะดวกขึ้น โดยในการกระท้าดังที่
กล่าวมาแล้ว ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ประยุกต์ส้าหรับจัดการฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อ มูล หมายถึง ระบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมู ลเข้าด้วยกั น โดยขจัดความ
ซ้้าซ้อนของข้อมูลออก แล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อการใช้งานร่วมกันในองค์กร ภายในระบบต้องมีส่วนที่เป็น
โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล (database) และจะต้องมีการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้น มีการก้าหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคนให้แตกต่างกัน ตามแต่ความต้องการในการใช้งาน
ความสาคัญของระบบฐานข้อมูล
การจั ด ข้อ มูล ให้ เป็ น ระบบฐานข้อ มู ลท้ าให้ ข้ อมู ล มีส่ว นดี ก ว่าการเก็บข้ อมู ล ในรูปของแฟ้ม ข้อ มู ล เพราะ
การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จะมีสว่ นที่ส้าคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูลดังนี้
1. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้าซ้อน
2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล
3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท้าได้อย่างสะดวก
4. สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้
5. มีความเป็นอิสระของข้อมูล
6. สามารถขยายงานได้งา่ ย
7. ท้าให้ขอ้ มูลบูรณะกลับสูส่ ภาพปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน
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องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่เป็ น ระบบที่ มี ก ารน้ า ระบบคอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาช่ ว ยในการจั ด เก็ บ โดยมี
โปรแกรม Software ช่วยในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ องค์ประกอบของฐานข้อมูล
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2. ซอฟต์แวร์ (Software)
3. ข้อมูล (Data)
4. บุ ค ลากร (People) ใ น ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล จ ะ มี บ ุ ค ล า ก ร ที ่ เ กี ่ ย ว ข้ อ ง ประกอบด้ ว ย 1. ผู ้ ใ ช้ ทั ่ ว ไ ป
(User) 2. นักปฏิบัติการ (Operator) 3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System
Analyst) และ 5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
5. ขั้นตอนปฏิบัตงิ าน (procedure)
กรรณิการ์ อ้าพรัตน์ (2553) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ (System Theory) มีองค์ประกอบพื้นฐานของ
ทฤษฏีระบบ ประกอบด้ วย 1. ปั จ จัย น้ าเข้ า (Input) 2. กระบวนการ (Process) 3. ผลผลิ ต (Output) 4. ผลกระทบ
(Impact) ดังแสดงในภาพที่ 1
ปัจจัยน้าเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ผลกระทบ
(Impact)

ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback)

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการท้างานแบบระบบ
แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน มีขั้นตอนการด้าเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1. วางแผนงาน/โครงการ
2. ก้าหนดขอบเขตการด้าเนินการ 3. การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ 4. การออกแบบ 5. การทดสอบระบบ
และน้าระบบไปใช้งาน และ 6. การบ้ารุงรักษา ดังภาพที่ 2
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การวางแผน

การกาหนดขอบเขต

การรวบรวมและวิเคราะห์ความ
ต้องการ

การออกแบบฐานข้อมูล
การเลือก
ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล

การออกแบบระดับแนวคิด

การออกแบบ
ระบบงาน
ประยุกต์

การออกแบบระดับตรรกะ
การออกแบบระดับกายภาพ

การทดสอบและนาระบบไปใช้

การบารุงรักษา

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน
ที่มา: วิไลภรณ์ ศรีไพศาล, 2553
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จากแนวคิดทฤษฎีระบบและการพัฒนาระบบงานข้างต้น ผู้วิจัยได้น้ามาเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการวิจัยของ
ส้ านั ก เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทร์เกษม (2544) ที่ ให้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บระบบฐานข้ อ มู ล
ควรมีองค์ประกอบหลัก ดังแสดงในภาพที่ 3
ผู้บริหารฐานข้อมูล
(Database Administrator หรือ DBA)

ระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management System หรือ DBMS)

แอพลิเคชันฐานข้อมูล
(Database Application)

ดาต้าเบสเซิรฟ
์ เวอร์
(Database Server)

ข้อมูล (Data)

ระบบฐานข้อมูล
(Database System)

ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
ขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบงานประยุกต์จะเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ แล้วจึงท้าการออกแบบ
ขั้นต่อไปคือ การพัฒนาต้นแบบของโปรแกรม ขั้นตอนสุดท้าย คือ การทดสอบระบบ เมื่อทดสอบแล้วพบว่า ระบบยัง
ไม่สมบูรณ์ ผู้พัฒนาระบบจะต้องเริ่มต้นการวิเคราะห์ ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบ และทดสอบระบบอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่ งผู้ พั ฒ นาระบบจะต้องด้ าเนินการตามวงจรเช่นนี้ไปจนกว่าระบบจะผ่านการทดสอบจนเป็ นที่ ยอมรับของ
ผู้ใช้ระบบว่าระบบสมบูรณ์และไม่จ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอีกต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 4
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ออกแบบ
(Design)
วิเคราะห์
(Analysis)

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

พัฒนา
(Implementation)

ทดสอบ
(Testing)
ภาพที่ 4 แสดงวงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ได้แก่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยกอง
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/
ผู้สง่ บทความ) และนิสติ /นักศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยส่วนของ Hardware และ Software ดังนี้
1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบงาน
และจัดเก็บข้อมูลของระบบ โดยมีประสิทธิ์ภาพการท้างานขั้นต่้า มีความเร็วหน่วยความจ้าข้อมูล ไม่นอ้ ยกว่า 256 MB
ขนาดของพื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อยกว่า 20 GB จอภาพแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว และเครื่อง
อ่าน CD-ROM 8X ขึน้ ไป
2. ด้านซอฟท์แวร์ (Software)
2.1 ระบบปฏิบัตกิ าร (Operation System) Microsoft Windows 8
2.2 ระบบแสดงผลทางหน้าจอบน Web Browser แสดงผลที่ Firefox และ Chrome เป็น Software ที่
ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส้าหรับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัตกิ าร Windows
2.3 Apache เป็น Software ที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ใช้ MySQL
2.5 เครื่องมือในการพัฒนาระบบ Web Application ภาษาสคริปต์ PHP เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบบันทึกประวัตผิ ู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. แบบสอบถามความเหมาะสมเพื่ อ ประเมิ น ระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความส้ า หรั บ
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามมาตรฐานเทคนิคของลิเคอร์ท (likert’s Scale) ที่ใช้หลักการวัดทัศนคติของผู้ใช้ระบบโดยก้าหนดช่วงเกณฑ์
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม ส้าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป จ้านวนและคุณสมบัตขิ องพนักงานและผู้ท้าหน้าที่บรรณาธิการจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ2
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลระดับความต้องการ จากแบบสอบถามส่วนที่ 3 วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามขัน้ ตอนดังนี้
2.1 ให้คะแนนส้าหรับการประมาณค่าตามแบบ Likert Scale แก่ค้าตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล้าดับ
2.2 ค้านวณหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของค้าตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อ
แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best and Kahn, 1993) ซึ่งมีคา่ คะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
2.3 สร้างข้อสรุปอุปนัย โดยท้าการรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดมาสรุปไว้ทั้งหมด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาความเป็นไปได้
ของระบบ แบบสัมภาษณ์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบงานเดิม โดยมีแบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ม ดังนี้
2.1 แบบบันทึกประวัตผิ ู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 แบบสอบถามความเหมาะสมเพื่อประเมินระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณ วุฒิพิจารณาบทความ
ส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการพัฒนาระบบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ท้า
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วย
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บรรณ าธิ ก ารวารสารมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร คณ าจารย์ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ผู้ นิ พ นธ์ (ผู้ แ ต่ ง /
ผู้สง่ บทความ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และนิสติ /นักศึกษา เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผู้วิจัยได้ท้าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มทดสอบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. ระบบระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความส้าหรับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. แบบสอบถามความพึ ง พอใจการใช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความส้ า หรั บ
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการค้านวณค่าทางสถิติ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อหาค่าสถิติและ
วิธีการแปลความหมายค่าทางสถิติที่ค้านวณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) กรณีแจกแจงความถี่
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา สามารถด้าเนินการ
ได้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา พิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้งานระบบฐานข้อมูล โดยพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2559 ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นตัวเก็บข้อมูลและใช้ URL ในการเรียกใช้งานระบบ http://www.graduate.nu.ac.th/expert โดยมี
ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มสาขาวิชา
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลต้าแหน่งทางวิชาการ
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลผลงานวิจัย
7. วิเคราะห์ระดับการศึกษา
8. วิเคราะห์ขอ้ มูลประวัตกิ ารศึกษา
9. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPEG PNG และ GIF
10. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เช่น ไฟล์ Word Excel และ PDF

ผลการพัฒนาระบบ
จากผลการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความส้ าหรั บ กองบรรณาธิ ก ารวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถช่วยสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้นพิ นธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มี
ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลจากลิงค์ ULR ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ
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สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประวัตยิ อ่ CV (Curriculum Vitae) ของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถน้าข้อมูลไปใช้งานได้ทันที โดยส่ง
ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ออกเป็นไฟล์ Excel สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบออกมา และ
สามารถแสดงจ้านวนบทความจากการเลือกผู้ทรงคุ ณ วุฒิข องผู้ นิพ นธ์ (ผู้แ ต่ง/ผู้ส่ งบทความ) ได้ โดย พิม พ์ URL:
http://www.graduate.nu.ac.th/expert เพื่อเข้าสูห่ น้าหลักของระบบ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหน้าหลักของระบบ
เมื่ อ เข้ า สู่ ห น้ า หลั ก ของระบบแล้ ว สามารถค้ น หาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใส่ ค าค้ น หา เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล
ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ หน่วยงาน ในช่องค้าค้นหาจะแสดงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในตารางตาม
ค้าค้นหาดังรูปที่ 6 โดยแสดงข้อมูล สถานภาพ ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 6 แสดงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒใิ นตารางตามค้าค้นหา
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุลของผู้ทรงคุณวุฒิท่าน
นั้นๆ ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ ใช้ ง านสามารถคลิ ก เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เข้ า ไปในแบบฟอร์ ม ได้ โดยคลิ ก ที่
ทรงคุณวุฒิที่เลือกไว้ โดยคลิกที่

สามารถ ลบข้ อ มู ล

และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคลิกที่

ได้ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 แสดงแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการศึกษา
ผลการวิจัย เพื่อ พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ พิจ ารณาบทความส้ าหรับกองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยได้ด้าเนินการจัดส่งแบบสอบถามความเหมาะสมเพื่อประเมินระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ให้กับ
ผู้ เชี่ ย วชาญ จ้ า นวน 3 ท่ า น เพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของแบบส อบถามการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระบบ ในแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้คา่ IOC โดยมีเกณฑ์การประเมินความ
สอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
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ใช้คะแนนเท่ากับ + 1
ใช้คะแนนเท่ากับ 0
ใช้คะแนนเท่ากับ - 1

หมายถึง แน่ใจว่าเหมาะสม สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์
หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
หมายถึง ยังไม่ถกู ต้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชีย่ วชาญ
คนที่
คนที่
คนที่
1
2
3

รายการ

ด้านเมนู / เครื่องมือในการใช้งาน
1. มีความชัดเจน สื่อความหมายได้ดแี ละเข้าใจง่าย
+1
+1
+1
2. ต้าแหน่งของเมนู/กลุ่มเครื่องมือ มีความเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน
+1
+1
+1
3. จ้านวนของเมนู/กลุม่ เครื่องมือมีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน
+1
+1
+1
ด้านการออกแบบ
4. ใช้งานง่ายและสะดวก
+1
+1
+1
5. มีความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้สามารถปรับแก้ข้อมูลได้
+1
+1
+1
6. การเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของระบบเหมาะสมและสะดวกต่อผู้ใช้งาน
+1
+1
+1
ด้านหน้าจอแสดงผล
7. ความสวยงามของหน้าจอแสดงผล
+1
+1
+1
8. ความกลมกลืนของสี/การใช้สใี นหน้าจอแสดงผล
+1
+1
+1
9. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษร
0
+1
+1
10. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอแสดงผล
+1
+1
+1
ด้านความเหมาะสมสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
11. มีส่วนรับข้อมูลครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองบรรณาธิการ
+1
+1
+1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
12. มีรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
+1
+1
+1
ด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบงานนี้
13. มี ก ารสื บ ค้นข้ อ มู ล ที่ สามารถน้ าไปใช้ ใ นตั ดสิ น ใจของก อง
+1
+1
+1
บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาบทความ
14. ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็วใช้งานได้ทันที
+1
+1
+1

รวม

ค่า
IOC

3
3
3

1
1
1

3
3
3

1
1
1

3
3
2
3

1
1
0.67
1

3

1

3

1

3

1

3

1

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกั บความสอดคล้องจ้านวน 3 ท่าน ผลรวมของคะแนนพิจารณา จะได้เท่ากับ 3 จ้านวน 13 ข้อ
รายการ ได้ ค่ า IOC = 1 ยอมรั บ ได้ และอี ก 1 รายการ ได้ ค่ า IOC = 0.67 แสดงถึ ง ข้ อ รายการประเมิ น นี้มี ค วาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากค่า 0.67 ซึ่งเข้าใกล้ค่า 1 ทั้งนี้ค่า IOC ที่ยอมรับไว้ว่ามีความเที่ยงตรงคือมีค่า
เท่ า กั บ 0.5 ขึ้ น ไป ถ้ า หากมี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.5 ถื อ ว่ า ข้ อ รายการนั้ น ไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
จะต้องตัดข้อรายการนั้นออกไปหรือท้าการปรับปรุงข้อรายการนั้นใหม่
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จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิก ารวารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร ผู้วิจัยได้ด้าเนินการจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจและการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้กับผู้ตอบแบบสอบภาม ได้แก่ กองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ นิ พ นธ์ (ผู้ แต่ ง /ผู้ ส่งบท ค วาม) แล ะนิ สิต/นั ก ศึ ก ษา เพื่ อตอบแบบ ส อบ ถ าม
จ้านวน 116 คน ปรากฏผลการวิจัยดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
67
48
1
116

ร้อยละ
57.76
41.38
0.86
100.00

ตารางที่ 3 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ)
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิต/นักศึกษา
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
100
8
3
2
1
1
1
116

ร้อยละ
86.21
6.90
2.59
1.72
0.86
0.86
0.86
100.00

ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
42
41
30
3
116
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ร้อยละ
36.21
35.34
25.86
2.59
100.00
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ในด้านต่างๆ
รายการประเมิน

X

SD

ด้านเมนู / เครื่องมือในการใช้งาน
1. มีความชัดเจน สื่อความหมายได้ดแี ละเข้าใจง่าย
4.23 0.80
2. ต้าแหน่งของเมนู/กลุม่ เครื่องมือ มีความเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน
4.23 0.79
3. จ้านวนของเมนู/กลุม่ เครื่องมือ มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน
4.17 0.81
รวมด้านเมนู / เครื่องมือในการใช้งาน
4.21 0.80
ด้านการออกแบบ
4. ใช้งานง่ายและสะดวก
4.20 0.84
5. มีความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้
4.18 0.91
6. การเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของระบบเหมาะสมและสะดวกต่อผู้ใช้งาน
4.11 0.83
รวมด้านการออกแบบ
4.16 0.86
ด้านหน้าจอแสดงผล
7. ความสวยงามของหน้าจอแสดงผล
3.99 0.80
8. ความกลมกลืนของสี/การใช้สใี นหน้าจอแสดงผล
4.08 0.76
9. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษร
4.06 0.82
10. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอแสดงผล
4.08 0.72
รวมด้านหน้าจอแสดงผล
4.05 0.78
ด้านความเหมาะสมสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
11. มีส่ วนรับ ข้อ มูล ครบถ้ วนสอดคล้ อ งกั บวัต ถุ ประสงค์ ก องบรรณาธิ การวารสาร 3.97 0.84
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. มีรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
4.03 0.80
รวมด้านความเหมาะสมสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ฯ
4.00 0.82
ด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบงานนี้
13. มี ก ารสื บ ค้ น ข้อ มู ล ที่ ส ามารถน้ า ไปใช้ ในตั ด สิ น ใจของกองบรรณาธิ ก ารฯ เพื่ อ 4.11 0.76
พิจารณาบทความได้
14. ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็วใช้งานได้ทันที
4.12 0.75
รวมด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบนี้
4.11 0.76
ด้านความสามารถและคุณลักษณะของระบบที่ผู้ใช้งานสามารถจัดการได้
15. การส่งออกข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไฟล์ Excel
3.96 0.84
16. การจัดเก็บและดูรายละเอียดข้อมูลจากลิ้ง URL หน่วยงานต้นสังกัดของ
3.94 0.75
ผู้ทรงคุณวุฒิ
17. การจัดเก็บและดาวน์โหลดไฟล์ประวัติย่อ CV (Curriculum Vitae) ของ
4.03 0.79
ผู้ทรงคุณวุฒิ
18. การพิมพ์แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.99 0.80
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ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ในด้านต่างๆ (ต่อ)
รายการประเมิน
19. การจัดเก็บนับสถิติในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมด้านความสามารถและคุณลักษณะของระบบฯ
รวมเฉลี่ย

X

SD

4.03
3.99
4.08

0.71
0.78
0.80

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก

สรุปผลและอธิปรายผล
การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณ วุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร สามารถช่วยสืบค้น ข้อ มู ลผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ที่สามารถน้าไปใช้ในการตั ดสิ น ใจของกองบรรณาธิก ารวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีความ
ถู ก ต้อ งครบถ้ วนสมบู รณ์ สามารถดู รายละเอีย ดข้ อ มู ล จากลิ ง ค์ ULR ของหน่ วยงานต้ น สั ง กั ด ของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประวัตยิ อ่ CV (Curriculum Vitae) ของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถน้าข้อมูลไปใช้งานได้ทันที โดยส่ง
ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิออกเป็นไฟล์ Excel สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบออกมา และ
สามารถแสดงจ้านวนบทความจากการเลือกผู้ทรงคุณวุฒขิ องผู้นพิ นธ์ (ผู้แต่ง/ผู้สง่ บทความ) ได้
จากผลการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจและการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณ วุฒิพิจารณาบทความ
ส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล มีความพึงพอใจและความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งยืนยันแล้วว่าระบบมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบสามารถน้าไปใช้งานได้จริง
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น้าระบบที่ได้พัฒนาขึน้ นี้ไปใช้ในหน่วยงานวารสาร งานวิจัยและ
วิเทศสัมพั นธ์ บัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลั ยนเรศวร เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ กองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ชว่ ยบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้นพิ นธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) และเพื่อให้
ผู้วิจัยได้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่สามารถพัฒนาระบบที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
สามารถใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อช่วยสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจ และข้อมูลที่ได้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ ใช้งานระบบฐานข้ อ มู ล ชื่น ชมที่ ได้ ริเริ่ ม ท้ าระบบออนไลน์น้ีขึ้น มีค วามโปร่งใส สะดวก
ทันสมัย ไม่ซ้าซ้อน และง่ายต่อการใช้งาน
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจัดหมวดหมู่ เช่น ผลงานตีพิมพ์ ทุนวิจัยที่ได้รับ รางวั ล ผลงานการเขียนหนังสือและ
ต้ารา ควรมีช่อง Profile ที่เป็นภาษาอังกฤษ และในกรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ควรจะลิงค์
ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ กับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ส้าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจากศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่เล็งเห็นความส้าคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับ
กองบรรณาธิก ารวารสารมหาวิทยาลัย นเรศวร เพื่อ รวบรวมข้อ มู ลผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ พิจ ารณาบทความของวารสาร
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร และสามารถช่ ว ยสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ามารถน้ า ไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจของ
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศั ก ดิ์ ชัย วิ ท ยาอารี ย์ กุ ล รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และวิ เทศสั ม พั น ธ์
บัณ ฑิต วิทยาลัย ดร.ช้านาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดี ฝ่ายพั ฒ นาและประกั นคุ ณ ภาพการศึกษา บัณ ฑิตวิทยาลั ย
ที่ปรึกษาโครงการ และนางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ รักษาการหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ที่เป็น
ผู้ริเริ่มเสนอประเด็นปัญหาและเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้ กรุณาให้ค้าปรึกษา แนะน้า และแสดงความคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนตรวจทานข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างยิ่ง รวมถึงนายประธาน
สายค้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรที่กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/
ผู้สง่ บทความ) และกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
คุณค่าและประโยชน์จากการท้างานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิท ธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ ตลอดจนผู้เขียนต้าราทางวิชาการที่ผู้วิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิงทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยครั้งนี้
จะเกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
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การพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
กรณีศกึ ษา: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
System development for academic journal search by using QR code
technology: A case study of Chaopraya University.
วิรัช กาฬภักดี1*
Wiruch Karapukdee1*
บทคัดย่อ
วิจัย ในครั้ง นี้มีวัต ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ด วิธีการด้าเนินการวิจัยนัน้ ได้แบ่งการด้าเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ศึกษาการบริหารจัดการและการให้บริการ
วารสารวิชาการของห้ อ งสมุ ด โดยการสั งเกตแบบมีส่ ว นร่ว ม การสั ม ภาษณ์ บรรณารัก ษ์ แ ละเจ้ า หน้า ที่ ห อสมุ ด
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2. คือการพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ซึ่งใช้
โปรแกรม MySQL ในการจั ด การฐานข้ อ มู ล และใช้ โ ปรแกรม PHP เป็ น ส่ ว นเชื่ อ มประสานกั บ ผู้ ใ ช้ แ ละการ
โปรแกรมควบคุ ม การท้ างาน และ 3. คื อการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพระบบสื บค้ น วารสารวิชาการที่ พั ฒ นาขึ้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลการศึก ษาและพั ฒ นาพบว่า ระบบสืบค้ นวารสารวิชาการ โดยการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีคิ วอาร์โค้ ด
สามารถบริหารจัด การข้อ มู ลวารสารวิ ชาการ และสามารถบริก ารข้อมู ล ดังกล่ าวบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ทางคิวอาร์โค้ด และทางเว็บเพจส้าหรับสืบค้น
และสามารถสืบค้นวารสารได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1. สืบค้นตามปีและสาขาของวารสาร 2. สืบค้นตามตัวอักษร 3. สืบค้นตาม
ค้าส้าคัญ และ 4. สืบค้นขั้นสูง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ และผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้น
วารสารวิชาการดังกล่าวอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.30) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: วารสารวิชาการ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
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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

บทนา
บทบาทหนึ่งของห้องสมุดที่สืบเนื่องมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คือการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบเข้ามาไว้ และในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามหาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการสืบค้น
และเข้าถึงสารสนเทศ วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ส้าคัญของห้องสมุด เพราะเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ความรู้ ความคิด เสนอความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของวิทยาการสาขาต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย
รวมทั้งให้ขอ้ มูลสถิติ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลผลิตและบริการ วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดพิมพ์ออกมา
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้สามารถน้าเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จึงมี
แนวโน้มในการผลิต และมีจัดเก็บในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการเข้าถึงของ
ผู้ใช้บริการ จากการศึกษาของ ธนากร อุยพานิชย์ และเสถียร จันทร์ปลา [2] เรื่องการบริหารงานและบริการด้าน
วารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า ห้องสมุดมีปัญหาที่ส้าคัญประการหนึ่งคือ สถานที่จัดเก็บ
วารสารคับแคบและชั้นวางวารสารไม่เพียงพอ นอกจากปัญหาด้านสถานที่แล้วปัญหาใหญ่เกี่ยวกับตัววารสารเองที่
ห้ องสมุ ด เกื อ บทุ ก แห่ งประสบอยู่และแก้ ปัญ หาได้ ย ากนั้น ก็ คื อ ปั ญ หาวารสารถู ก ฉี ก ขาด วารสารสู ญ หาย และ
ห้องสมุดได้รับวารสารไม่ครบถ้วน โดยมีปัญ หาตามมาอีกคือ ในการรวมวารสารเพื่อเย็บเล่มในตอนปลายปี หาก
วารสารไม่ครบก็ตอ้ งซื้อหามาทดแทน ซึ่งวารสารบางรายการก็อาจขาดตลาดหาซื้อไม่ไ ด้อีกแล้ว นอกจากนี้ปัญหาใน
การเย็บเล่มวารสารสารยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความไม่สะดวกในการใช้งาน กล่าวคือวารสารเย็บเล่มที่หนา
เกินไปท้าให้ไม่สะดวกในการเปิดอ่าน และท้าส้าเนา เพราะจะไม่สามารถส้าเนาข้อมูลในส่วนที่ใกล้สันวารสารได้ อีกทัง้
ยังต้องรอให้ผู้ใช้รายอืน่ ที่ก้าลังใช้ได้ใช้ให้เสร็จก่อน รวมไปถึงการสืบค้นวารสาร ผู้ใช้จะเข้าถึงวารสารได้ยาก
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ปัจจุบัน QR Code ซึ่งย่อมาจาก Quick Response Code แปลว่า โค้ดที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถ
เก็บข้อมูล ได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary เช่น ชื่อเว็บไซต์, เบอร์โทรศัพท์, ข้อความ, E-mail ฯลฯ และมีการแปลง
ข้อมูล (Encode) และถอดรหัส (Decode) ด้วยการใช้รูปแบบ 2D ด้วยซอฟต์แวร์การถอดรหัสจากภาพหรือวีดีโอ ด้วย
การที่ข้อมูล คิวอาร์โค้ดเก็บไว้เป็นข้อมูลตัวอักษรเราจึงสามารถน้าคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
เช่น เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย ปัจจุบันคิวอาร์โค้ด
ถูกน้าไปใช้ในหลายๆ ด้านเนื่องจากความ “ง่าย” เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคนและมือถือเดีย๋ วนี้ก็มี
กล้องเกือบทุกรุ่น ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของคิวอาร์โค้ดก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ เพราะ URL โดยปกติแล้ว
จะเป็นอะไรที่จดจ้าได้ยากเพราะยาวและบางอันจะซับซ้อนมาก ขนาดจดยังท้าไม่ได้ แต่ด้วยคิวอาร์โค้ดเพียงแค่ยกมือ
ถือมาสแกนที่พบเห็นตามผลิตภัณต์ต่างๆ, นามบัตร, นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือจะลิ้งค์เข้าเว็บเพจที่คิวอาร์โ ค้ดนั้นๆ
บันทึกข้อมูลอยู่โดยอัติโนมัติ และด้วยการมาของระบบ 3G ที่ค่ายมือถือต่างๆ ได้น้าเข้ามาให้บริการจะท้าให้สามารถ
เข้าอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้อย่างรวดเร็วและทุกๆ ที่ที่ต้องการ ในช่วงหกเจ็ดปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยได้มีการน้าคิวอาร์โค้ดมาใช้ใ นการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้ากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากการใช้งานด้านธุรกิจแล้ว คิวอาร์โค้ดยังถูกใช้งานด้านการศึกษา โดย
สถาบันการศึกษาหลายแห่งน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งห้องสมุดที่ใช้คิวอาร์โค้ดเป็นเครื่องมือ
ในการบริการสารสนเทศเชิงรุก
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาและพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คิวอาร์
โค้ด ขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสถานที่จัดเก็บวารสาร ปัญ หาวารสารถูกฉีกขาด วารสารสูญ หาย ปัญ หาความไม่
สะดวกในการใช้งาน รวมถึงเพื่อขยายช่องทางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารของห้องสมุด
และเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นและเข้าถึงวารสารของผู้ใช้บริการ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
2. โปรแกรม My SQL
3. โปรแกรม PHP
4. โปรแกรม Apache
5. โปรแกรม Microsoft Office
6. โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด” นี้เป็นการ
วิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) แบ่งการด้าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
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ส่วนที่ 1 ศึกษาการบริหารจัดการและการให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุด
โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ส้าหรับศึกษาการบริหารจัดการและ
การให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุดได้แก่
1. ผู้ วิ จั ย ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม [3] ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เกตเหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ต่างๆ ขั้นตอนการด้าเนินงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ขณะที่สังเกตได้มีการสอบถาม
เกี่ยวกับการด้าเนินงานในทุกขั้นตอนโดยละเอียดได้แก่ การรับเข้าวารสาร การลงทะเบียนวารสาร การจัดท้าวารสาร
ล่วงเวลาการจัดท้าวารสารเย็บเล่ม และการจัดท้าดรรชนีวารสาร
2. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ [3] และจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ภาคสนามโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ เกี่ยวกับงานเทคนิค และการบริการวารสารของห้องสมุด และปั ญ หา รวมถึงความ
ต้องการระบบงานของผู้ใช้ระบบกับบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ้านวน 5 คน
3. ผู้ วิจั บได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด้ า เนิน งาน ที่ มี ประโยชน์ ในการวิเคราะห์
ระบบงาน เช่น บัตรลงทะเบียนวารสาร เป็นต้น
4. ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ลงหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา
เช่น แนวคิด หลักการของการจัดการ การบริหารงานวารสาร งานเทคนิคและการบริการวารสาร ปัญหาและอุปสรรค
ของการด้าเนินงาน เป็นต้น
5. ผู้วิจัยท้าการตรวจสอบข้อมูล พิจารณาถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านข้อมูล [8]
ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ผู้ วิ จั ย ได้ ด้ า เนิ น การพั ฒ นาระบบสื บ ค้ น วารสารวิ ช าการ ตามทฤษฎี ว งจรการพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC) [7] ดังนี้
การวางแผนและวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากส่วนที่ 1 เพื่อวางแผนการด้าเนินงาน และก้าหนด
ความต้องการของระบบ และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการให้ระบบตอบสนองต่อการใช้งาน และให้
สอดคล้องกับการด้าเนินงานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้ตอ้ งการระบบที่สามารถน้ามาใช้ในการบริหารจัดการวารสารวิชาการ
และสามารถเรียกใช้และเข้าถึงบทความวารสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดข้อจ้ากัดทางด้านเวลา และสถานที่ในการ
ให้บริการวารสารวิชาการ
การออกแบบ เพื่อให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ได้ด้าเนินการดังนี้
1. การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) [5]
2. การสร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram: ER Diagram) [9]
3. การออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) [1]
4. การออกแบบการน้าเสนอข้อมูล (Output Design) [7]
5. การออกแบบส่วนน้าเข้าข้อมูล (Input Design) [7]
การพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ ในรูปแบบ Web Application
โดยใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
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การทดสอบระบบ ผู้วจิ ัยได้ทดสอบระบบแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black Box Testing) [7] ซึ่งเป็นการทดสอบการ
ท้ างานของระบบโดยรวมทั้ งหมดว่ามี ก ระบวนการท้ า งานถู ก ต้อ งตามวัต ถุ ประสงค์ ที่ ก้ า หนดไว้ห รือ ไม่ และหา
ข้อผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับระบบ แล้วท้าการปรับปรุงระบบให้ดีข้นึ
การน าระบบใหม่ ไปใช้ การน้ า ระบบใหม่ ไ ปใช้ ผู้ วิจั ย ได้ ด้ า เนิ น การขออนุ ญ าตผู้ อ้ า นวยการหอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อติดตั้ง ระบบสืบค้นวารสารวิชาการ และให้เจ้าหน้าที่ของหอสมุดท้าการป้อนข้อมูลจริง
ทั้งหมดเข้าสูร่ ะบบ และให้ผู้เชี่ยวชาญท้าการประเมินระบบต่อไป
ส่วนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้น
หลั ง จากที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง ระบบและป้ อ นข้ อ มู ล จริ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ น้ า เสนอระบบกั บ ผู้ เชี ย วชาญ
จ้านวน 4 ท่าน โดยแบ่งออกเป็นผู้เชียวชาญทางด้านสารสนเทศศาสตร์ จ้านวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศ จ้ า นวน 2 ท่ าน ประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพระบบสืบ ค้ น วารสารวิชาการที่ พั ฒ นาขึ้น โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินนั้น กระท้าโดยวิธีบรรยาย (Descriptive
Analysis) โดยจะบรรยายสรุปซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไป
ส่วนที่สอง เป็นการบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพที่มีตอ่ ระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการ (Functional Requirement Test) ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน (Functional
Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test) และด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) โดยลักษณะของค้าถามในส่วนที่สองจะมีการวัดระดับโดยใช้
Likert Scale คือลักษณะค้าถามให้เลือกตอบถึงความคิดเห็นที่มตี ่อประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการ 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด [6] และข้อมูลที่รวบรวมได้จากส่วนที่สาม จะน้ามาหาความถี่ของหัว
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบสืบค้นวารสารวิชาการ ซึ่งต้องการทราบเพียงว่ ามีหัวข้อใด มีความถี่จ้านวนเท่าใด
และเรียงอันดับของหัวข้อที่เสนอแนะ
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและความต้องการในระบบงานใหม่ของผู้ใช้แล้ว ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบการ
ท้างานของระบบสืบค้ นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ซึ่งเป็นระบบใหม่โ ดยแสดงเป็ น
แผนภาพบริบทดังภาพที่ 1
แผนภาพบริบท (Context Diagram)

บรรณารักษ์
-

-

ข้อมูลรายละเอียดวารสาร
ข้อมูลรายละเอียดบทความ
ข้อมูลบรรณารักษ์
ผลอนุมัติการเข้าใช้งาน

รายการสมัครใช้งาน
QR Code
ข้อมูล Log File
รายการวารสาร
รายการบทความ

0

ระบบสืบค้น
วารสารวิชาการโดย
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี QR Code
-

-

รายการวารสาร
บทความ
ข้อมูลส่วนตัวผูใ้ ช้งาน

ข้อมูลรูปแบบการสืบค้น
ข้อมูลค้าสืบค้น
ข้อมูลสมัครใช้งาน

ผู้ใช้งานระบบ

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบทระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code
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จากการที่ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบแผนภาพบริบทของระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี QR Code แล้วนั้น สามารถเขียนเป็นกระบวนการย่อยที่ส้าคัญโดยแสดงเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระบบ
ใหม่ แสดงดังภาพที่ 2
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
-

D1
-

1.0

Log File

D2

D3

Log File

QR Code
D4
2.0

D5

D6

3.0

D7

-

D8

-

4.0

-

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code
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ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ส้าหรับระบบฯ โดยใช้การจัดการแบบ Third Normal Form
(3NF) และแสดงเป็น E-R Diagram ได้ดังภาพที่ 3
แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)

1
ผู้ ช้ ง าน

M
ของ

LOG_FILE

M

ของ
สาขาวารสาร

กลุ่มวารสาร

1

1

M
M

ของ

M

วารสาร

ของ

1

น

M
1

M

หัวเรื่อง

ของ

บทความ

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ระบบสืบค้นวารสารวิชาการ
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code
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ส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces)
การออกแบบสิ่งน้าออก (Output Design)

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอหลักผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอรายงานคิวอาร์โค้ดวารสาร

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลวารสารแยกตามปี/สาขา
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอข้อมูลสืบค้นตามตัวอักษร

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลสืบค้นตามตามค้าส้าคัญ
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอข้อมูลสืบค้นขัน้ สูง
การออกแบบสิ่งน้าเข้า (Input Design)

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลกลุ่มวารสาร
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ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสาขาวารสาร

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลวารสาร
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ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code จากผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ความหมาย

x

ด้านการตรงตามความต้องการ
ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ด้านการประมวลผลของระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
เฉลี่ยรวม
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4.70
4.50
4.50
4.30
3.50
4.30

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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ระดับความคิ ดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ มีต่อประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็ น ต่อ ประสิ ท ธิภ าพ เฉลี่ ย รวมอยู่ในระดั บ มาก ( x =4.30) โดยมีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ด้ านการตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.70) รองลงมาเป็นด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน และด้าน
ความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.50) ด้านการประมวลผลของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.30) และด้ านการรัก ษาความปลอดภัย ของข้ อมู ล ในระบบมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บปานกลาง ( x =3.50)
ตามล้าดับ
วิจารณ์และสรุปผล
จากการประยุก ต์ใช้ค วามรู้แ ละวิทยาการด้ านการจั ดการฐานข้ อมู ล การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อพัฒ นาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คิวอาร์โค้ดนั้น พบว่า
สามารถพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลวารสารวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลกลุ่มวารสาร ข้อมูล
สาขาวารสาร ข้ อมู ลวารสาร ข้อมู ลบทความ และสามารถบริก ารข้อมู ลดั งกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ ต ผ่ านทาง
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ 2 ทาง คือ ทางคิวอาร์โค้ด และทางเว็บเพจ
ส้าหรับสืบค้น โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นวารสารได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1. สืบค้นตามปีและสาขาของวารสาร 2. สืบค้น
ตามตัวอักษร เป็นการสืบค้นค้าหรือข้อความที่ต้องการตามล้าดับตัวอักษรจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง และชื่อ
วารสาร 3. สืบค้นตามค้าส้าคัญ เป็นการสืบค้นค้าส้าคัญหรือข้อความที่ต้องการสืบค้นในต้าแหน่งใดของข้อความก็ได้
เช่น ต้าแหน่งแรก ตรงกลาง หรือต้าแหน่งสุดท้าย สามารถค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง และชื่อวารสาร และ
4. สืบค้นขั้นสูง เป็นการสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นค้าหลายค้าจากแหล่งเขตข้อมูลได้ และสามารถ
ดาวน์โหลดบทความวิชาการที่ต้องการในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบสืบค้น
บทความวารสารที่ พั ฒ นาขึ้น ได้ ทุ ก สถานที่ ที่ มีเครือ ข่ ายอิน เทอร์เน็ ต ตลอด 24 ชั่วโมงและใช้เวลาในการสืบค้ น
บทความวารสารเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วินาที จากเดิมที่ผู้ใช้บริการจะต้องมาใช้บริการในห้องสมุด และในเวลาท้าการเท่านั้น
และใช้เวลาในการสืบค้นบทความวารสารเฉลี่ ยอยู่ที่ 15 นาที และเมื่อน้าระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ประสิทธิภาพพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เฉลี่ยรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการ ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการประมวลผลของระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนากร อุยพานิชย์ และเสถียร จันทร์ปลา [4 ] ที่ท้าการศึกษาเรื่อง “การ
พัฒนาระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์” ผลการศึกษาพบว่า ผลของการพัฒ นาระบบจัดการ
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ กรณีศึกษาวารสารสวนสุนันทาวิจัย กลุ่มผู้เชียวชาญประเมินคุณภาพระบบ
อยู่ในระดับดี กลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินคุณภาพระบบอยู่ในระดับดี และผู้ใช้บริการระบบทั่วไปได้ประเมิน
ความพึงพอใจที่มตี อ่ การใช้ระบบอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การสืบค้นของระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ควรเพิ่มฟังชันการสืบค้นแบบเชิงความหมาย ซึ่งจะช่วยขยาย
ค้าค้นที่นอกจากที่ผู้ใช้ระบุจะท้าให้สามารถสืบค้นวารสารได้ครอบคลุมตามที่ผู้ใช้ต้องการมากขึ้น และควรมีฟั งชั่น
ส้าหรับเรียงล้าดับและรวมกลุม่ ผลการสืบค้นเพื่อท้าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความวารสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ระบบสารสนเทศรายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนามและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
Information systems for field experience specification and field experience report
เยาวเรศ กาฬภักดี1*
Yaowares Kalaphakdee1*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนามและ
รายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ท้าการวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒ นาระบบแบบ (System Development Life Cycle : SDLC) : Incremental Model
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา มีดังนี้ ภาษาที่ใช้คือภาษา PHP ฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL และโปรแกรม Apperv ช่วยใน
การติดต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บเบสด์เทคโนโลยี การทดสอบระบบผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่าน และอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศจ้านวน 30 ท่าน
โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.099
และการประเมินโดยอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.029 ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
คาส าคั ญ: ระบบสารสนเทศ รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม 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 webbased 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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บทนา
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บอุด มศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 เป็น เครื่องมือ ให้ ส ถาบั น อุด มศึกษาใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยก้าหนดปัจจัย
สู่ความส้าเร็จที่เป็นวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย แนวทางการออกแบบหลักสูตร รายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการด้าเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส้าหรับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขัน้ ตอน จากความส้าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเห็น
ถึงความส้าคัญในส่วนของแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ส่วน
หนึ่งซึ่งประกอบด้วย มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.6 รายงานผลการด้าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอีย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึ งข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนว
ทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่ง
จะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ ก้าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะก้าหนดไว้อย่างชัดเจนถึง
จุดมุ่งหมายและรายละเอียดของการด้าเนินการของกิจกรรมนัน้ ๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจาก
การออกฝึก มีการก้าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ
ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส้าเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา
และการประเมินการด้าเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง รายงานผลการ
ฝึ ก งาน ออกฝึ ก ภาคสนาม หรือ สหกิ จ ศึ ก ษา ว่ า ได้ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ ต ามแผนที่ ว างไว้ ใ นรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน
ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ ภาคสนามตั้งแต่เริ่ม
จนสิน้ สุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ้านวยความสะดวกการวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลีย้ ง [1]
ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานในส่วนการจัดท้ารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ
รายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้ดีย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบ
สารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามโดยใช้
หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Databases) [2] ซึ่งใช้โปรแกรม My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
และใช้โปรแกรมภาษา PHP [3] ในการพัฒนาส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User interface) [4] โดยใช้งานแบบ Online
มาใช้ในการด้าเนินงาน เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถด้าเนินงานในส่วนนี้ได้รวดเร็ว
ยิ่ ง ขึ้ น อั น จะส่ ง ผลต่ อ การด้ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2552 ให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการ
ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ผู้วจิ ัยได้ก้าหนดเครื่องมือในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ดังนี้
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1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)
2. ซอฟต์แวร์ (Software)
2.1 ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System)
Microsoft Windows XP Professional
2.2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา Software Application (Development Tool)
- MySQL5.0.51
- PHP 5.2.6
- Apache 2.2.8
3. แบบประเมิ น ผลการใช้ระบบสารสนเทศรายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนามและรายงานผลการ
ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

วิธีการศึกษา
1. ศึก ษาระบบงานของระบบสารสนเทศรายละเอีย ดของประสบการณ์ ภ าคสนามและรายงานผลการ
ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และส้ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน [5]
การด้าเนินการวิจัยในส่วนนีผ้ ู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ซึ่งได้ส้ารวจการด้าเนิน
ในทุกขั้นตอน ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์กับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสภาพการ
ท้างานในปัจจุบัน ว่ามีการท้างานเป็นอย่างไร มีปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง นอกจากนี้เนื้อหาในการสนทนาและการ
สัมภาษณ์ ยังรวมถึงเรื่องความคิดเห็นและความต้องการในระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ที่จะพัฒนาขึ้นและปัจจัยที่ส้าคัญที่จะน้าไปสู่การพัฒนา
ระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ รายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
ดังนี้
2.1 แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.2 แนวคิดด้านระบบสารสนเทศ
2.3 แนวคิดด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2.4 แนวคิดด้านระบบฐานข้อมูล
2.5 แนวคิดด้านเครือข่ายอินทราเน็ต
2.6 แนวคิดด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
โดยท้าการวิเคราะห์ข้อมูล การด้าเนินงานในปัจจุบันโดยการน้าความต้องการที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมา
วิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อท้าการพัฒนาเป็นแบบจ้าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) โดยใช้แผนภาพบริบท (Context
Diagram) แผนภาพกระแสข้อมู ล (Data Flow Diagram) [6] และท้าการออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User
Interface) [4] และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) [2]
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4. พัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ผู้วิจัยได้ก้าหนดเครื่องมือในพัฒนาซึ่งประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ [4]
4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium® Dual-Core 2.0 GHz.
- หน่วยความจ้าหลัก (RAM) 3.0 GB.
- หน่วยความจ้าส้ารอง (Hard Disk) 250 GB.
- จอภาพชนิด LCT TFT 14”
4.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- Microsoft Windows XP Professional
- MySQL5.0.51
- PHP 5.2.6
- Apache 2.2.8
5. ทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
การทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้งท้าการประมวลความสามารถของระบบเพื่อ
น้าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ [4]
- ทดสอบในระหว่างที่ท้าการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ White Box Testing ซึ่งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชันการท้างาน
โปรแกรมว่าถูกต้องหรือไม่ โปรแกรมมีข้อผิดพลาดเชิงตรรกะหรือไม่ และมีการออกแบบตรรกะโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ โดยใช้ชุดทดสอบเฉพาะส้าหรับการทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ
- ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อท้าการพัฒนาเสร็จสิ้นโดยใช้รูปแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการท้างาน
ระบบว่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อมีการอินพุตข้อมูลเข้าสูร่ ะบบแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร
6. ติดตัง้ ระบบ
ส้าหรับการติดตั้งระบบนั้นต้องติดตัง้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีส่วนประกอบทางด้าน Hardware และSoftware
ขั้นต่้าดังนี้ [4]
6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Pentium® M Processor 1.73 GHz.
- หน่วยความจ้าหลัก (RAM) ไม่ต่้ากว่า 512 MB.
- หน่วยความจ้าส้ารอง (Hard Disk) ไม่ต่้ากว่า 40 GB.
6.2 ซอฟต์แวร์ (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 และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินระบบสารสนเทศนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบซึ่ ง มุ่ ง ในด้ า นความสามารถและ
ประสิทธิภาพการท้างานของระบบ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ

ผลการศึกษา
1. ศึก ษาตามวัต ถุ ประสงค์ ข องการวิจั ย คื อ เพื่อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศรายละเอีย ดของประสบการณ์
ภาคสนามและรายงานผล

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
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ภาพที2่ แผนภาพ Data Flow Diagram Level 0
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ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายละเอียดหมวดหมูข่ องประสบการณ์ภาคสนาม

ภาพที่ 4 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
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ภาพที่ 5 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface)
รายละเอียดหมวดหมู่ผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานผลการด้าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
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2. การประเมินผลระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้แบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศ จ้านวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)
ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
ตารางที่ 1 คุณ ลักษณะทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
จ้านวน 30 คน
คุณลักษณะ
รายละเอียด
ค่าสถิติ (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
36.67
หญิง
63.33
อายุ
21-35 ปี
66.67
36-45 ปี
33.33
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
50.00
ปริญญาโท
43.33
ปริญญาเอก
6.67
ตารางที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไป ส่ ว นใหญ่ นั้น เป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 63.33 มี อ ายุ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 21-35 ปี
ร้อยละ 66.67 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.00
2.1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มตี ่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบสารสนเทศ
รายการประเมิน
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional
Requirement Test)
ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
รวม
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xˉ

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

4.40
4.42
4.44
4.50
4.44

0.050
0.044
0.179
0.245
0.099

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 พบว่ า ผลการประเมิ น ผู้ เชี่ ย วชาญมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบสารสนเทศ รายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับความ
พึงพอใจมาก (xˉ = 4.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ (Security Test) ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก (xˉ = 4.50) รองลงมา ด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ (Usability Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บความพึงพอใจมาก (xˉ = 4.44) ความสามารถของระบบในด้านการ
ท้ า งานได้ ต ามฟั ง ก์ ชั น งานของระบบ (Functional Test) ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ความพึ ง พอใจมาก (xˉ = 4.42) และ
ความสามารถของระบบในด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก (xˉ = 4.40)
2.2 ผลจากการวิเคราะห์ ข้อ มู ล การประเมิน จากอาจารย์ที่ เข้า ร่ว มการอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ที่มีต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนามและรายงานผลการด้ าเนิน การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
รายการประเมิน
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional
Requirement Test)
ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
รวม

xˉ

S.D

4.43

0.009

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.47
4.57
4.53
4.50

0.079
0.036
0.045
0.029

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ มีความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (xˉ = 4.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอาจารย์ที่เข้าร่วม
การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ มีความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (xˉ =4.57) รองลงมา ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security
Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (xˉ = 4.53) ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional
Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (xˉ =4.47) และด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional
Requirement Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (xˉ =4.43)

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนามมีประเด็นส้าคัญที่จะน้ามาอภิปราย ดังนี้
ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม พบว่าระบบการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวสามารถน้าเสนอในรูปแบบของรายงานต่างๆตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ลักษณะและการด้าเนินการ การวางแผนและการ
เตรียมการ การประเมินนักศึกษา การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดย
อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานสหกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท้ า รายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม และ
ด้าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสหกิจ ศึกษาต้องจัดท้ารายงาน
ผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การด้าเนินการที่ต่างจากแผนประสบการณ์
ภาคสนาม ผลการด้าเนินการ ปัญ หาและผลกระทบด้านการบริหาร การประเมินการฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม
แผนการปรั บ ปรุ ง โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสหกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบรายงานผลการด้ า เนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ด้าเนินการให้เสร็จสิ้นหลังเสร็จสิ้นงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งผลจากการ
ประเมินคุณภาพสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลการ
ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มีคุณภาพอยู่ใ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วุฒิพงษ์
ชินศรี และศิริวรรณ วาสุกรี [7] ที่ท้าการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส้าหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย ซึ่ง
พบว่า การพั ฒ นาระบบในลั ก ษณะของเว็ บ แอปพลิ เคชัน โดยใช้ภ าษาพี เอชพี ในการเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ท้ าการ
ตรวจสอบไฟล์ผลสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบส้าหรับส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล และซีเอสเอส
ในการพัฒนา โดยการออกแบบนัน้ จะเน้นการใช้ที่งา่ ย ไม่ซับซ้อน และท้างานได้อย่างรวดเร็ว
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รายงานการวิจั ย ฉบั บ นี้ ส้ า เร็ จ ได้ ด้ ว ยดี เนื่ อ งจากได้ รับ ความกรุ ณ าให้ ค้ า ปรึ ก ษาและช่ว ยแนะน้ า แก้ ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดีย่ิงจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายซึ่งท้าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ
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การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
The development student’s data analyze system of Chaopraya University
สุรพงษ์ วิริยะ1* และ สุกิจ กมลสินธุ์1
Surapong Wiriya1* and Sukit Kamolsin1
บทคัดย่อ
จาการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อท้าการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในปัจจุบันและออกแบบคลังข้อมูล และ 2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ในการท้ า วิจั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด้ า เนิ น การในพั ฒ นาระบบการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย
เจ้าพระยาโดยการน้าวิธีการของคลังข้อมูล และการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และจั ด ท้ า รายงานโดยผ่ า นเว็ บ แอปพลิ เคชั่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถน้ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน จากการน้าระบบไปทดลองใช้กับผู้ใช้งานพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมโดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ขอ้ มูล 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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บทนา
การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลส้าหรับการตรวจสอบ
ข้อมูลตามที่ต้องการ การจัดเก็บข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลเหล่านีจ้ ะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
หรือแปรเปลี่ยนไปตามสภาพกิ จกรรม การน้าเอาข้อมูล ไปใช้ประกอบสนั บสนุ นการด้ าเนินงานของมหาวิทยาลั ย
เป็นไปได้โดยความยากล้าบากเนื่องจากข้อมูลที่ได้ออกมาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการวางแผนและไม่ได้มีรูปแบบที่
ก้าหนดไว้อย่างชัดเจน และถ้าต้องการข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันยังไม่รองรับการเรียก
ข้อมูลตามช่วงเวลา ที่ผู้ใช้งานต้องการ รวมถึงรูปแบบข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบ
คลังข้อมูล เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลจากระบบงานประจ้าวัน และฐานข้อมูลอื่น ๆ
ภายนอกองค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลนั้น เพื่อที่จะน้ามาใช้งาน โดยมีลักษณะของการ
จัดเก็บที่แตกต่างกันออกไป โดยข้อมูลในคลังข้อมูลนั้นสามารถน้ามาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ และการใช้
งานระบบคลังข้อมูลเพื่อให้เกิดผลการท้างานที่รวดเร็วขึ้นนั้นจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ที่ใช้
เทคนิคการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) ในการน้าเสนอในลักษณะของข้อมูลที่เป็นแบบลูกบาศก์ [1]
และจากการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยานั้นจะแสดงออกมาในรูปแบบของตัวเลข และ
แผนภูมิซึ่ งใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการแสดงผล[2] ท้าให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานได้ ยาก และไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอส
คิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2005 ในการสร้างคลังข้อมูล และใช้โปรแกรมโปรแคลริตี เดสทอป โปรเฟชชันนอล และโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซลล์ 2007 ในการแสดงผล [3]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ในระบบ
อินทราเน็ต และปรับปรุงกระบวนการในขั้นตอนการท้าคลังข้อมูลของเดิมให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถน้าไปใช้งาน
ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท้าการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในปัจจุบันและออกแบบคลังข้อมูล และพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. Software ได้แก่
1.1 Microsoft Excel 2010 เก็บข้อมูลในระบบงานเดิม
1.2 Microsoft Access 2010 ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบงานเดิม
1.3 Microsoft SQL Server 2008 ระบบการจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.4 Microsoft Visual Studio 2012 ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น ด้วยภาษา ASP.NET
2. Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะดังนี้
2.1 CPU Intel Core i5
2.2 Ram 6.0 GB
2.3 Hard Disk 500 GB
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วิธีการดาเนินงาน
ในการด้าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลนักศึกษา ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ท้าการส้ารวจความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร
1.2 รวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิ ัยได้ศกึ ษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานวิจัย
การท้าการศึกษาการน้าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแสดงผล เพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัย
1.3 เก็บข้อมูลในการท้างานจากระบบเก่า ผู้วจิ ัยได้ท้าการศึกษาการด้าเนินงานจากระบบเดิม มาใช้
ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในการด้าเนินการวิจัยได้มกี ารออกแบบระบบงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่หนึ่งการพัฒนาคลังข้อมูลโดยการน้าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft Access และ Microsoft Excel เพื่อน้าไป
เก็บไว้ ใน Staging Areas แล้วผ่านการบวนการ ETL (Extraction, Transformation, Loading) [4] ดังนี้
2.1 การคัดเลือกข้อมูล เป็นการคัดเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมที่จ้าเป็นต้องใช้ของระบบงาน
เพื่ อ ลดปริ ม าณของข้ อ มู ล ที่ น้ า เข้ า มา โดยจากฐานข้ อ มู ล เดิ ม เป็ น ฐานข้ อ มู ล Microsoft Access แล้ ว น้ า มาเข้ า สู่
ฐานข้อมูล SQL Server 2008 ซึ่งเป็นที่พักข้อมูล (Data Staging)
2.2 การกรองข้อมูล (การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) เป็นขัน้ ตอนในการตรวจสอบ
ข้อมูลว่าข้อมูลมีความผิดพลาดหรือไม่ เช่น ชนิดของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ความยาวของข้อมูล ถ้าชนิด
ของข้อมูลไม่ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งข้อความเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลเกิดความผิดพลาดไม่สามารถที่ถ่ายโอน
ข้อมูลได้
2.3 การแก้ไขข้อมูล เมื่อข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดขึน้ จะต้องมีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะน้าเข้าสู่ที่พัก
ข้อมูล ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการน้าข้อมูลไปใช้งานได้ดังนี้
1. เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ ส้าคัญ น้ามาวิเคราะห์ เนื่องจากฐานข้อมูลมีข้อมูลที่จัดเก็บอยู่หลาย
คอลัมน์ ซึ่งมีบางคอลัมน์เท่านัน้ ที่สามารถน้ามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ได้
2. การจัดกลุ่มของข้อมูล เช่น เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ซึ่งแต่ละคนมีเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน จึง
จ้าเป็นต้องจัดกลุ่มข้อมูลเกรดเฉลี่ ยให้เป็นช่วงดังนี้ 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 เช่น การอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นถูกต้องไหม มีรหัส
การอ้างอิงนัน้ ไหม ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
2.4 การโอนถ่ายข้อมูลจากที่พักข้อมูลเข้าสูค่ ลังข้อมูล หลังจากที่ได้มกี ารคัดเลือก กรอง และแปลง
ข้อมูลแล้ว จะได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ และถูกต้องตามโครงสร้างของคลังข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้
ในการน้าข้อมูลเข้าสู่ Data Warehouse โดยน้าเทคนิค OLAP มาช่วยในการน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบของคิวบ์
ซึ่งท้าให้เห็นมุมมองได้หลายมิติ [5] ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดในการออกแบบระบบ
ส่วนที่สองได้แก่การออกแบบขั้นตอนการท้างานในส่วนของเว็บแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้งานจะต้องเป็นสมาชิก
โดยมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้งาน ซึ่งแบ่งอออกเป็นผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการท้างานของระบบ
3. พัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
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 หลังจากที่มีก ารพัฒ นาระบบเสร็จแล้วทางผู้วิจัยได้ ท้าการทดสอบระบบแบบ Black Box
Testing เพือ่ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดและความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงออกมา แล้วน้าไปปรับปรุงแก้ไข
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5. การประเมินความพึงพอใจ ในการทดลองน้าไปใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ใช้งานประเภทผู้บริหาร/
หัวหน้าสาขา/ผู้อ้านวยการส้านัก ผู้ใช้งานประเภทอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ใช้งานประเภทอาจารย์ฝ่าย
สนั บสนุ น จ้ านวน 30 คน เพื่อ น้ ามาวิเคราะห์ ค่ าทางสถิ ติ ได้ แ ก่ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ ตามแนวความคิดของ เบสท์ [6] ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการศึกษา
1. ผลการพัฒนาคลังข้อมูล ได้ทา้ การพัฒนาคลังข้อมูลในการสร้างความสัมพันธ์แบบเกล็ดหิมะ (Snow
Flake) ซึ่งได้ Data Cube ออกมา

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อเท็จจริง และตารางมิติ แบบเกล็ดหิมะ
2. ผลการพัฒนาระบบ
ระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้แบ่งสิทธิ์การเข้าถึงระบบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ของผู้ดูแลระบบ และกลุ่มของผูใ้ ช้งานทั่วไป ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะต้องท้าการล็อกอินเข้าสูร่ ะบบ
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเลือกรายการข้อมูล

ภาพที่ 5 แสดงการรายงานผลและกราฟ
3. การประเมินความพึงพอใจ
ในการประเมินความพึงพอใจของระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทางผู้วจิ ัยได้ท้าการ
ทดลองน้าไปใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งานจ้านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นประเภทผู้บริหาร/หัวหน้าสาขา/ผู้อ้านวยการส้านัก
จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ประเภทอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30
และประเภทอาจารย์ฝ่ายสนับสนุน จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย เจ้ าพระยา ในแต่ล ะด้ าน โดยใช้เกณฑ์ ในการวิเคราะห์ ตาม
แนวความคิดของ เบสท์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสรุปความพึงพอใจของระบบ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. การประเมินด้านตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2. การประเมินด้านการท้างานของระบบ
3. การประเมินด้านการใช้งานระบบ
4. การประเมินด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ
สรุปผลการประเมิน
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xˉ

S.D.

4.25
4.28
4.23
4.37
4.28

0.39
0.28
0.36
0.32
0.34

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.37 (xˉ = 4.37) และค่า S.D. อยูท่ ี่ 0.32 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจรองลงมาได้แก่ ด้านการท้างานของระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 (xˉ = 4.28) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.28 ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่ว นด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ด้านการใช้งานระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.23 (xˉ = 4.23) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.36 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

วิจารณ์และสรุปผล
จาการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 1. เพื่อท้าการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในปัจจุบันและออกแบบคลังข้อมูล โดยหลังจากที่ได้ท้าการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลเดิมพบว่าข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บที่ไม่เป็นรูปแบบจัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ และมีข้อมูลสูญหาย ใน
กระบวนการขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยได้ท้าการปรับปรุงข้อมูลดังนี้ คือ 1. การคัดเลือกข้อมูล โดยเลือกข้อมูลที่จ้าเป็นต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงมาใช้งาน 2. การกรองข้อมูล เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่ามี
ความถูกต้องหรือไม่ 3. การแก้ไขข้อมูลจะท้าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ก่อนที่จะน้าข้อมูลเข้า
สู่ที่พักข้อมูล (Staging Area) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบคลังข้อมูลโดยสร้างตาราง Dimension Table และ
Fact Table เพื่อน้ าข้อมู ลไปสร้างเป็ น Data Cube แล้วน้ าไปใช้งานต่อ ไป และ 2. พั ฒ นาระบบการวิเคราะห์ข้อ มู ล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในกระบวนการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นได้น้าข้อมูลที่ได้จากการท้าตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 เพื่อน้ามาสร้างเป็นระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งระบบสามารถช่วยในการวิเคราะห์
และแสดงผลเชิงเปรียบเทียบในรูปแบบของข้อมูล และแผนภูมิ และนอกจากนี้ยังสามารถเลือกมิติการดูข้อมูลได้ ซึ่งใน
การพัฒนาระบบผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชั่นผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้งานผ่านโปรแกรมโปรแคลริตี เดสทอป โปรเฟชชันนอล และโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลล์ 2007 ในการ
แสดงผล [3] อีกทั้งยังสามารถจ้ากัดสิทธิ์การใช้งานของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย และในส่วนของการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบนัน้ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผูใ้ ช้ระบบมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 (xˉ = 4.37) และค่า S.D. อยูท่ ี่ 0.32 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดได้แก่ด้านการใช้งานระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 (xˉ = 4.23) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.36 ซึ่งมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และภาพรวมของความพึงพอใจในระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 (xˉ = 4.28) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.34 ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้สามารถที่จะน้าไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการท้าเหมืองข้อมูล เพื่อช่วยในการ
สร้างโมเดล [7] ในการพยากรณ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ จะไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง
สมบูรณ์ ภายในระบบเดียวกัน
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การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยระบบการสั่งงานออนไลน์
The increasing of performance efficiency with assign job online system
สุรพงษ์ วิรยิ ะ1* และ นวรัตน์ กฤชรัตนศักดิ์1
Surapong Wiriya1* and Nawarat Kritrattanasak1
บทคัดย่อ
จาการวิจั ย เรื่อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท้ า งานด้ ว ยระบบการสั่ ง งานออนไลน์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ และ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ในการท้ า วิจั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ด้ า เนิ น การในพั ฒ นาระบบการสั่ งงานออนไลน์ โดยใช้ภ าษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒ นา และใช้ขั้นตอนการพัฒ นาระบบตามหลักการของการพัฒ นาระบบ SDLC โดยมี
ขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและติดตั้ง
และการบ้ารุงรักษา ซึ่งได้มีการท้าการทดสอบแบบ Black Box Testing จากการน้าระบบไปทดลองใช้กับผู้ใช้งานพบว่า
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการท้างาน ระบบการสั่งงานออนไลน์

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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บทนา
การท้างานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท้างานในแต่ละครั้ง ในกรณีที่งานไม่เร่งด่วน ทางผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมาท้าการประชุมกันเพื่อแสดงความ
คิดเห็น หรือมอบหมายงานนั้นให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ แต่ถ้าในกรณีงานด่วน การที่จะเรียกคนเข้ามาร่วม
ประชุมทั้งหมดอาจจะไม่สามารถท้าได้ทุกครัง้ เนื่องจากบางคนอาจติดภารกิจอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้
การท้างานขาดประสิทธิภาพไปได้ หรือแม้แต่การติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้มอบหมายไปแล้วนั้น ถ้าเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานก็จะท้าให้สิ้นเปลืองเวลาในการประชุม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดจากการประชุม รวมถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการใช้กระดาษ
เฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน จึงส่งผลให้เกิดการตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านตันต่อปี [1]
ในการท้างานที่ดี งานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพ และผู้ที่ปฏิบัตงิ านต้องมีประสิทธิภาพในการท้างานด้วย โดย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 [2] ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ ไว้วา่ หมายถึง ความสามารถที่ท้า
ให้เกิดผลในการงาน และนอกจากนี้เวลาในการท้างานหรือแม้แต่การเตรียมงานของมีความส้าคัญต่อประสิทธิภาพ
ของการท้างานด้วย ปีเตอร์สัน และโพวแมน ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดยตัดทอนบางข้อลงและ
สรุปองค์ประกอบของประสิทธิ์ภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน [3] คือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด้าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงาน
และทันสมัย
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด้าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุนน้อยและ
ได้ก้าไรมากที่สุด
นอกจากข้อความข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางผู้วิจัยเห็นว่าการท้างานในปัจจุบันได้มีการน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการท้างานมากขึ้นเพื่อให้มีการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ้านวยความสะดวกให้กับผู้
ท้างานมากยิ่งขึ้น ด้วยการน้าเอาเทคโนโลยีเว็บไซต์ซึ่งเป็นการท้างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท้างานให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อที่จ ะได้ให้การท้างานสามารถท้างานได้อย่างรวมเร็ว และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ ประกอบไปด้วย
1. Software ได้แก่
1.1 Adobe Dreamweaver CS5 ใช้เป็น editor ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
1.2 Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์
1.3 Appserv 2.5.10 ระบบจ้าลองเซิร์ฟเวอร์
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2. Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะดังนี้
2.1 CPU Intel Core i5
2.2 Ram 6.0 GB
2.3 Hard Disk 500 GB
วิธีการดาเนินงาน
ในการด้าเนินการวิจัยนีผ้ ู้วิจัยได้ท้าการด้าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่สว่ นของการพัฒนาระบบ และ
ส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ ผู้วิจยั ได้ใช้ขั้นตอนในการพัฒนาระบบตามหลักการของ SDLC (System
Development Life Cycle) [4] มาใช้ในการพัฒนาระบบสั่งงานออนไลน์ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (System Planning)
ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาความต้องการ และกระบวนการท้างานของระบบงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ศึกษาเทคโนโลยี พร้อมกับงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (System Analysis)
เป็นขัน้ ตอนในการที่น้าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาท้าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ในขัน้ ตอน
การสั่งงาน
3. การออกแบบระบบ (System Design)
น้าสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ มาออกแบบเป็นระบบงาน เพื่อเป็นการพัฒนาในขัน้ ตอนถัดไป ของการออกแบบ
Form , Dialogues, Interface, Files & Database, Program และ Process design
Start

Username,pass
word

Check Member

Check Admin

Manage Profile

Assign Job

View Job

View Report

Manage Report

Manage Job

Manage
Member

Manage
Comment

Display

Start

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการท้างานของระบบ (System Flowchart)

899

Proceedings

Admin

user
- manage member
- manage job
-manage comment
- manage report

- member data
- job data
- report
-comment data

- job data
- assign job data
- profile

0

Assign Job Online System

- manage profile
- follow up job
- assign job
- search job

ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram)
4. การพัฒนาและติดตัง้ (Implementation)
เป็นระยะของการสร้างระบบงาน โดยการเขียนโปรแกรม โดยผู้วจิ ัยได้ท้าการพัฒนางานโดยการสร้าง
เว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และท้าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยแบ่งสิทธิ์การท้างานของผู้ใช้งานเป็น 2 สิทธิ์
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานจะถูกสร้างโดยผู้ ดูแลระบบ เพื่อป้องกัน คนนอกเข้ามาใช้งานในระบบ
นอกจากจะท้าการพัฒนาระบบงานแล้วในขั้นตอนนี้ยังเป็นการติดตั้งระบบ และท้าการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของการท้างานของระบบ โดยใช้วธิ ีการทดสอบแบบ Block Box Testing
5. การบ้ารุงรักษา (Maintenance)
หลังจากติดตัง้ และมีการใช้งานจริงแล้วก็จะต้องมีการบ้ารุงรักษาระบบโดย จะมีผู้ที่ดูแลระบบที่คอยท้าหน้าที่
ในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีการน้าระบบไปให้กับกลุ่มผู้ใช้
จ้านวน 30 คน ได้ลองใช้งานระบบ แล้วท้าการประเมินใน 5 ประเด็น คือ ด้านตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ด้านการ
ท้างานของระบบ ด้านการใช้งานระบบ ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
เพื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยการแปลผลระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ต อบแบบประเมิ น โดยใช้ เกณฑ์ ใ นการวิ เคราะห์ ตาม
แนวความคิดของ เบสท์ [5] ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
จากการด้าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้ท้าการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :
SDLC) ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งงานออนไลน์ โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและติดตั้ง และการบ้ารุงรักษา ซึ่งได้มีการท้าการทดสอบแบบ Black
Box Testing พบว่าการใช้งานในส่วนของเว็บไซต์มีความถูกต้องของข้อมูล และความถูกต้องของเมนู สามารถท้างาน
ได้ตรงกับการออกแบบการท้างานของระบบ โดยมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่ม
ผู้ใช้งาน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องท้าการล็อกอินเข้าสูร่ ะบบ ซึ่งได้ระบบดังภาพ

ภาพที่ 3 แสดงหน้าการเข้าสูร่ ะบบ

ภาพที่ 4 แสดงรายการงานที่ได้รับมอบหมาย
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ภาพที่ 5 แสดงการสั่งงาน
2. การประเมินความพึงพอใจ
ในการประเมินความพึงพอใจของระบบการสั่งงานออนไลน์ ทางผู้วิจัยได้ท้าการทดลองน้าไปใช้งานตามกลุ่ม
ผู้ใช้งานจ้านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นประเภทผู้บริหาร/หัวหน้าสาขา/ผู้อ้านวยการส้านัก จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
36.70 ประเภทอาจารย์ผู้สอน จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และประเภทอาจารย์ฝ่ายสนับสนุน จ้านวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.30 โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการสั่งงานออนไลน์ ในแต่ละด้าน โดย
ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวความคิดของ เบสท์ (Best W. John. 1997, p190) ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสรุปความพึงพอใจของระบบ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. การประเมินด้านตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2. การประเมินด้านการท้างานของระบบ
3. การประเมินด้านการใช้งานระบบ
4. การประเมินด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ
5. การประเมินด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
สรุปผลการประเมิน

xˉ

S.D.

4.02
4.12
3.98
4.17
4.06
4.07

0.33
0.31
0.39
0.46
0.36
0.37

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 (xˉ = 4.17) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.46 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจรองลงมาได้แก่ ด้านการท้างานของระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 (xˉ = 4.12) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.31 ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ด้านการใช้งานระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.98 (xˉ = 3.98) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.39 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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วิจารณ์และสรุปผล
จาการวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานด้วยระบบสั่งงานออนไลน์ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ ผู้วิจัยได้ท้าการในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งงานออนไลน์ โดยใช้
ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา และใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ
SDLC โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การ
พัฒ นาและติดตั้ง และการบ้ารุงรักษา ซึ่งได้มีการท้าการทดสอบแบบ Black Box Testing ซึ่งในการพัฒ นาระบบนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก้าไร ประกอบชาติ [6] ที่ได้พัฒนาระบบติดตามงานมอบหมายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทายลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และ 2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนัน้ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.17 (xˉ = 4.17) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.46
ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ดา้ นการใช้งานระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.98 (xˉ = 3.98) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.39 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และภาพรวมของความพึงพอใจในระบบ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 (xˉ = 4.07) และค่า S.D. อยู่ที่ 0.37 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้สามารถที่จะน้าไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้งา่ ยต่อการติดต่อสื่อสาร และการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วมากขึน้
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การศึกษาคุณสมบัติแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีการใช้งานภาคสนามระยะเวลานาน
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
การศึกษาคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าร์เซลล์เก่า สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทดสอบด้วยตาเปล่าและการ
ทดสอบหาพารามิเตอร์ด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ถูกแสง แผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้ทดสอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบผลึก
เดี่ยวขนาดกาลังไฟฟ้า 45 Wp เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ได้ผลคือ กระจกปิด
ด้านบนของแผงโซล่าร์เซลล์จะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาล เกิดฟองอากาศที่บริเวณแผ่นเซลล์ และเกิดการลอก
ของ EVA ทางด้านหลังของแผงโซล่าร์เซลล์ การทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ โดยการทดสอบแบบมืดและทาการป้อน
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบไบแอสไปข้างหน้าแก่แผงโซล่าร์เซลล์ ขณะทาการทดลองจะทาการ
ปิดไม่ให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกแสงและปรับอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์ ตั้งแต่ 30-50 องศาเซลเซียสจากนั้นทาการ
บั น ทึ ก ค่ ากระแสไฟฟ้า และแรงดั น ไฟฟ้า ทดสอบขณะที่ ก ระแสไฟฟ้ าที่ ไหลผ่ านแผงโซล่ าร์ เซลล์ มีค่ า ต่ ากว่าค่ า
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรของแผงโซล่าร์เซลล์นนั้ ๆ และผลการทดสอบจะได้ว่า ค่าความต้านทานอนุกรม ( ) มีค่าเท่ากับ
0.591  ค่า Ideality Factor ( ) มีค่าเท่ากับ 252.14 ค่าความนาไฟฟ้าขนาน ( ) มีค่าเท่ากับ 1.27×10-4  1 และ
ค่ากระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด ( ) มีค่าเท่ากับ 0.674 A ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้สามารถใช้ในการบอกลักษณะของ
แผงโซล่าร์เซลล์ และใช้สาหรับการจาลองเพื่อหาคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าร์เซลล์ได้ตอ่ ไป
-

คาสาคัญ: คุณลักษณะกรณีไม่ถูกแสง แผงโซล่าร์เซลล์ พารามิเตอร์ของโซล่าร์เซลล์

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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บทนา
ประเทศไทยได้เริ่มมีการใช้งานระบบโซล่าร์เซลล์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และ
มูลนิธิแพทย์อาสาฯ และมีการบรรจุนโยบายและแผนระดับชาติในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ได้
ติดตั้ง ใช้งาน อย่างจริงจัง ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมี กรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน กรมโยธาธิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
นาโซล่าร์เซลล์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้งานในด้านแสงสว่าง ระบบโทรคมนาคม และเครื่องสูบน้า
การทางานของโซล่าร์เซลล์จะขึ้ นอยู่กับสภาวะแวดล้อมได้แก่ ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิ
อากาศแวดล้ อ ม ซึ่ งเป็ น ตั ว แปรที่ ไม่ส ามารถควบคุ ม ได้ [4] และการท างานของโซล่ าร์ เซลล์ ไม่มีส่ วนที่ เกิ ด การ
เคลื่อนไหว ทาให้การใช้งาน การออกแบบ และควบคุมโซล่าร์เซลล์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด จะต้องรู้ถึงพารามิเตอร์ที่
สาคัญต่อการทางานของโซล่าร์เซลล์
การหาพารามิเตอร์ของแผงโซล่าร์เซลล์เป็นการศึกษาผลของความต้านทานไฟฟ้าต่างๆที่แฝงอยู่ ซึ่งหาได้
จากความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ที่อุณหภูมิเซลล์คา่ ต่างๆ ขณะทาการวัด
ในกรณีที่แผงโซล่าร์เซลล์ไม่ถูกแสง [6] และใช้แบบจาลองวงจรไฟฟ้าสมมูลแบบไดโอดหนึ่งและสองตัว เพื่ออธิบาย
คุณสมบัตเิ ชิงไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์ และพิจารณาวงจรไฟฟ้าสมมูลของโซล่าร์เซลล์ที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์เหล่านี้
จะทาให้สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญ ของโซล่าร์เซลล์ได้ เช่ น ค่ากระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด ตัว
ประกอบอุดมคติของไดโอด ความต้านทานไฟฟ้าชันต์และอนุกรม ที่ใช้สาหรับคานวณเพื่อหาค่าฟิลแฟกเตอร์และ
ประสิทธิภาพของโซล่าร์เซลล์
การทางานของโซล่าร์เซลล์จะสามารถแสดงลักษณะเชิงไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์ด้วย กราฟกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า เมื่อให้ แผงโซล่ าร์เซลล์ถู กแสงอาทิตย์ และถ้าเป็นการทดสอบที่สภาวะมาตราฐาน จะต้องทาการ
ทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์ภายในห้องปฏิบัติการที่มอี ยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ซึ่งมักทาการทดสอบเฉพาะแผงโซ
ล่าร์เซลล์ใหม่เท่านัน้ ในกรณีของแผงโซล่าร์เซลล์ที่ตดิ ตัง้ เป็นระยะเวลานานในภาคสนาม จะไม่สามารถทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ภายในของแผงโซล่าร์เซลล์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในได้ ซึ่ง
พารามิเตอร์เหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ และพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่มีเครื่องมือที่
สามารถวัดค่าได้โดยตรง
แผงโซล่าร์เซลล์ที่ถูกใช้ระยะเวลานาน จะเกิดการปลี่ยนแปลงทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงไฟฟ้า ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพสามารถสังเกตุได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่การเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล การหลุดร่อน และการเกิด
ฟองอากาศในแผงโซล่าร์เซลล์ ในส่วนคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสามารถหาได้จากการทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณีอยู่
ในที่มืด (Dark Charactoristic) เป็นแนวทางในการทานายคุณภาพของรอยต่อ ค่าความต้านทานของเนื้อสาร กริด
(Grid) และผิวสัมผัส (contact) ได้อย่างง่ายและเที่ยงตรง ดังนัน้ การทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญของแผงโซ
ล่า ร์เซลล์ ซึ่ งได้ แ ก่ ค่ าตั ว ประกอบเชิงอุ ด มคติข องไดโอด (Diode Ideality Factor) กระแสไฟฟ้ าอิ่ม ตั วของไดโอด
(Saturation Current) ค่าความต้านทานอนุกรม และความต้านทานชันต์ของแผงโซล่าร์เซลล์ โดยวิธีการทดสอบ
แบบไม่ให้ถูกแสง จะทาให้สามารถได้ค่าตัวแปรที่สาคัญ ต่อการจาลองลักษณะไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์ เพื่อใช้เป็น
ตัวกาหนดคุณภาพและแบบจาลองของแผงโซล่าร์เซลล์ และสามารถทาการทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ของแผงโซ
ล่าร์เซลล์ในภาคสนามได้ตอ่ ไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การทดสอบแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้งานในระยะเวลานานในครัง้ นี้ ใช้ทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์แบบผลึกเดี่ยวขนาด
45 วัตต์ อายุการใช้งาน 27 ปี กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วยการสังเกตุลักษณะทางกายภาพด้วยตาเปล่า และ
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า แบบไม่ ถู ก แสง ด าเนิ น การโดยต่ อ วงจรไฟฟ้ า โวลท์ มิ เตอร์ แอมป์ มิ เตอร์
เทอร์โมคับเปิ้ล และเครื่องจ่ายไฟกระแสตรง เข้ากับแผงโซล่าร์เซลล์ และทาการเพิ่มอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์
โดยการใช้ความร้อนจากน้าร้อนเมื่อได้ค่าอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์ตามต้องการ แล้วทาการจ่ายไฟฟ้าจากเครื่อง
จ่ายไฟกระแสตรงโดยทาการต่อแบบไบแอสไปข้างหน้า (Forward Bias) ค่อยๆเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนแก่แผงโซล่าร์
เซลล์ จากนั้นทาการบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า จนกระทั่งกระแสไฟฟ้าที่ป้อนแก่แผงโซลาร์เซลล์มีค่า
เท่ากับค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ แสดงการต่อวงจรไฟฟ้าดังภาพที่ 1 จากนั้นทาการวิเคราะห์
หาพารามิเตอร์ของแผงโซล่าร์เซลล์

ภาพที่ 1 วงจรทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมวงจรการทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์
จากนั้ น ท าการหาค่ า พารามิ เตอร์ ข องแผงโซล่ า ร์ เซลล์ ด้ ว ย วิ ธี Modified Gromov [1] คื อ จากสมการ
กระแสไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันของแรงดันไฟฟ้าคือ I = f (V) ซึ่งจะได้ว่า V = f (I) เช่นกัน การคานวณพารามิเตอร์ของ
โซล่าร์เซลล์เพื่อหาคุณลักษณะของแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณีไม่ถูกแสงเป็นการประมาณคุณภาพของรอยต่อ และค่า
ความต้ า นทานไฟฟ้ า ของรอยต่ อ และกริ ด ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ข องคุ ณ ลั ก ษณะกระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้า ในกรณีมืด พิจารณาจากค่าความต้านทานอนุกรม และการนาไฟฟ้าชันต์ มีรูปสมการคือ
(1)
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เมื่อ คือ ค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน คือ ค่าคงตัวของบลอสมานน์ คือ ค่าอุณหภูมิสัมบูรณ์
คือ ค่ากระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด คือ ค่า Ideality Factor และ คือ ค่าความต้านอนุกรม
จากสมการที่ (1) จะเขียนได้เป็น
(2)
เมื่อ
(3)
ในบริเวณแรงดันไฟฟ้าต่าหรือค่าแรงดันไฟฟ้าติดลบ (บริเวณที่เกิดการไบแอสกลับ และบริเวณที่ยังไม่เกิด
การนากระแสไฟฟ้าของไดโอด) ของกราฟ I V ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับ
แบบเชิงเส้น จากสมการที่ (2) จะได้ว่า
(4)
จากการหาค่าของ ซึ่งหาได้จากสมการที่ (4) โดยวิธีการ Linear Fit อย่างง่าย (Simple Linear Fit)
ค่า ที่คานวณได้ จะทาให้สามารถคานวณค่า ( ) จากนั้นทาการเพิ่มค่าเข้ากับค่ากระแสไฟฟ้าที่วัด
ได้ จะได้ค่ากระแสไฟฟ้าทีไ่ หลข้าม (across) โซล่าร์เซลล์ มีค่าตามสมการ
(5)
ภายใต้สภาวะการไบแอสไปข้างหน้า (forward Bias) และสาหรับกรณีที่
กระแสไฟฟ้าที่คร่อม
อุปกรณ์จะมีค่าตามสมการ
(6)
การประเมินค่าความต้านทานไฟฟ้าอนุกรม (Series Resistance) ค่าตัวประกอบอุดมคติ (Ideality Factor)
และค่ากระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด (Diode Saturation Current) จะใช้ I แทน V เพื่อเป็นตัวแปรอิสระในสมการที่ 6
จะได้สมการคือ
(7)
ซึ่ง V = f (I) เขียนสมการใหม่ได้เป็น
(8)
ค่าตัวประกอบ
สามารถหาได้จากข้อมูลกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของอาเรย์ที่ได้จากการทดลอง
โดยใช้วธิ ีการ Least-Square Method จะได้สมการคือ

(9)

ทาการแก้สมการด้วยวิธี Karmer’s rule โดยค่า และ คือค่าของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ที่
จุดลาดับที่ ระหว่างจุดข้อมูลจานวนทั้งหมด ตัว จากนั้นจะได้ ค่าความต้านทานอนุกรม ตัวประกอบอุดมคติ
(Ideality Factor) และค่ากระแสไฟฟ้า คานวณได้จากสมการ คือ
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(10)
ค่า และ
ได้จากสมการ คือ

ทีค่ านวณได้ จะใช้สาหรับการคานวณค่าความนาไฟฟ้าชันต์ และกระแสไฟฟ้าอิ่มตัวไดโอด

(11)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วยผลการสังเกตุลักษณะทางกายภาพ และผลการหาพารามิเตอร์ที่สาคัญต่อ
คุณสมบัตเิ ชิงไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งหาได้จากการทดสอบคุณสมบัตเิ ชิงไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์เซลล์กรณีที่
ไม่ให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกแสง จากนั้นทาการวิเคราะห์หาพารามิเตอร์จากข้อมูลการทดสอบคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าร์
เซลล์ มีรายละเอียดดังนี้
ผลการทดสอบการสังเกตุทางกายภาพของแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้งานในภาคสนามเป็นระยะเวลานาน ปรากฏ
ว่าผิวทางด้านบนของแผงโซล่าร์เซลล์เกิดเปลี่ยนสีเป็นสีนาตาล
้
เกิดฟองอากาศทางด้านบนของแผงโซล่าร์เซลล์
บริเวณผิวของแผ่นเซลล์เกิดการเปลี่ยนเป็นสีนาตาละ
้
และบริเวณแถบโลหะตัวนาไฟฟ้าที่อยู่ดา้ นบนของแผ่นโซล่าร์
เซลล์เกิดการผุกร่อน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแผงโซล่าร์เซลล์
ผลการหาพารามิเตอร์ที่สาคั ญต่อคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ ได้จากการจ่ายไฟกระแสตรง
แบบไบแอสไปข้างหน้าให้แก่แผงโซล่าร์เซลล์ที่ปิดไม่ให้โดนแสง ที่อุณหภูมิค่าต่างๆ จากนั้นทาการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าที่จ่ายแก่แผงโซล่าร์เซลล์ ได้ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของการทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์แบบไม่ถูกแสง
จากภาพจะเห็นได้วา่ ที่อุณหภูมคิ ่าต่ากว่าเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแก่แผงโซลาร์เซลล์จะเกิดการไบแอสไป
ข้างหน้า (Forward Bias) ที่คา่ แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า และลักษณะเชิงไฟฟ้าของการไบแอสไปข้างหน้าของอุณหภูมิค่า
ต่างๆ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน
การวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ของแผงโซล่าร์เซลล์
จากสมการที่ 4 ทาการหาค่า เมื่อทาการป้อนไฟฟ้ากระแสตรงที่ค่าแรงดันไฟฟ้าไบแอสไปข้างหน้าค่า
น้อยๆ เนื่องจากการทดลองไม่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าในช่วงแรงดันไฟฟ้าค่าน้อยๆ ได้ จึงทาการหาความสัมพันธ์
ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว โดยให้ที่แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์จะมีกระแสไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ และใช้
ค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (จานวน 8 ค่า) ก่อนที่จะเกิดการไบแอสไปข้างหน้าของไดโอด จากนั้นทา
การ Fit Curve แบบเชิงเส้น เพื่อหาค่าความชันของกราฟซึ่งมีคา่ เท่ากับ จะได้กราฟความสัมพันธ์ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าสาหรับหาค่า
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า โดยเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับแผงโซล่า
เซลล์ ในตอนแรกที่แรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 1.6 โวลท์กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นน้อยมาก และมีลักษณะของการเพิ่มเป็น
แบบเชิงเส้น ทาการเพิ่มเส้นแนวโน้มของข้อมูลการทดลองด้วยวิธี Fit Curve จะได้ค่าความนาไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ
ความชั น ของกราฟ คื อ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.127 × 10-3 -1 และท าการค านวณค่ า ด้ ว ยสมการที่ 5 จะได้ ว่ า
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จากผลการทดลองค่ากระแสไฟฟ้า ( ) แรงดันไฟฟ้า ( ) และผลการคานวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลคล่อม
โซล่าร์เซลล์ ( ) เมื่อทาการแทนลงในข้อมูลการทดลองจะได้จากสมการที่ 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
จากนั้นทาการแก้สมการด้วยวิธี Carmer’s rule ได้ผลดังนี้ A = 2.696 B = 0.591 และ C = 6.807
และนาค่า  = 37.04 แทนในสมการที่ 10 จะได้ว่า
0.591  , = 252.14 และ
(-2.696/6.807)
= 0.673 A
จากสมการที่ 11 จะได้วา่
-1
และ

A

วิจารณ์และสรุปผล
การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัตแิ ผงโซล่าร์เซลล์ที่มีการใช้งานภาคสนามระยะเวลานาน ผลการตรวจสอบด้วย
ตาเปล่าจะได้ว่าด้านหน้าของแผงโซล่าร์เซลล์จะเกิดการหลายเป็นสีน้าตาล และเกิดฟองอากาศขึ้น [3] เมื่อทาการ
ทดสอบคุณสมบัตเิ ชิงไฟฟ้าด้วยการทดลองแบบปิดไม่ให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกแสงและปรับอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์
ตัง้ แต่ 30-50 องศาเซลเซียสจากนั้นทาการบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ทดสอบขณะที่กระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านแผงโซล่าร์เซลล์มีค่าต่ากว่าค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรของแผงโซล่าร์เซลล์นั้นๆ และผลการทดสอบจะได้ว่า ค่า
ความต้านทานอนุกรม ( ) มีค่าเท่ ากับ 0.591  ค่า Ideality Factor ( ) มีค่าเท่ากับ 252.14 ค่าความนาไฟฟ้า
ขนาน ( ) มี ค่ า เท่ า กั บ 1.27×10 -4 -1 และค่ า กระแสไฟฟ้ า อิ่ ม ตั ว ของไดโอด ( ) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.674 A เมื่ อ
พิจารณาค่าความต้านทานไฟฟ้าอนุกรม กระแสไฟฟ้าอิ่มตัวไดโอด และความนาไฟฟ้าขนานมีค่าค่อนข้างสูง ซึ่งทาให้
สมรรถนะการทางานของแผงโซล่าร์เซลล์ลดลง [3] และแผงโซล่าร์เซลล์มีค่า Ideality Factor เท่ากับ 252.14 แสดง
ว่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดรวมตัวสูงเนื่องจากแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีคา่ Ideality Factor ( ) มากกว่า 2 เป็นแผงโซล่าร์เซลล์ที่มี
กระแสไฟฟ้าที่เกิดรวมตัว (recombination current) สูงมาก [2] ซึ่งจะได้ว่า สามารถนาค่าพารามิเตอร์เหล่านี้แทนใน
สมการที่ 1 จะทาให้สามารถคานวณคุณลักษณะเชิงไฟฟ้า (IV curve) ของแผงโซล่าร์เซลล์ได้ และวิธีการทดสอบแบบ
ไม่ถูกแสงทาให้สามารถหาพารามิเตอร์ของแผงโซล่าร์เซลล์ได้
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การพัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าเซลล์แบบมืดชนิดพกพา
Development of mobile dark I-V characteristics measurement
สุรเชษฐ์ ทองประเสริฐ1* สมชาย กฤตพลวิวัฒน์1
Surachet Thongprasert1*, Somchai Kritpolwiwattana1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เป็ น การพั ฒ นาเครื่ อ งตรวจวั ด คุ ณ สมบั ติ ข องแผงโซล่ า เซลล์ แ บบมื ด เพื่ อ ทดสอบเพื่ อ หา
คุณ ลักษณะของแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณี ไม่ถูกแสง ซึ่งแผงโซล่าร์เซลล์จะมีพฤติกรรมเป็นไดโอดขนาดใหญ่ การ
ดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการทดสอบด้วยมือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าโดย
การปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ขณะที่ปิดแผงโซล่าร์เซลล์ให้มืดสนิท
และส่วนการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์ แบบมืด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Arduino UNO R3) เป็นตัวควบคุมการป้อนแรงดันไฟฟ้ากับแผงโซล่าร์ เซลล์และประมวลผลข้อมูลที่วัดได้จากการ
ทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์ ผลการทดสอบจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าซึ่งมีรูปแบบกราฟเป็นรูป
เอกซ์โพเนนเชียล โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้นมีความแม่นยาในการตรวจจับกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้มี
ความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน 4.00 % เมื่อเทียบกับการทดสอบด้วยมือ.
คาสาคัญ: แผงโซล่าเซลล์แบบมืด 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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บทนา
พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ น้ามัน ก๊าซธรรมชาติถ่านหินมีแนวโน้มราคาที่สูงมากขึ้น อีกทั้งยังก่อมลพิษ
ต่อสภาวะแวดล้อม จึงมีการหาพลังงานที่จะนามาทดแทนพลังงานดังกล่าว เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
เป็นต้น พลังงานแสงอาทิตย์มี ค วามเหมาะสมที่จะนามาใช้ในประเทศไทยเนื่องด้วยพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้เส้ นศูนย์สูตรมี
แสงอาทิ ต ย์ตลอดทั้งปี การเปลี่ ยนพลั งงานแสงอาทิ ต ย์เป็ น พลั งงานไฟฟ้า เกิ ด จากปรากฏการณ์ โฟโต้โวลตาอิก
(Photovoltaic Effect) ซึ่งอุปกรณ์ ที่ทาหน้าที่น้ีเรียกว่า โซล่าเซลล์ (Solar cell) [1] โดยสร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนาของ
ซิลิคอนมาผ่านขบวนการเพื่อให้เป็นสารชนิดพี (P-type) และชนิดเอ็น (N-type) รอยต่อระหว่างชั้นทั้งสองเรียกว่า พี
เอ็ น จั งชั่น (PN Junction) ซึ่ ง เป็ น ส่ วนที่ ส ร้า งกระแสไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ต ย์ โซล่ า เซลล์ โดยทั่ ว ไปนั้น สามารถสร้ า ง
แรงดันไฟฟ้าได้ประมาณ 0.5-0.8 V ซึ่งมีค่าที่นอ้ ยมากเมื่อจะนาไปใช้งาน ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงได้มกี ารนา
โซล่าเซลล์ม าต่อในลั กษณะอนุก รมกั นจานวน 36 เซลล์ เพื่อให้ ได้ ระดับแรงดัน ไฟฟ้าที่เหมาะสมจากนั้น นาเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ได้มาต่อในลักษณะขนานกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ เรียกว่า โมดูล (PV Module) [2]
แผงโซล่าเซลล์ที่มีการใช้งานในภาคสนาม จะเกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ใช้ทาแผงโซล่าเซลล์ ส่งผลทา
ให้คา่ ความต้านทานอนุกรมสูงขึ้น ความต้านทานไฟฟ้าชันต์ต่าลง ค่าฟิลแฟกเตอร์ต่าลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ ระบบพลังงานโซล่าเซลล์มีข้อเสีย คือมีต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการ
ติดตัง้ ค่อนข้างสูง ในการทดลองนัน้ มักจะมีขอ้ จากัดในเรื่องปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์และอุณหภูมทิ ี่มากน้อยต่างกัน
ไปในแต่ละวันส่งผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันด้วย ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์
ขึน้ อยูก่ ับปัจจัยภายนอกและสมบัตขิ องเซลล์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มของแสง ความต้านทานชันต์(Shunt Resistance)
และความต้านทานอนุกรม เป็นต้น โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึน้ ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ลดลง นั่นคือ
สภาวะอุณหภูมิสูงทาให้ช่องว่างแถบพลังงาน(Energy gap) ลดลง เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าด้านขาออกของแผงโซล่า
เซลล์ลดลง แต่ไม่ทาให้กระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมากนัก กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแส
สูงสุดจะลดลงเมื่อความเข้มแสงอาทิตย์มีต่าลง เช่น ในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม หรือการบังเงาจากต้นไม้ [3] การทางาน
ของแผงโซล่าเซลล์จะไม่มสี ่วยเคลื่อนไหว ดังนั้นการระบุสมรรถนะทางไฟฟ้าของแผงสามารถหาได้จากการทดสอบวัด
คุณสมบัติเชิงไฟฟ้าในรูปของกราฟกระแสและแรงดันไฟฟ้า (I-V Curve) โดยต่อภาระทางไฟฟ้าที่สามารถแปรค่าได้
ตั้งแต่สภาวะวงจรเปิดไปจนถึงสภาวะลัดวงจรของแผงเซลล์ขณะที่แสงตกกระทบแผงโซล่าเซลล์ โดยให้แผงโซล่า
เซลล์อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมตามมาตรฐาน (Standard Test Condition, STC) คือความเข้มของแสงอาทิตย์เท่ากับ 1,000
W/m2 สเปคตรัมของแสงที่ Air Mass (AM) 1.5 และอุณหภูมิเซลล์เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการทดสอบ
แผงโซล่ า เซลล์ ดั งกล่ า วนั้น มีข้ อ จ ากั ด เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ส าหรับ การระบุ ส มรรถนะของแผงโซล่ า เซลล์ ต้ อ งท าใน
ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์จานวนมากทาให้ไม่สะดวกต่อการทดสอบแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้งานในภาคสนามจึงมีการ
ทดสอบวัดแผงโซล่าเซลล์แบบมืดหรือแบบปิดแผง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ Dark I-V Curve
คุณลักษณะกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์ที่ทาการวัดภายใต้สภาวะมืด กระบวนที่สาคัญ
ในการหาสมรรถนะของแผงโซล่าร์เซลล์ คุณลักษณะของแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณีมืดหรือไม่ถูกแสงเป็นแนวทางที่
ง่ายที่สุดสาหรับการประเมินคุณภาพของรอยต่อ และค่าความต้านทานไฟฟ้าของรอยต่อแผงโซล่าเซลล์ ความสัมพันธ์
เชิงคณิตศาสตร์ของคุณลักษณะกระแสไฟฟ้า(I)-แรงดันไฟฟ้า(V) ในกรณีมดื พิจารณาจากค่าความต้านทานอนุกรม
(Rs) ค่าIdeality factor ของไดโอด ค่ากระแสอิ่มตัว และการนาไฟฟ้าชันต์(Gsh) [4] มีรูปสมการคือ
q


I  I s exp(
(V  IRs )  1)  Gsh (V  Rs I )
nkT
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เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความเที่ยงตรงของการทดสอบคุณสมบัตแิ ผงโซล่าเซลล์กรณีมืด ในงานวิจัย
นี้ จึ ง ได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วิ เคราะห์ แ ละหาความสั ม พั น ธ์ ข องกระแสและแรงดั น ไฟฟ้ า กรณีมื ด (Dark I-V
Characteristic) เพื่อนามาใช้ในการประเมินสมรรถนะของแผงโซล่าเซลล์ซึ่งจะนาไปใช้งานในภาคสนาม เพื่อนาค่าที่ได้
จากเครื่องมือไปวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญได้แก่ ค่าความต้านทานไฟฟ้าชันต์ ความต้านทานอนุกรม ค่า
Ideality factor และกระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของแผงโซล่าเซลล์ได้.

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
อุปกรณ์การทดลอง
การออกแบบการทดลองเพื่อความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า(I) และแรงดันไฟฟ้า (V) ที่นามาใช้งานกับแผงโซ
ล่าเซลล์ชนิด Mono crystalline Silicon โดยแบ่งการขั้นตอนการทดสอบเป็น 2 ขั้นตอนคือ
1. ส่ วนการทดสอบแผงโซล่ า เซลล์ ด้ วยมือ โดยการปรับ แหล่ งจ่ า ยไฟฟ้ ากระแสตรงด้ วยมื อ และอ่า นค่ า
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากโวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ ตามลาดับ
2. ส่วนการสร้างและทดสอบทดสอบแผงโซล่าเซลล์แบบมืดโดยเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติที่ออกแบบไว้
DC Power
Supply

Dark Solar cell
+

-

I(A)

A
V
V(V)

ภาพที่ 1 การต่อวงจรทดสอบ dark I-V Curve โดยการปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

ภาพที่ 2 กราฟผลการทดสอบ dark I-V Curve โดยการปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
ส่วนการทดสอบด้วยมือแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าตามภาพที่ 1 เป็นการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่ากระแสไฟฟ้า (I) กับแรงดันไฟฟ้า (V) ของแผงโซล่าเซลล์แบบมืด พบว่ากราฟที่ได้นนั้ มีลักษณะเป็นรูปเอกซ์โพเนน
เชียลซึ่งเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะของไดโอดแบบรอยต่อพีเอ็น (P-N Junction) โดยมีความสัมพันธ์ตามสมการที่ (2)
I D  I s (e

VD
nVT

 1)

(2)
จากการทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์แบบมืดโดยใช้วิธีการปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงพบว่าเมื่ อเริ่มปรับให้
แรงดันไฟฟ้ากับแผง กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผงเพียงเล็กน้อยซึ่งทดสอบเท่ากับ 0 แอมแปร์ แต่เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นไป
จนถึงจุดๆ หนึ่งแผงโซล่าเซลล์จะเริ่มนากระแสอย่างรวดเร็วอยู่ที่ประมาณ 18-19 โวลต์ โดยข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 1
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และกราฟความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ที่ได้จากการทดสอบแผงโซล่าเซลล์แบบมืดนั้นจะนามาใช้
ในการออกแบบเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติต่อไป
ตารางที่ 1 ข้อมูลผลการทดสอบ dark I-V Curve โดยการปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
Current(A)
Voltage(V)
0
2.20
0
2.32
0
2.38
0
3.18
0
3.52
…
…
0.01
18.40
0.02
18.99
0.03
19.38
0.04
19.60
0.05
19.65
…
…
0.55
23.36
0.56
23.39
0.56
23.36
0.57
23.41
0.59
23.44
Dark Solar cell
Regulated CurrentVoltage Circuit

Loop Control
Current and Voltage
Sensor

DAC

ADC
Microcontroller

Serial

I2C

I2C LCD

ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมเครื่องตรวจวัดคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าเซลล์แบบมืด
จากภาพที่ 3 ส่วนประกอบจากการออกแบบวงจรไฟฟ้าที่ใช้สาหรับการควบคุมการทางานของเครื่องวัด
โดยให้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม วงจร Regulated Current Voltage Circuit โดยโมดู ล Digital to
Analog(DAC) เพิ่มระดับแรงดันเพื่อนาค่าที่ได้ไปปรับเพิ่มค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการขยายโดย OP-AMP(LM358) g
เพือ่ ที่จะจ่ายให้แก่แผงโซล่าเซลล์แบบมืด โดยค่าของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ผ่านแผงโซล่าเซลล์แบบมืดจะถูกวัดค่า
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โดยเซนเซอร์ วั ด กระแสไฟฟ้ า และแรงดั น ไฟฟ้ า จากนั้ น น าค่ า ที่ ไ ด้ ม าแสดงบนหน้ า จอ LCD และแสดงกราฟ
ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าบนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมควบคุม
แสดงดังภาพที่ 4
START
A

OUTPUT
0

No

LCD

Start
No

>

Yes

DAC

Yes

I

V
I-V

No

I-V
END
Yes
A

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการควบคุมเครื่องตรวจวัดคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าเซลล์แบบมืด

วิธีการศึกษา
การทดสอบแผงโซล่าเซลล์แบบมืดนั้นจะทดสอบเปรียบเทียบลักษณะของ dark I-V Curve โดยการปรับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและ dark I-V Curve ของตัวเครื่องที่สร้างขึ้น โดยการทดสอบจะนาแผงโซล่าเซลล์มาปิด
ผ้าทึบแสงไว้และนาไปไว้ภายในกล่องที่ปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้แสงตกกระทบที่ผิวกระจกและควบคุมอุณหภูมิของแผงอยู่ที่
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส โดยแผงโซล่าเซลล์แบบมืดนั้นมีคุณ สมบัติ คือ เป็นโซล่าเซลล์แบบ Mono crystalline
Silicon กาลังสูงสุด(Pm) 40 W แรงดันวงจรเปิด(VOC) 21.6 V กระแสลัดวงจร(ISC) 2.36A แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vm) 18.0 V
กระแสไฟฟ้าสูงสุด(Im) 2.23A
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LCD1

R5

R6

10k

10k

RS
RW
E

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3

+5V

4
5
6

VSS
VDD
VEE

LM016L

U4
14
15

SCL2
SDA2

SIM1

13
1
2
3

START
13
12
11
10
9
8

+24V

STOP
8

7
6
5
4
3
2
1
0

U1

3

Variable Voltage

1
2

Q1
TIP122
MAX472 I-V Sensor

LM358
VIN

www.arduino.cc
blogembarcado.blogspot.com

SIMULINO UNO

R4

3.3k

3.3k

R1

SDA2
SCL1

10k

U2
5
4
6

GND

R2

+5V

SCL
SDA
A0

VOUT
VDD
VSS

MCP4725

1
3
2

100k

VOUT

VT

Voltge_1

AT

Current_1

GND

Variable Voltage

RXD
TXD
RTS
CTS

Serail Port Computer

+
-

Solar cell <40W

R3

MAX472 Module

7
~6
~5
4
~3
2
TX > 1
RX < 0

A0
A1
A2

4
5
6
7
9
10
11
12

4

ATMEGA328P

AT MEL

DIGITAL (PWM~)

+5V

A0
A1
A2
A3
A4
A5

SIMULINO

A0
A1
A2
A3
A4
A5

ANALOG IN

Voltage_1
Current_1

POWER

GND

13
12
~11
~10
~9
8

ARDUINO

RESET

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

INT

PCF8574A

AREF

5V

SCL
SDA

Dark Solar cell

ภาพที่ 5 จาลองการทางานของวงจรด้วยโปรแกรม Proteus

ภาพที่ 6 วงจรที่ใช้ในการทดสอบตรวจวัดคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าเซลล์แบบมืด
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ภาพที่ 7 dark I-V Curve ของแผงโซล่าเซลล์โดยการปรับค่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

ภาพที่ 8 dark I-V Curve ของแผงโซล่าเซลล์ที่ได้จากเครื่องตรวจวัดคุณสมบัตขิ องแผงโซล่าเซลล์แบบมืด

ภาพที่ 9 ภาพของ Dark I-V Curve ของแผงโซล่าเซลล์ที่นามาเปรียบเทียบกัน
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จากผลการทดสอบพบว่าแผงโซล่าเซลล์จะเริ่มนากระแสไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนมีค่าประมาณ 11.9117.84 V มี ค่ า กระแสไฟฟ้ า เท่ า กั บ 0.01 A และ จากภาพที่ 9 กราฟเปรี ย บเที ย บระหว่ า งค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้าของการทดสอบทั้งสองแบบพบว่า ผลการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของการทดสอบทั้งสองวิธี
มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งลักษณะกราฟอยู่ในรูป เอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งผลการทดสอบค่ากระแสไฟฟ้า(I) และแรงดันไฟฟ้า
(V) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพิกัดของกระแส(A) และแรงดันไฟฟ้า(V) ของโซล่าเซลล์แบบมืดทั้งสองแบบ
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
0.25 , 21.58
0.25 , 21.64
0.00 , 0.55
0.26 , 21.77
0.26 , 21.66
0.26 , 21.72
0.00 , 0.51
0.27 , 21.82
0.27 , 21.82
0.27 , 21.82
0.00 , 0.00
0.28 , 21.95
0.28 , 21.85
0.28 , 21.90
0.00 , 0.46
0.29 , 21.92
0.29 , 21.95
0.29 , 21.94
0.00 , 0.14
…
…
…
…
0.55 , 23.41
0.55 , 23.41
0.55 , 23.41
0.00 , 0.00
0.56 , 23.42
0.56 , 23.41
0.56 , 23.42
0.00 , 0.04
0.57 , 23.40
0.57 , 23.42
0.57 , 23.41
0.00 , 0.08
0.58 , 23.43
0.58 , 23.44
0.58 , 23.44
0.00 , 0.04
0.59 , 23.44
0.59 , 23.41
0.59 , 23.43
0.00 , 0.13

ผลการทดลอง
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของกระแสระหว่างค่าที่ปรับด้วยมือและค่าที่ได้จากเครื่องมีค่า
มากที่สุดไม่เกิน 0 % ซึ่งเครื่องมือที่ออกแบบและการทดสอบด้วยมือสามารถวัดค่าออกมาได้เท่ากัน และค่าความ
คลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าระหว่างค่าที่ปรับได้ด้วยมือและค่าที่ได้จากเครื่องมีค่ามากที่สุดไม่เกิน 4.00 % ของการ
วัดเมื่อเทียบกับการปรับด้วยมือ

919

Proceedings

วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดสอบการทางานของตัวเครื่องที่สร้างขึ้นเทียบกับการทดสอบด้วยมือพบว่าลักษณะของกราฟที่ได้
มีความใกล้เคียงกันจากภาพที่ 9 โดยมีลักษณะเป็นกราฟของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแบบมืด ซึ่งมีลักษณะเป็น
รูปเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งจากกราฟจะมีการเทียบพิกัดของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ได้นั้นทาให้สามารถนาตัวเครื่องไป
ใช้งานได้ค่อนข้างแม่นยาโดยมีความผิดพลาดในการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าได้แม่นยาและความผิดพลาดในการตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 4.00 %

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทาการทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์แบบมืดเพียงรูปแบบเดียวคือที่แผงไม่เกิน 40 W ซึ่งทาให้ผล
การทดลองยังไม่หลากหลายและครอบคลุมเท่าที่ควรซึ่งผู้วิจัยจะนาเครื่องไปทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์ขนาดต่างๆ มาก
ขึน้ ในส่วนของข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นยังมีช่วงของแรงดันไฟฟ้าค่าต่างๆ อยู่ด้วยซึ่งทาให้เส้นกราฟไม่เรียบและการการ
แกว่งของข้อมูลหรือมีข้อมูลในช่วงนั้นมากเกินไปซึ่งจะต้องมีวิธีควบคุมให้มีความแม่นยามากขึ้น และจะต้องมีการนา
ข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญในการตรวจวัดแผงโซล่าเซลล์แบบมืดต่อไป ซึ่งงานวิจัยนี้เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะทาให้ผู้สนใจสามารถวิเคราะห์แผงโซล่าเซลล์ได้งา่ ยขึน้ โดยลดขั้นตอนการเก็บผลการทดลองด้วยมือ
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งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วง ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกท่านที่
กรุณาให้ข้อมูลและคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการทาวิจัยครั้งนีจ้ นสาเร็จ
ขอขอบพระคุณ ภควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความเอื้อเฟื้อ
สถานที่และเครื่องมือในการทางานวิจัยชิน้ นี้

เอกสารอ้างอิง
1. บุญยัง ปลั่งกลาง. PHOTOVOLTAIC SYSTEMS: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร;ี 2553.
2. เดชนิตธิ ร อิ่มปรีดา และ วันชัย ทรัพย์สงิ ห์. แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาลองด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink แบบ
ทันเวลา. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูช่ ุมชนแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4; 2554.
3. การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. ได้จาก:
www.cssckmutt.in.th/cssc/cssc_training/.../Designer_CH1toCH5.pdf August 26 2016. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2559.
4. สมชาย สุวราห์วรรณ. เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2542.
5. K. Bouzidi, M. Chegaar and M. Aillerie. “Solar cells parameters evaluation from dark I-V characteristics”.
Energy Procedia 18,2012,1601 – 1610.
6. Ewa Radziemska. “Dark I–U–T measurements of single crystalline silicon solar cells”. Energy Conversion and
Management 46,2005,1485–1494
A. Rezaee Jordehi. Parameter estimation of solar photovoltaic (PV) cells: A review.
RenewableandSustainableEnergyReviews61, 2016, 354–371
7. Shockley, William Electrons and holes in semiconductors : with applications to transistor electronics. R. E.
Krieger Pub. Co. ISBN 0-88275-382-7; 1950.
8. ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง. อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย; 2554.

920

Proceedings

การศึกษามุมเอียงของแผงโซล่าร์เซลล์ที่เหมาะสมสาหรับระบบประจุแบตเตอรี่
ด้วยโซล่าร์เซลล์
The study of appropriate tile angle of panel for PV battery charging system
ภูวดล กล่าเทพ1* และ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์1
Poowadon klomthep1* and Somchai Kritpolwiwattana1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทิศทางมุมเอียงของแผงโซล่าร์เซลล์ที่เหมาะสมสาหรับระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยโซ
ล่าร์เซลล์ โดยการทดสอบระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์เซลล์แบบต่อตรง และติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบอยู่กับที่
ณ จังหวัดพิษณุโลก แผงโซล่าร์เซลล์ที่ตดิ ตั้งมีมุมเอียงจากแนวราบเท่ากับ 17 องศา และเอียงจากแนวทิศใต้โดยเพิ่ม
ระยะมุมเอียงจากทิศใต้แผงละ 15 องศา จานวน 6 ค่า ได้แก่ มุม 0, 15, 30, 45, 60 และ 75 องศา ระบบประจุ
แบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์เซลล์แต่ละชุดจะประกอบด้วยแบตเตอรี่ 1 ลูกต่ออยูก่ ับแผงโซล่าร์เซลล์ 1 แผง เพื่อทาการประจุ
ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน โดยจะทาการบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ค่าความเข้มรังสีแ สงอาทิตย์ อุณ หภูมิอากาศ
แวดล้อม กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์เซลล์ทั้ง 6 ชุด และทาการดิสชาร์ต
แบตเตอร์รี่ในตอนกลางคื น โดยทาการต่อ ขนานแบตเตอรี่ทั้งหมดแล้ วต่อ กั บโหลดร่ว มกั น ผลการวิเคราะห์ ค่ า
พลังงานไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ พบว่า เมื่อในช่วงเวลาเช้า ค่าความเข้มแสงต่าและค่อยๆเพิ่มขึ้น การ
ชาร์ตแบตเตอร์รี่นั้นทาการชาร์ตอย่างรวดเร็ว ทาให้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร์รี่เพิ่มขึ้น และเมื่อช่วงเวลา 12.00 14.00 น. แผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งในมุมต่างกัน พบว่า มุมเอียงที่ทากับแนวทิศใต้เท่ากับ 45 องศา ซึ่งหันหน้าไปทาง
ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ มี ค่ าพลั งงานไฟฟ้ า ที่ ประจุ ไฟฟ้ าแก่ แ บตเตอรี่รายวั น สู งสุ ด จึ งสรุ ปได้ ว่า ระบบประจุ ไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์เซลล์ ซึ่งเป็นระบบที่มีการเก็บสะสมพลังงาน การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์โดยให้หันด้านหน้าไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะทาให้ค่าพลังงานไฟฟ้ารายวันที่เก็บสะสมในแบตเตอรี่มีคา่ เพิ่มขึน้
คาสาคัญ: โฟโตโวลตาอิก การประจุแบตเตอรี่ดว้ ยโซล่าร์เซลล์ มุมเอียงของแผง
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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

บทนา
ในปัจ จุบัน พลัง งานหมุน เวีย นได้แ ก่ แสงอาทิต ย์เป็น แหล่ง พลัง งานที่จาเป็น สาหรับ การดารงชีวิต ของ
มนุษ ย์ ซึ ่ง ก าลัง เป็น ที ่ส นใจของทุก ภาคส่ว น มีก ารใช้ป ระโยชน์อ ย่า งกว้า งขวาง โดยเฉพาะการใช้พ ลัง งาน
แสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนรูปเป็น พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ในส่วนกิจการหรือบริษัทต่างๆ
ทั้ง ในเมือ งและชนบท ได้มีก ารตื่น ตัว ในการประยุก ต์ใ ช้พ ลัง งานทดแทน เพื่อ ช่ว ยให้มีก ารใช้พ ลัง งานได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภ าพและลดต้นทุน ของการผลิต พลังงานไฟฟ้า ซึ่งประเทศไทยมีส ภาพแวดล้อ มที่เหมาะสมต่อ การนา
โซลาเซลล์ม าใช้ผ ลิต กระแสไฟฟ้า เนื่อ งจากตั้ง อยู่ใ กล้บ ริเวณเส้น ศูน ย์สูต ร และมีแ สงแดดตลอดทั้ง ปี ซึ่ง ใน
ปัจจุบันมีกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ โซล่าร์เซลล์ได้หลากหลายวิธี เช่น การเพิ่มปริมาณความเข้มแสงที่ตก
กระทบบนโซล่า ร์เซลล์โดยใช้แ ผ่น รับสะท้อ นแสง การติด ตามตาแหน่งดวงอาทิตย์โดยการปรับแผงให้ เคลื่อ นที่
อัตโนมัติ การระบายความร้อนบนแผงโซล่ าร์เซลล์ เป็นต้น{1,2,3]
การพัฒนาและออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ มักเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าร์
เซลล์ ได้ แ ก่ แ ผงโซล่ า ร์ เซลล์ แบตเตอร์ รี่ และเครื่อ งควบคุ ม การชาร์ ต ที่ เหมาะสมต่ อ การใช้ ง านในพื้ น ที่ แ ละ
สภาพแวดล้อมนัน้ ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์[4][5]
การออกแบบและติดตั้งระบบให้มีมุมและทิศทางของแผงโซล่าร์เซลล์ที่ค่าต่างๆ จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
แผง และใช้โปรแกรมจาลองเพื่อทานายการเก็บค่าพลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ในหนึ่งปี [6] ในระบบประจุไฟฟ้า
แบตเตอรี่จะมีอุปกรณ์ ส าคั ญ คื อ ระบบการควบคุม การประจุแบตเตอรี่ เพื่อ ควบคุ มแรงดั นไฟฟ้ากับการติดตาม
พลังงานไฟฟ้าสูงสุดสาหรับควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและการชาร์จแบตเตอรี่[7] การออกแบบและพัฒ นาระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดแสงจากดวงอาทิตย์และควบคุมการหมุนมอเตอร์ให้ติดตามตาแหน่งดวง
อาทิตย์ เพื่อให้ระบบสามารถชาร์ตแบตเตอรี่ตลอดทั้งวัน[8] เทคนิคการออกแบบระบบการชาร์ตแบตเตอรี่ ด้วยวิธี
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อให้ระบบสามารถชาร์ตแบตเตอรีไ่ ด้ในช่วงเวลาต่างๆ[9]
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เนื่องจากโลกมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา 1 ปี และมีการหมุนรอบตัวเองทุกวัน อีกทั้งแกนหมุนของ
โลกทามุม 15 องศากับระนาบการโคจร ทาให้เมื่อพิจารณาที่พ้ืนโลกดวงอาทิตย์มีการโคจรจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตกในแต่ละวัน และมีการโคจรไปทางทิศเหนือและทิศใต้ในช่วงเวลา 1 ปี จากการเปลี่ยนตาแหน่งของดวงอาทิตย์
ดังกล่าว ระบบแบบติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์อยู่กับที่ จะทาการเอียงแผงโซล่าร์เซลล์เท่ากับมุมละติจูดและหันหน้าไปทาง
ทิศใต้ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยสูงสุดในหนึ่งปี แต่สาหรับระบบที่ มีการเก็บสะสมพลังงาน
ได้แก่ ระบบชาร์ตแบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์เซลล์ จะมีการเก็บสะสมพลังงานได้ดีในช่วงเช้าเนื่องจากแบตเตอรี่ถูกใช้งานใน
ช่วงเวลากลางคืน และทาการชาร์ตไฟได้ยากในช่วงเย็นเนื่องจากแบตเตอรี่มีพลังงานสะสมมากขึ้นในช่วงกลางวัน ทาให้
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงขึ้น และทาให้ชาร์ตไฟแก่แบตเตอรี่ได้ยากในช่วงบ่ายถึงเย็น งานวิจัยนี้จึงนาเสนอ การศึกษา
มุมเอียงของแผงโซลาเซลล์เพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมสาหรับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ของระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์
เซลล์ โดยการทดสอบเพื่อหาตาแหน่งมุมที่เหมาะสมสาหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบบติดตั้งอยู่กับที่ จะช่วยเพิ่มการ
ทางานของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และสามารถนาไปพัฒนาประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ทาการออกแบบให้แผงโซล่าร์เซลล์รุ่น STM6-40/36 ขนาด 40 วัตต์ ติดตัง้ ด้วยมุมเอียงจาก
พื้นราบของแผงเท่ากันคือ 17 องศา ซึ่งมีค่าเท่ากับมุมละติจูดของจังหวัดพิษณุโลก และให้ทิศการวางของแผงโซล่าร์
เซลล์ไม่เท่ากัน คือเริ่มจากหันด้านหน้าไปทางทิศใต้ และวางเอียงไปทางทิศตะวันตกโดยเพิ่มครัง้ ละ 15 องศา โดยการ
ออกแบบโครงเหล็กรองรับสาหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ จานวน 6 แผง ซึ่งจะได้มุมของทิศด้านหน้าแผงโซล่าร์เซลล์ที่
ทากับทิศใต้ทั้งหมด 6 มุม ดังนี้ คือ 0 องศา, 15 องศา, 30 องศา, 45 องศา, 60 องศา, และ 75 องศา แสดง
รายละเอียดดังภาพ 1 และภาพแสดงการเอียงแผงโซล่าร์เซลล์แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 ตาแหน่งมุมที่สาหรับติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์ จานวน 6 มุม และ 6 แผง

ภาพที่ 2 มุมเอียงจากแนวราบ 17 องศาทาแนวกับพื้นโลก
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อุปกรณ์การทดลอง
การทดสอบการทางานของระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยโซล่าร์เซลล์ โดยให้แผงโซล่าร์เซลล์มีมุมเอียงใน
ทิ ศ ต่ างๆ กั น ใช้แ ผงโซล่ า ร์เซลล์ จ านวน 6 แผง ทาการต่อ วงจรเพื่ อ ประจุ ไฟฟ้ า แก่ แ บตเตอรี่ ข นาด 12 โวลต์ 7
แอมแปร์-ชั่วโมง จานวน 6 ลูก โดยทาการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่อตรง และทาการประจุไฟฟ้า แยกกันโดยแผงโซล่าร์
เซลล์ 1 แผงท าการประจุ ไฟฟ้ า แบตเตอรี่ 1 ลู ก และท าการการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ ค่ า ความเข้ ม รั ง สี
แสงอาทิ ต ย์ในแนวราบ อุ ณ หภู มิอ ากาศแวดล้ อ ม ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า และกระแสไฟฟ้ า แสดงรายละเอีย ดของ
ส่วนประกอบของระบบ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมส่วนประกอบของระบบที่ทดสอบ
จากภาพที่ 3 แสดงไดอะแกรมการทางานของระบบ ประกอบด้วยแผงโซล่าร์เซลล์จานวน 6 แผง มีมุม ที่ทา
กับทิศใต้เท่ากับ 0, 15, 30, 45, 60 และ 75 องศา ด้านขั้วบวกของแต่ละแผงต่อแบบอนุกรมเข้ากับไดโอดป้องกัน
(Blocking Diode) และตั ว ต้ า นทานขนาน (Shunt Resister) ขนาด 50 mV/50A เพื่ อ ใช้ เป็ น ทรานดิ ว เซอร์ วั ด ค่ า
กระแสไฟฟ้า และต่อตรงเข้ากับแบตเตอรี่ ข้อมูลที่ทาการบันทึกประกอบด้วย ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ใน
แนวราบ (Global Solar Radiation) ใช้ไพนารอมิเตอร์ ของบริษัท Kipp&Zonen รุ่น CMP3 ชนิด thermopile ค่าอุณหภูมิ
อากาศแวดล้อมใช้เทอร์โมคับเปิ้ลชนิด K ค่ากระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์
วิธีการทดลอง
ในการทดสอบการทางานของระบบประจุแบตเตอรี่ดว้ ยโซล่าร์เซลล์ โดยพิจารณาการทางานของแผงโซล่าร์
เซลล์จานวน 1 แผง ต่อตรงกับแบตเตอรี่ 1 ลูก ซึ่งจะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด 6 ลูก โดยการทดลองจะทาการทดสอบ
ลักษณะการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ที่ทาให้ ระบบสามารถประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ได้พลั งงานในแต่ละวันสูงสุด การ
ทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ
1. ช่วงการชาร์ตแบตเตอร์รี่ในช่วงตอนเช้า เวลา 8.30 -17.30 น. โดยจะต่อ ขนานระหว่างแผงโซล่าร์
เซลล์แบบต่อตรงเข้า กับแบตเตอรี่ ซึ่ งระหว่างแผงโซล่ าร์เซลล์และแบตเตอรี่จะมีค่ าความต้านทานชันต์ เพื่อ เป็ น
ทรานดิ วเซอร์ ส าหรับการวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดั น ไฟฟ้าที่ ไหลผ่ านการชาร์ตแบตเตอรี่ และไดโอดส าหรับกั น
กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับจากแบตเตอรี่ไปยังแผงโซล่ าร์เซลล์ ทาการบันทึกข้อมูล ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิต ย์
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของชุดแผงโซล่าร์เซลล์กับแบตเตอรี่จานวน 6 ชุด โดยทา
การบันทึกข้อมูลทุกๆ เวลา 5 นาที ดังภาพที่ 4
924

Proceedings

2. ช่วงการดิสชาร์ตของแบตเตอร์ร่ีในตอนกลางคืน โดยจะต่อขนานกันระหว่างโหลดกับแบตเตอรี่ เพื่อทา
การคายประจุออกของแบตเตอรี่ในแต่ละลูกให้เท่าๆกัน สาหรับนาไปประจุแบตเตอรี่ใหม่ในวันถัดไปต่อไป ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 การต่อวงจรไฟฟ้าประจุแบตเตอร์รี่ เวลา 8.30 -17.30 น.

ภาพที่ 5 การต่อวงจรไฟฟ้าเพือ่ จ่ายไฟออกจากแบตเตอร์รี่
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ภาพที่ 6 การติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้งานจริง

ภาพที่ 7 การต่อวงจรไฟฟ้า ไดโอด ค่าความต้านทานชันท์และแบตเตอร์รี่ ชุดที่ 1 – 6
3. การคานวณหากาลังงานการผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์
สาหรับการคานวณกาลังงานของแผงโซล่าร์เซลล์ จะมีการคานวณหากาลังงานไฟฟ้าเพื่อบ่งบอกอัตราการ
ใช้ พ ลั ง งานที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มานั้ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า สามารถใช้ พ ลั ง งานไปมากหรื อ น้ อ ย ภายในระยะเวลานั้ น ๆ
ใช้สัญลักษณ์ P มีหน่วยเป็นวัตต์ คานวณได้จากสมการ 2
กาลังงานที่ได้
P = V x I มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt,W)
(2)
การคานวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าจะทาการคานวณจาก การหาผลรวมของกาลังไฟฟ้าของชุดแผงโซล่าร์เซลล์
และแบตเตอรี่แต่ละชุด (ซึ่งทาการเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที) หาค่าพลังงานไฟฟ้าได้จากสมการ 3
พลังงานไฟฟ้าที่ได้

มีหน่วยวัตต์ชั่วโมง

(3)

ผลการศึกษา
จากการที่ได้ดาเนินการทดลองระบบโซล่าร์เซลล์ที่ได้ออกแบบ โดยการติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์เอียงจากแนว
ทิศใต้โดยเพิ่มระยะมุม เอียงจากทิศใต้แผงละ 15 องศา จานวน 6 มุม คื อ แผงที่ 1 ตาแหน่งมุม 0 องศา แผงที่ 2
ตาแหน่งมุม 15 องศา แผงที่ 3 ตาแหน่งมุม 30 องศา แผงที่ 4 ตาแหน่งมุม 45 องศา แผงที่ 5 ตาแหน่งมุม 60 องศา
และแผงที่ 6 ต าแหน่งมุ ม 75 องศา ซึ่งแผงโซล่ าร์เซลล์ แต่ละแผงนั้น จะต่อ ไดโอด 1 ตั ว ตัวต้านทาน 1 ตั ว และ
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แบตเตอร์รี่ 1 ลูก ซึ่งจะถูกต่อแยกกัน ติดตั้งหัววัดไพรานอมิเตอร์ไว้แนวระนาบเดียวกับแผงโซล่าร์เซลล์ และได้ทาการ
วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงที่ 1 ถึงแผงที่ 6 โดยทาการบันทึกค่าทุกๆ 5
นาที และมาคานวณค่ากาลังงานและค่าพลังงานการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์แต่ละแผง สาหรับนามาวิเคราะห์
มุมตาแหน่งรับรังสีดวงอาทิตย์และช่วงเวลาการชาร์ตแบตเตอรี่ที่เหมาะสม
ผลการทดลองเมื่อทาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กับ แรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์
เซลล์ที่ได้ติดตั้งในมุมที่ต่างกัน จานวน 6 แผง แสดงดังภาพ 6 จะได้ว่าในช่วงเวลา 8.00 -11.00น. ค่าความเข้มรังสี
แสงอาทิตย์ที่วัดได้มีค่าค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่แรงดันไฟฟ้าของแผงนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้น และเมื่อเวลา11.30 – 14.30
น. เป็นช่วงเวลาค่าความเข้มแสงสูงที่สุด ซึ่งแผงที่ 4 มุม 45 องศานั้น มีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงที่สุด รองลงมาแผงที่ 3 มุม
30 องศา แผงที่ 2 มุม 15 องศา แผงที่ 6 มุม 75 องศา และแผงที่ 1 มุม 15 องศาตามลาดับ ส่วนแผงที่มีค่าแรงดันไฟฟ้า
น้อยที่สุด คือแผงที่ 5 มุม 60 องศา ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อค่าความเข้มแสงอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้น และทิศทางของการเพิ่ม
ระยะติดตัง้ ตาแหน่งมุมรับรังสีดวงอาทิตย์ของแผงโซล่าร์เซลล์ มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์เพิ่มสูงขึน้

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้าแผงโซล่าร์เซลล์จานวน 6 แผงกับค่าความเข้มแสง
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าแผงโซล่าร์เซลล์จานวน 6 แผงกับค่าความเข้มแสง
ผลการทดลองเมื่อทาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กับแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์
เซลล์ ที่ ได้ ติ ด ตั้ ง ในมุ ม ที่ ต่ า งกั น จ านวน 6 แผง แสดงดั ง ภาพ 7 ในช่ ว งเวลา 8.00 -11.00น. ค่ า ความเข้ ม รั ง สี
แสงอาทิตย์ที่วัดได้มีค่าค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่า ค่ากระแสไฟฟ้าแผงที่ 4 มุม 45 องศา มีค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด
รองลงมาแผงที่ 3 มุม 30 องศา และแผงที่ 2 มุม 15 องศา ส่วนแผงที่มีกระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด คือ แผงที่ 5 มุม 60
องศา และในช่วงเวลา 11.30 -14.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าความเข้มแสงนั้นมีค่าเพิ่มสูงขึน้ ค่ากระแสไฟฟ้าที่แผงที่ 4 มุม
45 มีค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาแผงที่ 3 และแผงที่ 2 ตามลาดับ ส่วนแผงที่มคี ่ากระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด คือ แผงที่
5 มุม 60 องศา จากการทดลอง มุมรับแสงอาทิตย์ที่ให้ ค่ากระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด คือมุม 45 องศา และมุมที่วัดค่า
กระแสไฟฟ้าได้น้อยที่สุดคือ มุม 60 องศา จะเห็นได้ค่าความเข้มแสงที่เพิ่มสูงขึ้น และการวางตาแหน่งมุมรับรังสีดวง
อาทิตย์ของแผงโซล่าร์เซลล์ที่เหมาะสม มีผลต่อค่ากระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ที่เพิ่มสูงขึ้น
เมื่ อ ได้ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า และค่ า กระแสไฟฟ้ า ของแผงโซล่ า ร์ เซลล์ ชุ ด ที่ 1 - 6 น าค่ า กระแสไฟฟ้ า และ
แรงดันไฟฟ้ามาคานวณค่ากาลังการผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ ตามสมการ (2) จากการคานวณหาค่ากาลังการผลิต
ไฟฟ้าในแต่ละแผง ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผงที่ 4 มุม 45 องศา มีค่ากาลังการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด รองลงมาคือแผงที่ 3 และ
แผงที่ 2 ตามลาดับ และแผงที่กาลังการผลิตไฟฟ้าน้อยที่สุด คือ แผงที่ 5 และ แผงที่ 6 ซึ่งจากทดลองจะได้ว่า มุม 45
องศา เป็นมุมที่เพิ่มระยะมุมเอียงจากทิศใต้ที่เหมาะสมสาหรับการชาร์ตประจุแบตเตอรี่ ซึ่งให้คา่ กาลังการผลิตไฟฟ้าที่
สูง และช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลา 12.00 – 14.00 น.แสงดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับกาลังการผลิตไฟฟ้าแผงโซล่าร์เซลล์จานวน 6 แผง

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดสอบงานวิจัยเรื่อง การศึกษามุมเอียงของแผงโซล่ าร์เซลล์ที่เหมาะสมสาหรับระบบประจุ
แบตเตอรี่ด้ ว ยโซล่ า ร์ เซลล์ พบว่า เมื่ อ ในช่ว งเวลาเช้า ค่ า ความเข้ ม แสงดวงอาทิ ต ย์ จ ะมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง ท าให้ ค่ า
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์นั้น จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น การชาร์ตแบตเตอร์รี่จะชาร์ตได้อย่างรวดเร็ว
มีผลต่อค่าพลังงานการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย และสาหรับในช่วงเวลา 12.00 -14.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ค่าความ
เข้มแสงเพิ่มสูงขึน้ การเพิ่มระยะมุมทีละ 15 องศา สาหรับติดตั้งแผงรับแสงดวงอาทิตย์ พบว่า มุมแผงโซล่าร์เซลล์ที่
4 มุม 45 องศา ที่หันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ สามารถชาร์ตแบตเตอร์รี่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้ค่าพลังงานการผลิต
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ และส่วนมุมที่มีค่าพลังงานการผลิตไฟฟ้ารองลงมา คือมุม 30 องศา มุม 15 องศา ตามลาดับ ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ามุมเอียงที่ทากับแนวทิศใต้เท่ากับ 45 องศา ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประจุ
ไฟฟ้าแก่แบตเตอรี่รายวันสูงสุด ซึ่งค่าความเข้มแสงอาทิตย์และการออกแบบเพิ่มระยะมุมที่ติดตั้งแผงโซล่ าร์เซลล์ที่
เหมาะสม มีผลต่อค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากาลังงานการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทาให้ ค่าพลังงานการ
ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์รายวันที่สะสมในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การอนุเคราะห์ การจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ สถานที่ในการดาเนินงานวิจัย
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เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน
Fruit and vegetable machine using ozone system
จักรพันธ์ กัณหา1* สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์2 และ และวิเชียร มหาวัน3
Japapan Gunha1*, Somkiat Kwryswạd2 and Wichian Mahaone3
บทคัดย่อ
ปัจจุบันนี้ได้มี การใช้สารเคมีในงานเกษตรกรรม ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะปนเปื้อนมาอยู่ในผักและผลไม้ที่มี
จาหน่ายในตลาดทั่วไป ซึ่งการที่จะได้ผักและผลไม้ที่ไร้สารเคมีปนเปื้อน สาหรับจะรับประทานนั้นต้องทาการล้างผัก
และผลไม้เพื่อนาเอาสารเคมีปนเปื้อนออกจากผักและผลไม้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าผักและ
ผลไม้ปลอดสารเคมีปนเปื้อนนั้นโครงงานนี้ได้ทาการออกแบบเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซนขึ้นมา โดยใช้l
หลักการออกแบบ ของวิศวกรรมคุณ ค่า โดยทาการวิเคราะห์หน้าที่การทางานของเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบ
โอโซน เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซนให้มีต้นทุนในการผลิตต่าแต่ ยังคงมีประสิทธิภาพ
ในการล้างผักและผลไม้ และได้ทาการตรวจสอบหาประสิทธิภาพในการล้างผักและผลไม้แล้วพบว่าสามารถล้าง
สารเคมีปนเปื้อนในผักและผลไม้ได้
คาสาคัญ: ปนเปื้อน โอโซน วิเคราะห์หน้าที่ 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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บทนา
ผักสดและผลไม้เป็น แหล่งวิตามินที่ดี ซึ่งการทาความสะอาดก่อนรับประทาน เพื่อให้แน่ใจว่าผักสดและ
ผลไม้ที่รับประทานไม่มสี ารเคมีปนเปื้อนหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย ในการล้างผักสดและผลไม้เพื่อให้แน่ใจว่าสะอาด
ปลอดสารเคมีจาเป็นต้องใช้น้าเป็นจานวนมากก็ต้องสูญเสียไประหว่างการล้างผักและผลไม้ และวิตามินในผักและ
ผลไม้ก็อาจจะสูญเสียไปด้วยเช่นกันเนื่องจากผักและผลไม้มสี ารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกาย
ด้วยเหตุนีจ้ ึงเกิดแนวคิดสร้างปรับปรุง เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน โดยใช้สมบัตพิ ้ืนฐานของโอโซนที
มีความเข้มข้นสูง สามารถสลายสารพิษทีปะปนในผักและผลไม้ได้ และหลักการปรับปรุงหน้าที่ของวิศวกรรมคุณค่า
ในการปรับปรุง ซึ่งการใช้ระบบโอโซนในการกาจัดสารเคมีปนเปื้อนที่ตกค้างในผักและผลไม้ และไม่ทาให้เสียคุณค่า
ทางอาหารและยังไม่ต้องสิ้นเปลืองน้าในการล้างผักและผลไม้อีกด้วย เพราะโอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว
สามารถทาปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารเคมีได้เกือบทุกชนิดเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซนจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ง ในการล้างสารเคมีปนเปื้อนที่ตกค้างในผักและผลไม้และจะเป็นประโยชน์ที่ดตี อ่ ผู้บริโภค
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า เป็นเครื่องมือที่ในการแก้ปัญหา เรื่องต้นทุนที่สูงเกินไปจนไม่สามารถ
แข่งขันได้ ปัจจัยความสาเร็จของวิธีการนี้คือการวิเคราะห์หน้าที่การทางานของสิ่งของหรือกระบวนการที่สนใจแล้ว
ประเมินหาทางเลือกที่มีต้นทุนต่าลงแต่ตอ้ งไม่กระทบถึงคุณสมบัตใิ นการทางาน ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และ ความ
ปลอดภัย แผนงานวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering Job Plan) ถูกกาหนดขึ้นอย่างมีระบบและระเบียบ แนวทางแต่
ละขั้นตอน หลักการที่สาคัญของ วิศวกรรมคุณค่าคือการวิเคราะห์ให้เห็นถึงหน้าที่หรือฟังก์ชั่นการทางาน ของสิ่งที่
พิจารณา แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกว่าจะจัดการอย่างไรให้มตี ้นทุนที่ต่าลง ดังนั้นการดาเนินงานใดๆที่มุ่งลดต้นทุน
โดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ ไม่ได้ถือว่าเป็นการดาเนินการโดยวิธี วิศวกรรมคุณค่า คล้ายกับการวินจิ ฉัยโรคของวงการ
แพทย์ หรือแผนวิเคราะห์ของนักเคมี ทาให้แน่ใจว่า วิศวกรรมคุณค่า จะถูกนาไปใช้ด้วยการพิจารณาจากทุกแง่มุมของ
กิจกรรมทั้งหมดของการวิเคราะห์หน้าที่ที่จาเป็นโดยเสียค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุด ชี้ให้เห็นว่า หน้าที่อะไรของผลิตภัณฑ์ หรือ
ที่มีความจาเป็นและหน้าที่อะไรที่ไม่จาเป็น อันจะทาให้ตัดค่าใช้จ่ายของหน้าที่ซึ่งไม่จาเป็นออกได้
ขั้นทั่วๆไป (General Phase)
คัดเลือกเป้าหมาย โดยเป้าหมายที่จะมาทาการ นั้นอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการก็ได้ แต่ในที่น้ีขอ
ยกตัวอย่างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีแนวทางในการเลือก เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้มการลงทุน (กาไรต่า) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สามารถจัดการลดต้นทุนได้ หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหรือโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยตั้งแต่ออกสู่ตลาด
มา โดยที่ในขั้นตอนนี้จาเป็นต้องมีการคัดเลือกทีมงาน มอบหมายงานและหน้าที่แก่ทีมงาน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิด
สร้างสิ่งปรับปรุง เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน ซึ่งการใช้ระบบโอโซนในการกาจัดสารเคมีป นเปื้อนที่ตกค้างใน
ผักและผลไม้ จะไม่ทาให้เสียคุณค่าทางอาหารและยังไม่ต้องสิน้ เปลืองน้าในการล้างผักและผลไม้อกี ด้วย เพราะโอโซน
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว สามารถทาปฏิกิริยาออกซิ เดชั่นกับสารเคมีได้เกือบทุกชนิด เครื่องล้างผักและผลไม้
ระบบโอโซนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการล้างสารเคมีปนเปื้อนที่ตกค้างในผักและผลไม้และจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อ
ผู้บริโภค
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ขั้นรวบรวมข้อมูล (Information Phase)
โดยได้ทาการรวบรวมข้อมูลของผักและผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่
1. กะหล่าดอก
2. กวางตุ้ง
3. โหระพา
4. ฝรั่ง
โดยเลือกผักและผลไม้ทั้ง 4 ชนิด โดยเลือกจากกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

ภาพที่ 1 แสดงสารเคมีตกค้างในผัก

ภาพที่ 2 แสดงสารเคมีตกค้างในผลไม้
การวิเคราะห์หน้าที่ (Function Phase)

ภาพที่ 3 อุปกรณ์หลักของเครื่องล้างผักผลไม้
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ภาพที่ 4 แสดงการให้นาหนั
้ ก
ขั้นประเมินผลของเครื่องล้างผักผลไม้ระบบโอโซนต้นแบบ
สมมุติฐานในการออกแบบและคานวณของเครื่องล้างผักผลไม้ระบบโอโซนต้นแบบ
1. อัตราการล้างผักและผลไม้แต่ล่ะครั้ง 0.5-1 กิโลกรัม
IE_SPU
2. โอโซนที่ ปล่ อ ยออกมาสามารถปล่ อ ยออกมามากที่ สุ ด ถึ ง
เลขที่เอกสาร 002
0.03 0.04 มิลิกรัม
ประเมินความคิด
3. โอโซนที่ ป ล่ อ ยออกมาสามารถท าปฏิ กิ ริย ากั บ สารเคมี ที่
หน้าทีห่ ลัก กาจัดสารเคมีตกค้าง
ปนเปื้อนในผักและผลไม้
4. อัตราการหมุนของมอเตอร์ในรอบที่ต่าอยู่ที่ 5 รอบต่อนาที
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การออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สาคัญมาก คือ ชิ้นส่วนต่างๆ
ต้องมีรูปร่างลักษณะและขนาดให้มีความหนาและแข็งแรงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีหลักการดังนี้
1. วัสดุต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ความคิด
2. วัสดุที่นามาประกอบต้องมีความคงทนแข็งแรง
จากการ
ข้อดี
ข้อเสีย
3. วัสดุที่นามาเป็นโครงสร้างต้องไม่เป็นสนิม
พัฒนา
รายการวัสดุทใี่ ช้ในการสร้างเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบ
หน้าที
กาจัด
1.ไม่ใช้น้าเป็น
1. โอโซนเป็นก๊าซพิษ ถ้า
โอโซน
สารเคมี ตัวกลางในกร
โอโซนที่ปล่อยออกมาใน
1. สแตนเลส
ตกค้าง
โดยการ
ใช้โอโซน
ในการทา
ปฏิกิริยา
กับ
สารเคมี
ตกค้าง

ล้างสารเคมี
ปนเปื้อน
2. ออกแบบง่าย
3. ต้นทุนใน
ระยะยาวถูก
กว่า
4. ไม่ยุ่งยากใน
การกาจัด
สารเคมี
5. ไม่เป็น
อันตรายแก่
ผู้ใช้งาน เพราะ
ปริมาณโอโซน
ที่ผลิตออกมา
ได้อยู่ในปริมาณ
ที่ปลอดภัย

ปริมาณที่ไม่เหมาะสม
อาจจะส่งผลต่อผู้ใช้งาน
ได้
2. การนาผักและผลไม้
เข้า-ออกจากเครื่องไม่
สะดวกในการใช้งาน
3. ปริมาณการล้างผัก
และผลไม้แต่ละครั้งยัง
น้อยเกินไป

2. บานพับ
3. หลอดโอโซน
4. พัดลมนาอากาศ
5. ฟิล์มกันแสง และ กระจกแก้ว
6. สวิทซ์ เปิด-ปิด
7. มอเตอร์
8. Timer
9. Fuse
อุปกรณ์อ่นื ๆ
ลาดับขั้นตอนการสร้างเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบ
โอโซน

1. ทาการขึน้ โครงร่างด้วยเหล็กกล่องขนาด 1นิ้ว X 1นิ้วเชื่อม
ติดกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม
2. ทาการวัดขนาดโครงสร้างสี่เหลี่ยมที่เชื่อมประสานกัน ตัดสแตนเลสให้ได้ขนาดที่วัด
3. ดาเนินการเจาะรูเหล็กกล่องที่ได้เชื่อมประสานเพื่อที่จะยึดสแตนเลสเข้าด้วยกัน
4. ติดตัง้ หลอดโอโซนที่ตัวถังภายในและเจาะรูสแตนเลสภายในเพื่อติดตั้งพัดลมนาอากาศ
5. ประกอบอลูมเิ นียมรางกระจกหน้าและทาฝาปิดด้านบนด้วยรางกระจกที่ยึดกับบานพับ
6. ต่อวงจรของหลอดโอโซน และ พัดลมนาอากาศ
7. ติดตัง้ Fuse, สวิทช์
8. ติดตัง้ Push Button, Timer,
9. ประกอบตัวถังนอกและตัวถังในที่ได้เจาะรูไว้ลว่ งหน้าเข้าด้วยกันโดยใช้คีมย้า ริเวท
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Working Voltage
Power Consumption
Working Time of Each Sect
Dimension of Tank

Valence

220V AC
35W
15 Minutes
285
mm(L)x340mm(W)x
320 mm (H)
1.5-2 kilogram
ภาพที่ 5 เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยโอโซน

หลักการทางานของเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน
การท างานของเครื่อ งล้ า งผั ก และผลไม้ ระบบโอโซนเริ่ ม โดยการน าเอาผั ก และผลไม้ ทั่ว ไปที่ ซื้ อ มาจาก
ท้องตลาด มาใส่เข้าไปในตะแกรงและปิดฝาตู้ ต่อไปจึงเสียบปลั๊ก จากนัน้ เปิดสวิทซ์บนตัวเครื่องให้เครื่องพร้อมใช้งาน
จากนั้นจึงตัง้ เวลาในการล้างซึง้ มีเวลา 0-15 นาที จากนั้นกดปุม่ ให้เครื่องเริ่มทางาน รอจนหมดเวลาซึ่งดูจากเสียงกริ่ง
จากนั้นจึงเปิดฝาเครื่องนาผักผลไม้ไปใช้ประกอบอาหาร
การทดสอบสารเคมีหลังจากการล้างโดยใช้ ชุดน้ายาตรวจหายาฆ่าแมลงM J P K
กลุ่มสารที่สามารถตรวจสอบความเป็นพิษ
1. Organophosphate group
2. Carbamategrop
รายละเอียดชุดอุปกรณ์และชุดน้ายาทดสอบ
อุปกรณ์ประกอบการตรวจสอบ
1. ขวดพลาสติกมีฝาปิด (ขวดสกัด)
2. หลอดหยดขนาดเล็ก
3. หลอดทดสอบชนิดแก้ว
4. ถุงมือ
5. หลอดทดสอบชนิดพลาสติก
6. หลอดหยดขนาดเล็ก

ขั้นตอนการประเมินผล
อ่านผลทดสอบสีสารละลายที่เกิดขึ้นในหลอดตัวอย่างโดยเปรียบเทียบสีของหลอดควบคุม
สีส้มเข้ม เหมือนหลอด
ปลอดภัย
ควบคุม
สีส้ม ปน ชมพู
ไม่ปลอดภัย
สีชมพู
ไม่ปลอดภัยมาก
ภาพที่ 6 การทดลองซึ่งได้ทาการทดสอบหาสารเคมีในผัก
และผลไม้หลังจากที่ล้างแล้วโดยใช้ ชุดน้ายาตรวจหายาฆ่าแมลง เอมเจพีเค
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สรุปผลการทดลอง
สรุปการทดลองล้างผักจากเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน จะมีเวลาการล้างผักที่ล้างแล้วมาตรวจหา
สารเคมีแล้วไม่พบสารเคมีที่เวลา 8 นาที ซึ้งได้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาในการล้างพบว่ายิ่งใช้เวลามากเท่าไร
สารเคมีบนเปื้อนยิ่งเจือจางลงตามระยะเวลา
ผลทีไ่ ด้จากการวิเคาระห์หน้าที่กับเครื่องล้างผักและผลไม้ต้นแบบ
เวลา/นาที

หมายเหตุ: ฝรั่งไม่พบสารเคมีปนเปื้อน

เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัยชุดทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; 2548.
พรรณทิพย์ ตียพันธ์. เอกสารประกอบเรื่อง “MJPK” ชุดตรวจหายาฆ่าแมลงใน ผักผลไม้
มนต์ทิพย์ ช่าชอง การออกแบบที่ถูกสุขลักษณะในอุตสาหกรรมอาหาร
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กรุงเทพฯ : สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น); 2548.
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การประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW
Evaluation electricity production of solar cells 25kW
ภัควี หะยะมิน1* ชัยยพล ธงชัยสุรัชกูล1
Pakkawee Hayamin1* Chaiyapon Thongchaisuratkrul1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW ซึ่งเป็นการทดสอบพร้อมทั้ง
ทาการเปรียบเทียบการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ และการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่า
เซลล์จากงานภาคสนาม โดยวิธีการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
อาคารในแต่ละวัน และการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ซึ่งเมื่อนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์
พบว่าการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 41.10% พลังงานไฟฟ้าที่
ลดลง 43,800 kWh/year คิดเป็นผลประหยัด 175,00 Bath/year โดยมีจุดคุ้มทุนในการติดตั้ง 6 ปี และการทดสอบ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์จากงานภาคสนามสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 27.57 %
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 29,378.85 kWh/year คิดเป็นผลประหยัด 117,515.4 Bath/year โดยมีจุดคุ้มทุนในการติดตั้ง 9
ปี จากการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ สามารถนามาเป็นแนวทางในวางแผนการติดตั้งโซล่า
เซลล์หรือเป็นแนวทางในการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าได้อกี แนวทางหนึ่ง
คาสาคัญ: การประเมินผล การผลิตไฟฟ้า 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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บทนา
นับตั้งแต่ได้มีการก่อตัง้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคใน พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบันได้มกี ารพัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่อยูห่ ่างไกลจากตัวเมืองหรือชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่การขยายขอบเขตของระบบจาหน่ายไฟฟ้า การจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้ าใช้ และการเสริมขีดความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้
เพียงพอกับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของประชากรทุกครัวเรือนที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึน้ ทุกๆ ปี [1]
จากการสารวจอัตราการเติบโตของประเทศไทยรายได้ประชาชาติเฉลี่ยปีละ 4% และมีอัตราการเจริญเติบโต
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 8.39% การทาให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอสามารถช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ทาให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย การ
สารวจความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งได้ดัง นี้ ภาคอุตสาหกรรม 52% บ้านพักอาศัย
27% ภาคธุรกิจ 18% ภาคเกษตรกรรม 0.2% และอื่นๆ 2.8% และในอนาคตมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
อีกด้วย จึงได้มศี กึ ษาวิธีการนาพลังงานทดแทนมาช่วยในการแก้ปัญหาความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น [2]

ภาพที่ 1 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยประสบความสาเร็จเกี่ยวกับการนาเอาความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ เช่น
การใช้เครื่องผลิตน้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงพยาบาล โรงแรม การทาเตาจากแสงอาทิตย์ การทา
เครื่องกลั่นน้าแสงอาทิตย์ และอื่นๆ เป็นต้น สาหรับการนาแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถ
ทาได้ 2 วิธี คือ การใช้พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ไปต้มน้า เพื่อให้เกิดไอน้าไปขับเทอร์ไบน์ หรือกังหันใบพัดของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้า ซึ่งวิธีน้ีจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อน อีกทั้ งการลงทุนสูงมากจึงไม่
นิยมนามาใช้งาน และการนาแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าโดยการใช้โซล่าเซลล์ เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
ไฟฟ้า โดยการติดตัง้ สามารถทาได้งา่ ยและไม่มคี วามยุง่ ยากซับซ้อน จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย [3]
จากปัญหาความต้องการพลังงานไฟฟ้า และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการนาโซล่าเซลล์มาช่วยผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า อีก ทั้ งยั งเป็ น แนวทางในการใช้พ ลั งงานทดแทนให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ผู้ วิจั ย จึ งมี ค วามสนใจในการศึก ษา
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเชลล์ เพื่อเป็นแนวทางในการนาพลังงานทดแทนมาช่วยในการแก้ปัญหาความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนาโซล่าเชลล์มาใช้งานได้ใช้
พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากแสงอาทิตย์
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โซล่าเซลล์ [4]

อ้างอิง: www.siam2software.com

ภาพที่ 2 ลักษณะการทางานของโซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์ (Solar cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเล็คทรอนิคส์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สาหรับเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนาสารกึ่งตัวนา เช่น ซิลิกอน มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบแผ่นเซลล์รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า
โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนาจนมีพลังงานมากพอที่จะ
กระโดดออกจากแรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่ออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบ
วงจรจะท าให้ เกิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงขึ้น เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการผลิ ต ไฟฟ้ า ของโซล่ า เซลล์ พ บว่า โซล่ า เซลล์ มี
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวัน
การคานวณอัตราค่าไฟฟ้า [5]
ในการคานวณอัตราค่าไฟฟ้าเป็นการนาค่ากาลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานมาคานวณหาค่าหน่วยหรือยูนิต
เพื่อทาการความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานที่นั้นๆ วิธีการคานวณสามารถคานวณได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากี่ชนิดแต่ละชนิดใช้พลังงานไฟกี่วัตต์ และการเปิดใช้งานประมาณกี่ชั่วโมงต่อเดือน
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น (การใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิต คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า 1000 วัตต์
ที่ใช้งานใน 1 ชั่วโมง) วิธีการคานวณอัตราค่าไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้
Unit 

Power  Number Electronics  hour
1000

เมื่อ

= จานวนยูนิต
Power = กาลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า (วัตต์)
Number Electronics = จานวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
hour = จานวนชั่วโมงที่ใช้งานในแต่ละวัน
Unit
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ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ จาเป็นต้องศึกษาปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้ส่งผลต่อศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ ปริมาณความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์ที่ตกกระทบในแต่ละพื้นที่ และระยะเวลาการรับแสงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยต่อวันในแต่ละพื้นที่ โดยประเทศในแถบ
เส้นศูนย์สูตรจะได้รับความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยมากกว่า 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 9.00-15.00 น.
ช่วงเวลาดังกล่าวโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าถึงร้อยละ 85% ของกาลังไฟฟ้า
สูงสุดที่ผลิตได้

ภาพที่ 3 แผนที่เฉลี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งปี
จากการศึกษาแผนที่พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยพบว่าปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบใน
พื้นที่ของประเทศไทยมีคา่ เฉลี่ยสูงถึง 18.2 MJ / m2  day หรือ 5.04 kWh / m2  day โดยทาการทดสอบกับอาคารชุด
ของโครงการบ้ านเอื้อ อาทร บึ ง กุ่ ม กทม. พบว่า มีปริ ม าณรั งสี ด วงอาทิ ต ย์ต กกระทบเฉลี่ ย ตั้งแต่ปี 2545-2550 มี
ค่าเฉลี่ยของการตกกระทบอยู่ที่ 16.6 MJ / m2  day หรือ 4.66 kWh / m2  day และมีระยะเวลาการรับแสงอาทิตย์
สูงสุดเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 554,071
พันตันเมื่อทาการเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากน้ามันดิบ

การดาเนินงาน
การประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW จะมีลาดับขั้นตอนการเก็บผลการทดสอบการใช้
ปริมาณไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งลักษณะการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้ งหมดของอาคาร และการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ไฟฟ้ าของโซล่ า เซลล์ ซึ่ ง มีล าดั บขั้ น ตอนของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การทางานของโซล่าเซลล์ วิธีการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้า และ
วิธีการหาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2: ทาการทดสอบการใช้ปริมาณไฟฟ้าของอาคารและการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
ขั้นตอนที่ 3: คานวณหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารและประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบความถูกต้อง (หากมีข้อผิดพลาด: ดาเนินการแก้ไข)
ขั้นตอนที่ 5: สรุปผลการใช้ปริมาณไฟฟ้าของอาคาร และการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ภาพที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า

การทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าผู้วิจัยได้ทาการทดสอบกับ อาคาร 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียน
วิทยา สาหรับเครื่อ งมือ การตรวจวัด ค่ าพลั งงานไฟฟ้า คื อ ยี่ห้ อ Kyoritsu รุ่น KEW 6310 โดยมีแนวทางการทดสอบ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ดังภาพที่ 5

ที่มา: (ก) http://www.greenssolarsolutions.com/, (ข) http://www.solar-thailand.com/

(ก) ติดตัง้ ติดโซล่าเซลล์

(ข) การต่อใช้งานโซล่าเซลล์

ภาพที่ 5 แผนผังการติดตัง้ โซล่าเซลล์ (On-grid System)
หมายเหตุ: เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโซลาเซลล์ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดเวลาในการทดสอบ คือ 9.00 น. ถึง
15.00 น.

จากภาพที่ 5 แสดงถึงวิธีการติดตั้งและวิธีการต่อใช้งานของโซล่าเซลล์ แบบออนกริด (On-grid System)
ภาพ (ก) เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานตามอาคารหรือบ้านเรือน และภาพ (ข) คือ วิธีการต่อใช้งานโซล่าเซลล์
กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า จุดเด่นของการต่อโซล่าเซลล์แบบออนกริดผู้ใช้สามารถรับไฟฟ้าจะมีแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง
คือ จากการไฟฟ้า และจากระบบไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ โดยการแปลงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
ผ่านอินเวอร์เตอร์มาใช้งาน ซึ่งการต่อใช้งานระบบนี้ไม่จาเป็นต้องคานวณภาระหรือโหลด (Load) ที่ใช้ภายในอาคาร
เพราะระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะช่วยในการลดค่าไฟฟ้าลงตามปริมาณไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้ สาหรับวิธีการ
ตรวจวั ด พลั งงานที่ โซล่ าเซลล์ ผ ลิ ต ได้ ผู้ วิจั ย ได้ ท าการตรวจวั ด ในส่ วนของ AC Line (Solar cell) การติด ตั้ งเครื่อ ง
ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าดังภาพที่ 7 โดยมีผลของการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
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ทดสอบการใช้งานพลังงานของอาคาร
การทดสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ได้ทาการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของ
อาคาร ซึ่งสามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 6 การทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร
ทดสอบการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
การทดสอบการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ เป็นการทดสอบการทางานของแผงโซล่าเซลล์ ลักษณะการ
วางแผงโซล่าเซลล์เป็นการยึดติดแผงโซล่าเซลล์กับหลังคา (หลังคาทามุม 13.86 องศา)
หมายเหตุ: การตรวจวัดประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ใช้ช่วงเวลาในการตรวจวัดประสิทธิภาพ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ซึ่งมี
อุณหภูมิ 32-35 องศา และสภาพอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนตามด้วยแดดจัด

(ก) ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (ข) ลักษณะการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ภาพที่ 7 ทดสอบการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
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กรณีศึกษา
การประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
การประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ เป็นการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ที่ 80% เพื่อทา
การเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งสามารถนามาเป็นแนวทางการประมาณการติดตัง้ โซ
ล่าเซลล์ได้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ความต้องการพลังงานของอาคาร
การผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ (80%)
ต้องรับจากการไฟฟ้าเพิ่ม

kWh/Day
291.98
120.00
171.98

เปอร์เซ็นต์การลดปริมาณการใช้พลังงาน

41.10%

ภาพที่ 8 การประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ เป็นการนาผลจากการตรวจวัดการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์มา
เปรียบเทียบกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของอาคาร
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
ต้องรับจากการไฟฟ้าเพิ่ม
เปอร์เซ็นต์การลดปริมาณการใช้พลังงาน
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ภาพที่ 9 ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
การเปรียบเทียบผลการผลิตไฟฟ้า
การเปรี ย บเที ย บผลการวิ เคราะห์ เป็ น การประมาณการผลิ ต ไฟฟ้ า ของโซล่ า เซลล์ และการทดสอบ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ เป็นการเปรียบเทียบจาการกวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า
จากโซล่าเซลล์ และการทดสอบจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ที่ได้ทาการติดตั้งจริง ซึ่งมีรายละเอียด
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลจากการทดสอบ
ค่าพลังงานไฟฟ้า

การประมาณการ

การทดสอบประสิทธิภาพ

ความต้องพลังงานไฟฟ้าของอาคาร

291.98 kWh/day

291.98 kWh/day

พลังงานไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้

120 kWh/day

80.49 kWh/day

อัตราความต้องการพลังงานไฟฟ้า

106,572.7 kWh/year

106,572.7 kWh/year

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง

43,800 kWh/year

29,378.85 kWh/year

ค่าใช้จา่ ยของพลังงานไฟฟ้า

426,290.8 Bath/year

426,290.8 Bath/year

175,200 Bath/year

117,515.4 Bath/year

41.10%

27.57%

คิดเป็นผลประหยัด
คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ: การประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าคิดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 4 Bath/kWh
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ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุ น เป็นการประเมินระดับการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์เปรียบเที ยบระหว่างการ
ประมาณการติดตัง้ โซล่าเซลล์และการทดสอบประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ โดยการประมาณราคาติดตั้งโซล่าเซลล์ที่
1,000,000 บาท
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการติดตัง้ โซล่าเซลล์
ระยะเวลา (ปี) ราคาติดตั้งโซล่าเซลล์

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 จุดคุ้มทุนในการติดตัง้ โซล่าเซลล์

สรุปผล
การประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW ซึ่งเป็นการทดสอบความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
อาคาร และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ พบว่าการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์สามารถ
ลดการใช้ ไ ฟฟ้ า ได้ ถึ ง 41.10% คิ ด เป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ล ดลง 43,800 kWh/year คิ ด เป็ น ผลประหยั ด 175,000
Bath/year และการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของโซล่ า เซลล์ มีค่ า 27.57% คิ ด เป็ น พลั งงานไฟฟ้า ที่ ล ดลง 29,378.85
kWh/year คิดเป็นผลประหยัด 117,515.4 Bath/year เมื่อทาการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนพบว่าการประมาณการติดตั้งโซ
ล่าเซลล์มรี ะยะเวลาคืนทุนอยูท่ ี่ 6 ปี และการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้จริงสามารถคืนทุนอยู่ที่ 9 ปี จากการ
ทดสอบการนาโซล่าเซลล์มาช่วยในการผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าของอาคาร พบว่าการนาโซ
ล่าเซลล์มาใช้งานสามารถช่วยแก้ปัญหาความต้องการพลังงานไฟฟ้า และช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในประหยัดพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจได้อีกทางหนึ่ง
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ภาคผนวก
ตารางที่ 5 ตารางพลังงานไฟฟ้า
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การแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่
Semantic images interpretation using a similarity measure with graph
matching
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1* และ สาราญ ไผ่นวล1
Nutchanun Chinpanthana1* and Sumran Phainoun1
บทคัดย่อ
วิวัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณ์ ถ่ายภาพดิจิทัลได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนทาให้ภาพถ่ายภาพดิจิทัล มี
จานวนเพิ่มมากขึ้น ทาให้การจัดเก็บข้อมูลภาพเพิ่มมากขึ้น ทาให้การค้นคืนข้อมูลภาพ และจาแนกข้อมูลภาพให้ตรงตาม
ความหมายของภาพมีความยากลาบากเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นมีงานวิจัยมากมายพยายามจะคิดค้นกระบวนการ อัลกอริทึม
เพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การสืบค้นหรือการจาแนกข้อมูลภาพส่วนใหญ่มักจะคานึง
เพียงแค่ความเหมือนกันของวัตถุท่ีปรากฏบนภาพเท่านัน้ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการแปลความหมายที่แท้จริง
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอวิธีการใหม่สาหรับการแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบ
จับคู่เพื่อใช้ในระบบการสืบค้น โดยมีทั้งหมด 3 ส่วนคือ 1. การแท็กภาพ 2. การกาหนดตัวแทนความหมาย 3. การ
กาหนดวิธีการจับคู่ความหมาย โดยที่ส่วนที่ 1 เป็นการให้ความหมายของวัตถุเด่นบนภาพลงบนฐานข้อมูล ส่วนที่ 2
เป็นการแทนที่ข้อมูลบนภาพด้วยแนวคิดกราฟ ส่วนสุดท้ายเป็นการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่ ผลที่ได้จาก
การจาแนกความหมายภาพด้วย วิธีที่นาเสนอใหม่น้ีสามารถจาแนกความหมายของภาพได้ดีกว่าวิธีอ่ืนๆ และได้ค่า
ความถูกต้องสูงถึง 88.81%
คาสาคัญ: การประมวลผลภาพ จับคู่กราฟ การค้นคืนภาพ 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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บทนา
วิวัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิ ทัลได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนทาให้ภาพถ่ายภาพดิจิทัล มี
จานวนเพิ่มมากขึ้น ปัญ หาที่ตามมาก็คือการจัดเก็บข้อมูลภาพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไร้ขีดจากัดนี้จะทาอย่างไรจึงจะ
สามารถจัด เก็ บอย่างมีระบบสามารถสืบค้ น ข้อ มูล ภาพ และจาแนกข้อ มูล ภาพให้ ตรงตามความหมายของภาพที่
ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ทาให้งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการค้นคืนรวมทั้งการจัดกลุ่มภาพให้ตรงกับความ
ต้องการเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงระยะเวลาในการสืบค้นที่น้อยลงกับปริมาณของภาพที่เพิ่มทวีคูณ ดังนัน้ ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นนั้นจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นงานด้านการประมวลผลภาพ (image processing) ด้านการ
ค้นคืนสารสนเทศ (image retrieval) เป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากสามารถช่วยให้การค้นหา
ข้อมูลกระทาได้โดยสะดวกยิ่งขึน้ รวมถึง การค้นหาภาพและการจาแนกประเภทข้อมูลภาพ (image classification) เพื่อ
คัดเลือกภาพ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ยิ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับงานวิจัยทางการประมวลผลภาพในการค้นคืนสารสนเทศกลุ่มแรกๆจะมีการค้นคืนตามคุณลักษณะ
พื้นฐานของภาพที่ถูกสกัดคุณลักษณด้วยอัลกอริทึมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น สี (color) ลวดลาย (texture) รูปทรง (shape)
เป็นต้น กระบวนการนี้ถูกเรียกว่า การประมวลผลภาพระดับต่า (low-level image processing) [7][3] กระบวนการนี้
สามารถค้นหาภาพได้ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่นาไปสืบค้น โดยภาพผลลัพธ์สว่ นใหญ่มักจะเป็นภาพที่มีคุณลักษณะไม่
ซับซ้อนมากนัก เช่น โทนสี หรือ รูปทรงที่แ ตกต่างกันอย่างเด่นชัด SIMPLIcity [9][8] เป็นกลุ่มนักวิจัยที่ใช้การค้นคืน
ด้วยคุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่าด้วยสี ลวดลาย และตาแหน่งของพื้นที่ของภาพ จากผลลัพธ์จะสังเกตว่าผลลัพธ์ของ
ภาพเป็นภาพที่มีโทนสีคล้ายกันเป็นหลัก แต่มีลักษณะวัตถุท่แี ตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงที่อยู่ ในหมวดหมู่เดียวกัน คือ ภาพ
ชายหาด หรือ ชายทะเล แต่มีคุณลักษณะของโทนสี และลวดลาย ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อนามาจาแนก
ด้วยการประมวลผลภาพระดับต่า (low-level features) แล้วนั้นค่อนข้างยากที่จะจัดให้หมวดหมู่เดียวกัน แต่อย่างไรก็
ตามได้มีกลุ่มนักวิจัยที่พยายามปรับปรุงแปลงอัลกอริทึมด้วยการประมวลผลภาพระดับต่า เพื่อทาการค้นคืนภาพที่มี
ลักษณะฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงกับภาพที่ตอ้ งการมากที่สุด[4][10] การปรับปรุงเทคนิควิธีการเพื่อให้กระบวนการค้นคืนภาพ
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ด้วยการนาวิธีการมาผสมผสานกันระหว่า งคุณลักษณะเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ใน
รูปแบบที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เช่นการรวมเทคนิคด้วยคุณลักษณะสีและรูปทรงของภาพเพื่อทาการค้นคืนภาพ [13] หรือ
มีการใช้อัลกอริทึมเพื่อทาการสกัดข้อมูลภาพเป็นฟีเจอร์ และนาฟีเจอร์นามาใช้ในการ ค้นคืนภาพในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนัน้ ลักษณะการมองภาพของคนโดยทั่วไปเป็นการมองจากความหมายของภาพ หรือ
มองจากชนิดของวัตถุของภาพ โดยที่ไม่จาเป็นต้องมีคุณลักษณะสีหรือรูปทรงแบบเดียวกันก็สามารถเป็นภาพชนิด
เดียวกันได้ ดังนั้นในการค้นคืนที่ใช้คุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่าเพียงอย่างเดียว อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการอย่างแท้จริง
การใช้แท็กคาหลักบนภาพกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุด้วยมัลติเปิล เคอร์เนล (multiple kernel)
ของพื้นที่วัตถุบนภาพ [5,6] เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เข้ามาช่วยการค้นคืนความหมายภาพ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกลุ่มของ
คาหลักที่เกิดขึน้ บนภาพเสียส่วนใหญ่ และมีนักวิจัยบางกลุ่มพยายามที่แก้ไขถึงความยุ่งยากลาบากในการใส่ข้อมูลบน
ภาพ (image annotation) และจากัดขอบเขตคาศัพท์ของภาพให้รัดกุมยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในการใส่ข้อมูล และการใส่ข้อมูลที่มีแบบแผนแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น Caliph & Emir [11], Annosearch
[15], CAMEL [1] เป็นต้น แต่อย่างไรซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นนั้ จะทาการสืบค้นภาพในรูปแบบของการเทียบคาหลักเป็นคา
ต่อคาตามที่มีการเก็บข้อมูลไว้เท่านั้น เพราะฉะนัน้ คาตอบที่ได้จะไม่ได้ขนึ้ กับความหมายของภาพ แต่ขนึ้ กับคาศัพท์ที่มี
การเก็บข้อมูลลงไปเท่านั้น ความหมายของภาพยังไม่ได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของกลุ่มภาพที่ได้จะไม่ได้
ขึ้นกับความหมายของภาพอย่างแท้จริง แต่ขึ้นกับคาหลักที่มีการเก็บข้อมูลลงไปบนภาพเท่านั้น จึงทาให้ความหมาย
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ของภาพโดยรวมนัน้ ยังไม่ได้ส่ือออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความหมายของภาพจะเกิดจากการ
แปลความหมายรวมของทุกวัตถุที่ปรากฏบนภาพ ดังนัน้ ในงานวิจัยนีไ้ ด้นาเสนอในรูปแบบของการแทนข้อมูลภาพ ด้วย
ความสั ม พั น ธ์ข องข้อ มู ล วัต ถุ ภ ายในภาพ หรือ เรีย กว่า แนวคิ ด กราฟ (Conceptual Graph) ในลั ก ษณะของกราฟที่
น าเสนอนั้น จะมีแ สดงความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ภายในภาพของวั ต ถุ ที่ เกิ ด ขึ้น ทั้ งหมดในรู ป แบบของกราฟรวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างวัตถุที่เกิดขึ้น และจะมีการวัดค่าความสัมพันธ์ของความเหมือนกันด้วยวิธีการที่
เรีย กว่า การจั บคู่ ก ราฟ (Graph Matching) ของข้ อ มู ล ภาพที่ ถู ก แทนค่ าความหมายไว้ ดั งนั้ น ภาพที่ มี ค วามหมาย
เหมือนกันจะมีค่าของความเหมือนกันมากที่สุด

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการแปลความหมายภาพ

ขั้นตอนการประมวลผล
1. การแทนข้อมูลภาพด้วยแนวคิดกราฟ
ข้อมูลรูปภาพที่ได้มาจะถูกแทนที่ดว้ ยแนวคิดกราฟ (Conceptual Graph Representation) กาหนดให้รูปภาพใด
ใด สามารถเขียนความสัมพันธ์ของแนวคิดกราฟได้ดังนี้ CG  V , E เมื่อ CG เป็นสเปเชียลเอ็นทิตี้ (spatial
entities) ที่แทนด้วยเซตของ V คือจุด (vertex) หรือโหนด (node) เมื่อ i {1...N} และความสัมพันธ์ของวัตถุภายใน
ภาพใด เกิดจากโหนดสองโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วย E เมื่อ E  V  V , เมื่อ E คือความสัมพันธ์ระหว่างโหนดสอง
โหนด (edge) ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ถูกเรียกว่า binary spatial relationship ดังนัน้ สามารถแทนความสัมพันธ์ของสอง
จุดได้ด้วย eab  va , vb  E เมื่อกาหนดให้ va , vb  V แต่ละโหนดบนกราฟถูกแทนด้วยคาหลักดังนัน้ การแสดงถึง
ความสัมพันธ์จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นค่าของ E และจุดเชื่อมต่อระหว่าง คาหลัก ถูกแทนด้วย e j ,k  v j , vk  E
ดังนัน้ สามารถเขียนรูปแบบใหม่เพื่อง่ายในการอ่านดังนี้ CG  V , E กาหนดให้โหนดต่างๆบนภาพด้วย
V  {v1 , v2 , v3 , v4 , v5 , v6 , v7 , v8 }, และแทนความสัมพันธ์ระหว่างโหนดต่างๆด้วยสมการ เมื่อกาหนดให้
้ สามารถเขียนedgeทั้งหมดในกราฟได้ดังนี้ E  {e1,2 , e1,3 , e2,4 , e2,5 , e3,6 , e3,6 , e3,6 , e3,7 , e3,8}
e1, 2  v1 , v2 ดังนัน

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของวัตถุแทนด้วยแนวคิดกราฟ
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2. การกาหนดค่าน้าหนักข้อมูล
การกาหนดค่าน้าหนักสาหรับข้อมูลคาหลักบนภาพ โดยคิดค่าน้าหนักจากความสัมพันธ์ข้อมูลคาหลักที่
เกิ ดขึ้นทั้ งหมดระหว่างค าหลัก ภายในภาพโดยจะเก็บเป็ นค่ า IC (Information Content) [14] แทนรายละเอียดข้อมู ล
ดังนัน้ สามารถนับจานวนคาหลักที่เกิดขึ้นเป็นค่าของความน่าจะเป็นของแต่ละคาหลักบนภาพได้ด้วยสมการดังนี้
P(vi ) 

freq (vi )
 freq (vi )

(1)

i

เมื่อกาหนดให้ P(vi ) แทนความน่าจะเป็นของคาหลัก vi และ freq (vi ) แทนความถี่ของคาหลัก vi ที่
เกิดขึ้น
freq (vi ) 

 count(n)

nword (v )

(2)

เมื่อกาหนดให้ word (v) แทนกลุ่มของคาหลักที่อยู่ในกลุ่มคาหลัก v ดังนั้นเมื่อมีการคานวณในแต่ละ
โหนดสามารถเขียนเป็นสมการของ IC ใน vi ได้ดังนี้
(3)
IC (v )  log 1 P(v )
i

i

เมื่อคาหลักมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งกลุ่มใน WordNet สามารถเขียนสมการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มใน
WordNet สามารถที่จะเขียนสมการหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ สูงสุดได้ของกลุ่มได้จากการหาความเหมือนกันของข้อมูล
มากที่สุดของคาหลักดังนี้
sim(v1, v2 )  max v1 ,v2 sim(v1, v2 )

(4)
เมื่อกาหนดให้ v1 และ v2 เป็นคาหลักที่เกิดความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มของ v1 และ v2 ใน WordNet ตามลาดับ
3. การหาความสัมพันธ์ของสายเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในภาพหนึ่งๆมีวัตถุที่ถูกแทนเป็นโหนดได้หลายโหนดแต่ละโหนดถูกเชื่อมโยงด้วย edge ระหว่างกันเป็น
ทอดๆสามารถแสดงลาดับความสัมพันธ์ระหว่างโหนดได้ดังแสดงในภาพที่ 2 v2 เป็นโหนดที่มคี วามสัมพันธ์กับโหนดที่
อยู่ด้านบนหรือโหนดพ่อแม่ (parent node) คือ v1 และ v2 มีโหนดที่อยู่ด้านล่างหรือโหนดลูก (children node) คือ v3
และ v4 ดังนัน้ จะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของ v2 นัน้ เกิดขึ้นร่วมกันหลายโหนด ดังนั้นจะหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ของโหนดสายการเชื่อมโยง(link) โดยจะใช้การคานวณในลักษณะของความน่าจะเป็นจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ เป็นค่า
ของ link strength (LS) เป็นลอการิทึมแบบผกผันเพื่อหาค่า LS ของโหนด vi ได้ดังนี้
LS (vi )   log( P(vi parent(vi ))
LS (vi )  IC (vi )  IC ( parent(vi ))

(5)
๗
( 6) )
โดยที่ parent(vi ) แทนโหนดที่อยูเ่ หนือโหนด vi เมื่อ i  m, m คือจานวนของโหนดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในภาพ
และ
ดังนี้

IC (vi )

แทน Information Content ของโหนด vi ดังนั้นสามารถเขียนสมการของความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้
P(vi parent(vi )) 

P(ci  parent(vi ))
P( parent(vi )) .

(7)

P(vi )
P( parent(vi ))

(8)

P(vi parent(vi )) 
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4. การหาความสัมพันธ์แพทเทิร์นระหว่างโหนด
สาหรับการหาความสัมพันธ์แพทเทิร์นระหว่างโหนด (link pattern: LP) จะเป็นการสื่อถึงความหมายของภาพ
ที่สาคัญ เพราะในภาพจะมีโหนดหรือวัตถุที่มีการเชื่อมโยงต่อกันในรูปแบบของแพทเทิร์น ดังนั้นจากข้างต้นมีการ
กาหนดโหนดต่างๆบนภาพด้วย V  {v1 , v2 ,...vn }, เมื่อ n แทนจานวนโหนดบนภาพ v1 แทนโหนดที่ 1 และแทน
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างโหนดต่างๆด้ ว ย e1,2 คื อ edge ที่ เชื่อ มโยงระหว่า งโหนด v1 และโหนด v2 เมื่ อ ก าหนดให้
e1, 2  v1 , v2 ดังนัน้  i  {e1, 2 , e2,3 ,...,em,n } เมื่อ  i   สามารถเขียนสมการของ LP ได้ดังนี้
freq ( i )
LP( i ) 
(9)
 freq (i )
i

เมื่อกาหนดให้ freq ( i ) แทนความถี่ที่เกิดขึ้นจากแพทเทิร์นของ  i เมื่อ i  n, n คือจานวนของแพทเทิร์น
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในภาพ
5. การวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่
การหาความคล้ายกันของภาพต้องมีการเปรียบเทียบในแต่ละส่วนของกราฟตามค่าน้าหนักของแต่ละกิ่งก้าน
ที่เกิดขึ้นบนกราฟ โดยกาหนดให้ G1 และ G2 แทนกราฟที่จะทาการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความคล้ายกันมี
ทั้งหมด 2 ขั้นตอน
- การเปรียบเทียบความคล้ายด้วยข้อมูล
การเปรียบความคล้ายด้วยข้อมูลภายในกราฟ G1 และ G2 แทนกราฟที่ 1 และ 2 โดยที่มีข้อมูลภายในเป็น vi  G1
และ v j  G2 โดยใช้วธิ ีการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของแต่ละกราฟด้วยสมการดังนี้
sim _ content (G1, G2 )  content _ match (G1, G2 )
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โดยที่อัลกอริทึมของ content_match มีดังนี้
Algorithm 1: Content_Matching.
1. input: Semantic Conceptual Graph G1 ,
Representative Graph G2 ;
2. output: the content matching coefficient.
3. BEGIN
4. Initialize vi  G1 , v j  G2 where vi , v j are leaves,
cm  0, total _ cm  0.

5. While
6. if

G1 (vi ) is not NULL

find _ content (G1 (vi )  G2 (v j ))

cm  cm  LS (G (v )).

2 j
7.
8. increment(total _ cm, i).
find _ content (G1 ( parent(vi ))  G2 ( parent(v j ))
9. else if

10.
11.
12.
13.
14.
15.

cm  cm  LS (G2 ( parent(v j ))).

increment(total _ cm, i).
else increment i .

end if
end if
end while

16. RETURN

 cm 

 .
 total _ cm 

- การเปรียบเทียบความคล้ายด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลกราฟ
การเปรียบความคล้ายด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกราฟจะใช้วธิ ีการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของแต่ละกราฟ
ด้วยสมการดังนี้
sim _ relation (G1, G2 )  relationsh ip _ match (G1, G2 )
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โดยที่อัลกอริทึมของ Relationship_match มีดังนี้
Algorithm 2: Relationship_Matching.
1. input: Conceptual Graph G1 ,
Representative Graph G 2 ;
2. output: the relationship matching coefficient.
3. BEGIN
4. Initialize
5. While
6. if

 i  G1,  j  G2 rm  0, total _ rm  0.
,

G1( i ) is not NULL

find _ relationship (G1 ( i )  G2 ( j ))

rm  rm  LP(G ( R )).

1
j
7.
8. increment(total _ rm, i).
9. end if
10. end while

 rm 


11. RETURN  total _ rm  .

ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ
การวัดประสิทธิภาพ (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อทาการตรวจสอบวิธีการที่ทาการทดลองมาข้างต้น
ว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อนามาใช้งานจริง จะเป็นขั้นตอนที่สาคัญเพราะการนาวิธีการที่นาเสนอไป
ข้างต้นมาใช้งานได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ จึงต้องมีการทดสอบศักยภาพการนาไปใช้ สถาปัตยกรรมที่
ใช้ตัววัดความสาเร็จหลังการนาไปใช้หากนาไปใช้แล้วไม่ประสบผลสาเร็จต้องย้อนกลับไปเริ่มกระบวนการแรกใหม่ จึง
ต้องมีการประเมินผลก่อนการใช้งาน ในการประเมินนั้นกระทาได้โดยการวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มภาพมัก จะ
ถูกพิจารณาเป็นค่าของความถูกต้องของแต่ละกลุ่มข้อมูลซึ่งจะประกอบด้วย การวัดค่าความแม่นยา ค่าความระลึก
ค่าความถูกต้อง และ F-measure
1 ค่าความแม่นยา (Precision: Pr.) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพที่ถูกต้องจากจานวนภาพทั้งหมดที่ทา
การค้นหามาได้
(12)
เมื่อกาหนดให้ แทนจานวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกดึงออกมาได้อย่างถูกต้อง และ แทนจานวนข้อมูลที่
ถูกดึงออกมาทัง้ หมด
2 ค่าความระลึก ( Recall: Re) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพที่ถูกต้องจากจานวนภาพที่ถูกต้องทั้งหมด
(13)
เมื่อ แทนจานวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. ค่า F-measure เป็นการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความระลึกและค่าความแม่นยาในเชิงฮาร์โมนิค
(harmonic) เหมาะสาหรับฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่มาก และมักจะไม่ทราบว่าข้อมูลภาพที่ถูกต้องทั้งหมดมี
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อยู่เท่าใด ทาให้ต้องทาการประมาณโดยใช้การสุม่ ตัวอย่าง (sampling) ตามหลักทางสถิตหิ รือด้วยวิธีอื่นด้วย โดยทั่วไป
จะเป็นการหาค่า F-measure ซึ่งแสดงสูตรได้ดังนี้
F1 

2(Pr Re)
(Pr  Re)

(14)

ผลการทดลอง
ข้อ มูล สาหรับการทดลองได้ใช้ฐานข้อ มูลที่ เก็บรวบรวมมาจาก LabelMe [2] โดยแอพพลิ เคชันนี้ส ามารถ
ทางานได้อย่างเต็มรูปแบบบนเว็บในลักษณะของเครื่องมือให้ความหมาย ซึ่งได้มีการคัดเลือกภาพสาหรับการทดลอง
ให้อยู่ในหมวดหมู่ในวงจากัดเพียง 6 กลุ่มเพื่อทดสอบการจาแนกความหมายของข้อมูลภาพ ประกอบด้วยกลุ่มของ
ภาพที่ ทางาน (office), ภาพสนามหญ้ า(lawn), ภาพภายในห้อ ง (room), ภาพเมือง (city), ภาพทะเล (beach), ภาพ
สนามกีฬา (stadium) ซึ่งภาพที่นามาถูกจาแนกความเหมือนกันของความหมายภาพด้วยการใช้คาหลักที่ถูกแท็กไว้บน
ภาพจากหลายผู้ใช้ใน LabelMe และได้ทาการทดลองจาแนกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multilayer
Feedforward Neural Network) แ ผ น ผั งก า รจั ด ระ บ บ ตั ว เอ ง (Self-organizing maps:SOM) เค รือ ข่ า ย แ บ บ
เบย์ (Bayesian Network) และการวั ด วิ ธี ก ารวั ด ความคล้ า ยกั น ของกราฟแบบจั บ คู่ (Similarity Measure with
Conceptual Graph Matching) ได้แสดงผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์การจาแนกข้อมูล
naïve-Bayes
Multilayer
Class
Prec. Recall
F1
Prec. Recall
Office
84.0 79.0
81.4 70.3 71.0
Lawn
67.7 65.0
66.3 69.9 65.0
Room
83.7 82.0
82.8 78.8 89.0
City
79.6 77.2
78.4 77.1 64.0
Beach
77.9 74.0
75.9 75.0 72.0
Stadium 79.3 95.0
86.5 75.4 86.0
Accuracy 78.74
74.50

F1
70.6
67.4
83.6
69.9
73.5
80.4

SOM
Prec.
84.9
69.3
87.6
78.6
83.1
78.7
80.26

Recall
79.0
70.0
92.0
77.0
74.0
88.9

F1
81.9
69.7
89.8
77.8
78.3
83.5

Graph Matching
Prec. Recall
90.5 94.1
88.9 80.0
93.4 85.0
92.4 87.6
87.6 91.1
81.9 95.0
88.81

จากผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการจาแนก 4 รูปแบบ naïve-Bayes Multilayer
SOM และ Graph Matching โดยที่นาเสนอวิธีการใช้ Graph Matching โดยที่การจาแนกด้วยการวัดความคล้ายกันของ
กราฟจะได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยรวมที่มีค่ามากที่สุด ถึง 88.81% ในขณะที่ SOM naïve-Bayes และ Multilayer มีค่า
ความถูกต้องเฉลี่ยรวมเพียง 80.26% 78.74% และ 74.50% ตามลาดับ จะเห็นว่า lawn ได้คา่ ความระลึกเพียง 65%
ด้ ว ยวิ ธี ก ารจ าแนกแบบ naïve-Bayes และ Multilayer แต่ ส าหรั บ กลุ่ ม ภาพ stadium จะได้ ค่ า ความระลึ ก 86%
88.9% ตามล าดั บ ส าหรั บ Multilayer และ SOM ซึ่ ง ได้ ค่ า ความระลึ ก ในกลุ่ ม ภาพ Room ถึ ง 89% และ 92%
มากกว่าการใช้ Graph Matching ที่ได้ค่าความระลึกเพียง 85%เท่านั้น และการจาแนกในกลุ่มภาพ Stadiumที่มีการ
จาแนกด้วย naïve-Bayes มีค่าความระลึก 95% ซึ่งเท่ากันกับการจาแนกด้วย Graph Matching แต่อย่างไรก็ตามค่า
ของ Graph Matching มีค่ามากกว่าการจาแนกด้วยวิธีอ่ืนๆถึง 2% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปรียบเทียบที่มีการ
จาแนกด้วย Graph Matching จะเห็นว่ากลุ่มภาพที่เป็น office จะสามารถจาแนกความคล้ายกันของกราฟที่แทนความ
เหมือนกันของภาพได้ค่า ค่อนข้างสูงถึง 92.2% เช่นเดียวกันกับกลุ่มภาพที่เป็น room city และในกลุ่มภาพที่เป็น
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F1
92.2
84.2
89.0
89.9
89.3
88.0

beach มีค่า 89% ดังนัน้ จะเห็นว่าการใช้ความสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกแทนที่ดว้ ยกราฟ และการวัดค่าความหมายภาพ
ด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่ สามารถช่วยในการจาแนกความหมายของภาพได้มากกว่าวิธีอื่น ดัง
แสดงภาพผลลัพธ์ของการจาแนกในภาพที่ 3

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)
ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการจาแนกความหมายภาพ
(ก) ภาพที่ทางาน (office) (ข) ภาพสนามหญ้า (lawn) (ค) ภาพภายในห้อง (room)
(ง) ภาพเมือง (city) (จ) ภาพทะเล (beach) (ฉ) ภาพสนามกีฬา (stadium)

สรุปผล
งานวิจั ยนี้ได้ นาเสนอรูปแบบของการแทนข้อ มูล ภาพ ด้วยความสั มพั นธ์ ของข้อมู ลวัตถุ ภายในภาพ หรือ
เรียกว่า แนวคิดกราฟในลักษณะของกราฟที่นาเสนอนั้นจะมีแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในภาพของวัตถุที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในรูปแบบของกราฟรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่เกิดขึ้น และจะมีการวัดค่าความสัมพันธ์ของความ
เหมือนกันด้วยวิธีการที่เรียกว่า การจับคู่กราฟของข้อมูลภาพที่ถูกแทนค่าความหมายไว้ ดังนั้นภาพที่มีความหมาย
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เหมือนกันจะมีค่าของความเหมือนกันมากที่สุด จากการทดลองการแบ่งกลุม่ ของภาพไว้ทั้งหมด 6 กลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้จะ
ทาการทดลองเพื่อจาแนกความหมายของข้อมูลภาพภาพที่ทางาน ภาพสนามหญ้า ภาพภายในห้อง ภาพเมือง
ภาพทะเล และภาพสนามกีฬา จะเห็นว่าการจาแนกภาพ ด้วย SOM สามารถได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยถึง 80.26%
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้วิธีที่นาเสนอคือการวัดความคล้ายกันด้วยกราฟ จะได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยถึง 88.81%
เพราะฉะนั้นจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การที่นาทฤษฎีแนวคิดกราฟและการวัดความคล้ายกันของกราฟเข้ามา
ช่วยในการจาแนกความเหมือนกันของกลุม่ ภาพ
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ผลกระทบของอุณหภูมิสายส่งที่มีต่อการควบคุมการไหลกาลังในระบบไฟฟ้ากาลัง
ที่ใช้ทซี ีเอสซี
Effects of transmission line temperature on power flow control in power
system using TCSC
วันวิสาข์ รื่นจิตต์1* เชวศักดิ์ รักเป็นไทย1 และ เสริมศักดิ์ เอือ้ ตรงจิตต์2
Wanwisa Ruenjitt1*, Chawasak Rakpenthai1 and Sermsak Uatrongjit2
บทคัดย่อ
อุณหภูมิของตัวนาสายส่งจะเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากสถานะทางานของระบบไฟฟ้ากาลังและสภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ ก ารไหลก าลังที่ ปราศจากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุณ หภูมิของสายส่งอาจจะให้ผ ลลั พ ธ์ที่ไม่
เหมาะสม เช่น อาจจะทาให้กาลังผลิตของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแตกต่างออกไปจากกรณีที่พิจารณาอุณหภูมิจริงของสาย
ส่งร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมการไหลกาลัง บทความนี้ศึกษาผลกระทบ
ของอุณหภูมิสายส่งที่มีต่อการควบคุมการไหลกาลังในระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์
และได้แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการจาลองบนระบบ IEEE ขนาด 14 บัสที่ถูกปรับแต่งขึน้
คาสาคัญ: การวิเคราะห์การไหลกาลัง อุณหภูมิสายส่ง 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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บทนา
ระบบควบคุมการส่งไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความยืดหยุ่น (Flexible alternating current transmission systems:
FACTS) หรือ แฟกตส์ เป็ น อุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ก าลั งที่ มีก ารน ามาใช้ในระบบไฟฟ้ าก าลั ง สมั ย ใหม่ เพิ่ม มากขึ้น
อุปกรณ์แฟกตส์สามารถช่วยควบคุมการไหลของกาลังไฟฟ้า ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพ ลดกาลังสูญเสีย และเพิ่มความ
จุในการส่งผ่านกาลังไฟฟ้าในสายส่ง [1] สาหรับตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ (Thyristor-controlled series
compensator: TCSC) หรือ ทีซีเอสซี เป็นอุปกรณ์แฟกตส์ชนิดหนึ่งที่สามารถควบคุมกาลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายส่งโดย
การชดเชยพารามิเตอร์อนุกรมของสายส่ง ในการควบคุมการไหลกาลังไฟฟ้า เราจะต้องทาการวิเคราะห์การไหลกาลัง
ของระบบไฟฟ้ากาลังที่ติดตั้งทีซีเอสซี ทั้งนี้เพื่ อหาจุดทางานที่เหมาะสมสาหรับการควบคุมทีซีเอสซี ปกติแล้วการ
วิเคราะห์การไหลกาลังจะสมมติให้อุณหภูมิสายส่งคงที่ แต่ในทางปฏิบัตนิ นั้ อุณหภูมิสายส่งจะเปลี่ยนแปลงขึน้ กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมและขนาดกระแสที่ไหลผ่านสายส่ง [2] ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การไหลกาลังที่ไม่ ได้พิจารณา
อุณหภูมจิ ริงของสายส่งอาจจะส่งผลให้การควบคุมระบบเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม
บทความ [3] และ [4] ได้นาเสนอวิธีวิเคราะห์การไหลกาลังไฟฟ้าโดยใช้หลักการเลขช่วง (interval numbers)
เพื่ อ ใช้วิเคราะห์ ระบบที่ มีค วามไม่แ น่น อนของภาระไฟฟ้ า ผลเฉลยที่ ได้ จะมีขอบเขต (boundary) บทความ [5] ได้
นาเสนอการสร้างแบบจาลองความเป็นไปได้ (probabilistic modeling) และวิธีการจาลอง เพื่อประมาณอุณหภูมิของ
สายส่งในกรณี ก าลั งผลิ ตไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากแหล่ งจ่ายพลังงานทดแทน บทความ [6] ได้
นาเสนอวิธีการจาลองสายส่งที่พารามิเตอร์สายส่งขึ้นกับอุณหภูมิ และศึกษาความไวของแบบจาลองสายส่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังนาเสนอเทคนิคการแบ่งส่วนสายส่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้จาลอง
สายส่งในกรณีที่สายส่งเส้นเดียวกันมีอุณหภูมิแตกต่างกัน บทความ [7] เป็นการนาแบบจาลองในบทความ [6] มาใช้
ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสายส่งต่อการไหลกาลังและความสามารถในการส่งผ่านกาลังในระบบไฟฟ้ากาลัง โดยใน
บทความ [6] และ [7] ได้กาหนดให้สายส่งมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ สายส่ง อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบของอุณหภูมิสายส่งต่อการวิเคราะห์กาลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลังที่อุปกรณ์แฟกตส์ยังไม่มกี ารศึกษา
ในบทความ [8] นาเสนอการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสาหรับการเฝ้าติดตามสายส่งในเวลาจริง
ในบทความนี้จะศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสายส่งต่อการวิเคราะห์กาลังในระบบไฟฟ้ากาลังที่มกี ารชดเชย
พารามิเตอร์อนุกรมของสายส่ง สมมติอุณหภูมิจริงของสายส่งได้มาจากระบบเฝ้าติดตามสายส่งในเวลาจริงและการ
วิเคราะห์การไหลกาลังเป็นแบบต่อเนื่องในเวลาจริง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การควบคุมการไหลกาลังโดยใช้ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์
รูปที่ 1 แสดงวงจรสมมูลของทีซีเอสซีที่ สังเกตว่า ทีซีเอสซีประกอบด้วยตั วเก็บประจุที่ต่อขนานอยู่กับรีแอก
เตอร์ที่ถูกควบคุมด้วยไทริสเตอร์ รีแอกแตนต์สมมูลของทีซีเอสซีจะมีความสัมพันธ์กับมุมจุดชนวน [9] ดังนี้
X TCSC   X C  K1  2   sin  2     K 2 cos2   tan     tan    

(1)

โดยที่
XC
XL



คือ รีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ
คือ รีแอกแตนซ์ของตัวเหนี่ยวนา
คือ มุมจุดชนวนของไทริสเตอร์

และ
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(2)

XC
XL

(3)


K1 

K2 

X C  X LC

(4)



2
4 X LC
 XL

X LC 

(5)

XC X L
XC  X L

(6)

เนื่องจากทีซีเอสซีจะต่ออนุกรมกับสายส่งในระบบไฟฟ้ากาลัง ดังนั้น ทีซีเอสซีจึงสามารถชดเชยพารามิเตอร์
อนุ ก รมของสายส่ งได้ ด้ วยการควบคุ ม มุ ม จุ ด ชนวนของไทริ ส เตอร์ ในที ซี เอสซี จากรูป ที่ 1 ก าหนดให้ V  V 
และ V  V  คือ เฟสเซอร์แรงดันทีบ่ ัส k และบัส m ตามลาดับ ต่อมา เราสามารถคานวณเฟสเซอร์กระแสที่ไหล
ผ่านทีซีเอสซีได้จาก
k

m

m

k

m



I km  jBTCSC Vk  Vm

ในที่นี้

k



(7)

BTCSC  1 X TCSC

เราสามารถคานวณกาลังจริงและกาลังรีแอกทีฟที่ไหลผ่านทีซีเอสซีได้จาก
Pkm  VkVm BTCSC sin k  m 

(8)

Qkm  Vk2 BTCSC  VkVm BTCSC cos k  m 

(9)
รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรีแอกแตนซ์สมมูลของทีซีเอสซีและมุมจุ ดชนวนของไทริสเตอร์ ในกรณี
กาหนดให้ X  9.375  10 ต่อหน่วย และ X  1.625  10 ต่อหน่วย
3

C

3

L

XC

k

m

XL

ภาพที่ 1 วงจรสมมูลของตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์

ภาพที่ 2 รีแอกแตนซ์สมมูล-มุมจุดชนวนของตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์
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ในภาพที่ 2 เราจะเห็นได้ว่า ทีซีเอสซีจะทางานใน 2 โหมด คือ โหมดตัวเหนี่ยวนาเมื่อรีแอกแตนซ์สมมูลมีค่า
เป็นบวก และโหมดตัวเก็บประจุเมื่อรีแอกแตนซ์สมมูลมีค่าเป็นลบ การเปลี่ยนแปลงค่ารีแอกแตนซ์สมมูลของทีซีเอสซี
จะช่วยชดเชยพารามิเตอร์อนุกรมของสายส่งที่ต่ออนุกรมกับทีซีเอสซี
พารามิเตอร์ของสายส่งที่เปลีย่ นแปลงตามอุณหภูมสิ ายส่ง
ปกติแล้วผู้ผลิตตัวนาของสายส่งจะให้ข้อมูลตัวนาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยข้อมูลตัวนาและข้อมูล
การติดตั้งตัวนาบนเสาไฟฟ้าจะถูกใช้ในการคานวณความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และค่าคาปาซิแตนซ์ (capacitance)
ของสายส่ง ในทางปฏิบัตินนั้ ความต้านทานและความเหนี่ยวนาของสายส่ งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงขึน้ กับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของตัวนาสายส่ง เราสามารถประมาณความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานของสายส่งและอุณหภูมิของตัวนา
ได้จาก [6]
RC  R0 1    TC  T0  

(10)

โดยที่ TC คือ อุณหภูมิของตัวนา R0 คือ ค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ T0 และ RC คือ ความต้านทานที่อุณหภูมิ TC
และ  แทนสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของความต้านทานของตัวนา
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างความเหนี่ยวนาของสายส่งและอุณหภูมขิ องตัวนาสามารถคานวณได้จาก [10]
X  X 1   T  T  
(11)
โดยที่ X 0 คือ ค่าความเหนี่ยวนาที่อุณหภูมิ T0 และ X l คือ ความเหนี่ยวนาที่อุณหภูมิ TC และ  แทนสัมประสิทธิ์
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของความเหนี่ยวนาของสายส่ง
l

0

C

0

จากสมการที่ (10) และ (11) จะเห็นได้ว่า ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนาจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณ หภู มิ
เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนาจะลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง
เนื่องจากอิ ทธิ พลของอุ ณ หภู มิตั วนาของสายส่งจะส่ งผลน้อยมากต่อค่ าคาปาซิแตนซ์ ของสายส่ง [9] ใน
บทความนี้จึงสมมติให้ค่าคาปาซิแตนซ์ของสายส่งมีคา่ คงที่

ผลการศึกษา
หั วข้ อ นี้เป็ น การทดสอบอิทธิ พ ลของการเปลี่ ย นแปลงพารามิเตอร์อ นุ ก รมของสายส่ ง อั น เนื่อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสายส่ง ที่มีต่อผลเฉลยที่ได้จากการวิเคราะห์การไหลกาลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้ากาลังที่มีตัว
ชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ โปรแกรมวิเคราะห์การไหลกาลังไฟฟ้าได้รับการพัฒนาขึ้นบนโปรแกรม MATLAB
การทดสอบทั้ ง หมดด าเนิน การบนคอมพิว เตอร์ Intel® Core™ i7 2.60 GHz และหน่ว ยความจ าขนาด 8 GB การ
ทดสอบใช้ระบบมาตรฐาน IEEE ขนาด 14 บัส ที่ปรับแต่งโดยการติดตั้งตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริ สเตอร์ ในรูป
ที่ 3 แสดงไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบทดสอบที่มีการติดตั้งทีซีเอสซีบนสายส่ง 4-5 ใกล้กับบัสที่ 5
โดย
กาลังไฟฟ้าที่ไหลจากผ่านทีซีเอสซีเป็น 68 เมกกะวัตต์
ในการทดสอบกาหนดเงื่อนไข 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 : สายส่งทุกเส้นมีอุณหภูมเิ ป็น 20 องศาเซลเซียส
กรณีที่ 2: สายส่งแต่ละเส้นมีอุณหภูมิแตกต่างกัน สมมติให้ทราบค่าอุณหภูมิจริงของสายส่ง การทดสอบ
กาหนดให้สายส่งแต่ละเส้นมีอุณหภูมิแสดงดังตารางที่ 1 และสมมติให้  และ  เท่ากับ 0.0039 สังเกตว่า สายส่งเส้น
ที่ 8, 9, 10, 14 และ 15 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า จึงกาหนดอุณหภูมิคงที่เป็น 20 องศาเซลเซียส

962

Proceedings

13
12

14

11

10
9

6

8

C

C

7
G

1

5

4

TCSC

2
G

3
C

G : Generators
C : Synchronous Condensers

ภาพที่ 3 ระบบทดสอบที่ติดตั้งตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์
ตารางที่ 1 อุณหภูมขิ องสายส่ง กรณีที่ 2
สายส่ง
เส้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สายส่ง
1-2
1-5
2-3
2-4
2-5
3-4
4-5
4-7
4-9
5-6

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
58
51
52
53
64
51
68
20
20
20

สายส่ง
เส้นที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สายส่ง
6-11
6-12
6-13
7-8
7-9
9-10
9-14
10-11
12-13
13-14

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
61
57
56
20
20
67
51
56
50
54

รูปที่ 4 และรูปที่ 5 แสดงขนาดแรงดันและมุมเฟสที่ได้จากการคานวณการไหลกาลัง ตามลาดับ สังเกตว่า
บัสที่ 15 เป็นบัสที่เกิดขึ้นจากทีซีเอสซีต่ออนุกรมกับสายส่ง 4-5 และเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากทั้งสองกรณี
ทดสอบ พบว่า ขนาดแรงดันบัสมีความแตกต่างกันน้อยมาก แต่มุมเฟสบัส 3 ถึงบัส 14 มีความแตกต่างกันชัดเจน
รูปที่ 6 แสดงเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของขนาดกระแสที่ไหลผ่านพารามิเตอร์อนุกรมของสายส่งแต่ละเส้น โดย
ค่าที่ได้จากกรณีที่ 2 เป็นค่าที่ถูกต้อง ในที่น้ีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของขนาดกระแสจะมีค่าเป็นบวกเมื่อขนาดกระแสใน
กรณีที่ 2 มีค่ามากกว่าในกรณีที่ 1 สังเกตว่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดมากที่สุดของขนาดกระแสจะเกิดขึ้นที่สายส่งเส้นที่ 14
(สายส่ง 7 และ 8) ทั้งนี้เพราะเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่บัส 8 ต้องจ่ายกาลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่
แล้วขนาดกระแสที่ได้จากกรณีที่ 2 จะมีค่ามากกว่ากรณีที่ 1 ทั้งนี้ก็เนื่องจากความต้านทานและความเหนี่ยวนาของ
สายส่งมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสายส่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากขนาดกระแสที่ไหลจะถูกนาไปใช้ในการประเมินพิกัดทาง
ความร้อนของสายส่งและกาลังสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังนัน้ การประเมินขนาดกระแสอย่างแม่นยาจึงมีความสาคัญต่อความ
ปลอดภัยของสายส่งและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากาลัง
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Proceedings

ภาพที่ 4 ขนาดแรงดันบัส

ภาพที่ 5 มุมเฟสของแรงดันบัส

ภาพที่ 6 เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของขนาดกระแสในสายส่งแต่ละเส้น
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ตารางที่ 2 กาลังผลิตของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
บัส

1
2
3
6
8

กรณีที่ 1
กาลังจริง
(เมกกะวัตต์)
234.00
40.00
-

กาลังรีแอกทีฟ
(เมกกะวาร์)
76.27
-67.36
57.37
15.40
5.21

กรณีที่ 2
กาลังจริง
กาลังรีแอกทีฟ
(เมกกะวัตต์)
(เมกกะวาร์)
237.79
62.37
40.28
-50.85
59.77
16.47
6.20

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ของตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์
การทดสอบ
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2

รีแอกแตนต์สมมูล
(ต่อหน่วย)
-0.0184
-0.0247

มุมจุดชนวน
(องศา)
149.80
147.60

ตารางที่ 2 แสดงกาลังผลิตที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้าต้องจ่ายพลังงานให้แก่ระบบไฟฟ้ากาลัง สังเกตว่า กาลังจริ ง
ที่คานวณได้จากกรณีที่ 2 จะมีค่าสูงกว่า เพราะความต้านทานและความเหนี่ยวนาของสายส่งมีค่าเพิ่มขึน้ อันเนื่องจาก
อุณหภูมิจริงของสายส่งมีค่าสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส (ยกเว้นสายส่งเส้น 8, 9, 10, 14 และ 15) และควรทราบว่า
กาลังผลิตที่ได้จากกรณีที่ 2 เป็นกาลังผลิตซึ่งจะทาให้ระบบสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ตามความต้องการของโหลด
ภายใต้สภาวะอุณหภูมทิ ี่เกิดขึ้นจริงของสายส่ง แต่การใช้กาลังผลิตที่ได้จากกรณีที่ 1 จะไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ได้ตามความต้องการของโหลด อันเนื่องมาจากกาลังสูญเสียที่เกิดขึน้ จริง (ภายใต้สภาวะอุณหภูมทิ ี่เกิ ดขึน้ จริงของสาย
ส่ง) จะมีค่ามากกว่ากาลังสูญเสียในสายส่งที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 3 แสดงพารามิเตอร์ของทีซีเอสซีที่คานวณได้ สังเกตว่า ทัง้ สองกรณีจะให้ค่ารีแอกแตนซ์สมมูลและ
มุมจุดชนวนแตกต่างกันภายใต้สภาวะทดสอบที่กาหนด

วิจารณ์และสรุปผล
บทความนี้ได้ศกึ ษาอิทธิพลของอุณหภูมสิ ายส่งที่มีต่อการวิเคราะห์การไหลกาลังในระบบไฟฟ้ากาลังที่มีการ
ติดตั้งตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ ในการศึกษาได้เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การไหลกาลัง
ระหว่างกรณี ใช้อุ ณ หภูมิส ายส่ งมีค่ าคงที่ และกรณี ใช้อุ ณ หภูมิจริงของสายส่ ง ผลการจาลองแสดงให้ เห็น ว่า การ
วิเคราะห์ที่ไม่ใช้อุณหภูมิจริงของสายส่ง อาจจะให้กาลังผลิตของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแตกต่างออกไปมากจากกรณีใช้
อุณหภูมิจริงของสายส่ง นอกจากนี้ สถานะควบคุมที่ต้องใช้ควบคุมตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ก็อาจจะ
แตกต่างไปมากเช่นกัน ดัง นั้น ในการวิเคราะห์การไหลกาลังจึงควรใช้พารามิเตอร์สายส่งที่คานวณจากอุณหภูมิจริง
ของสายส่ง หรือ อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิจริงของสายส่ง
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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
บทความนี้เสนอระบบการตรวจจับการล้มของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุโดยใช้โมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็กแบบ
3 แกนต่อร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับข้อมูลจากโมดูลมาคานวณความเร่งสู่ศูนย์กลาง เมื่อค่าที่คานวณ
เกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณออกไปที่พอร์ตเอาท์พุตเพื่อปล่อยเสียงเตือนทันที ระบบที่เสนอ
สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่ผู้ลม้ จะกระแทกพื้น จากผลการทดสอบพบว่าผู้ป่วยที่ลม้ เพราะเป็นลม จะถูกตรวจจับ
ได้ภายในช่วงเวลา 1,100-1,400 มิลลิวนิ าทีตั้งแต่เริ่มล้ม ที่ความเร่งสู่ศูนย์กลางในช่วง 6-9 เมตรต่อวินาที2 และผู้ป่วย
ที่ล้มเพราะถูกกระแทกจะถูกตรวจจับได้ภายในช่วงเวลา 500-650 มิลลิวินาทีตั้งแต่เริ่มล้ม ที่ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
ในช่วง 11.5-14 เมตรต่อวินาที2 อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกพื้นจะต้องทางานเร็วกว่า 76.72 มิลลิวินาทีและ 53.58
มิลลิวนิ าทีหลังจากถูกระบบตรวจจับการล้มได้ กรณีเป็นลมและกรณีถูกกระแทกล้มตามลาดับ
คาสาคัญ: การตรวจจับการล้ม เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก ความเร่งสูศ่ ูนย์กลาง 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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บทนา
การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต้องมีการเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกล้ามเนื้อ หรือ
ร่างกายไม่แข็งแรง จากโรคประจาตัวหรือร่างกายที่ชราภาพ รวมถึงอาการทางสมองที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจน
ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันหลายๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบ
การจัดการด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์และอุบัตเิ หตุในผู้สูงอายุ จึงได้รับความสนใจให้เป็นหัวข้อการวิจัยในลาดับต้นๆ
อาทิเช่น การเฝ้าติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วย โดยแพทย์หรือพยาบาล จึงมีการพัฒนาโดยใช้ระบบใหม่ๆ มีการใช้
เซนเซอร์ชนิดต่างๆ การประมวลผลภาพดิจิตอล และเครือข่ายไร้สาย ที่จะต้องมีความสะดวกสบาย มีการตอบสนอง
รวดเร็วอย่างอัตโนมัติ และมีความน่าเชื่อถือสูง [1] ในแต่ละปีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปี จะเกิดอุบัติเหตุจากการล้ม
อย่างน้อย 1 ใน 3 คน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 6 สาหรับผู้สูงอายุ [2] มีการใช้เซนเซอร์หลายชนิด
เพื่อตรวจจับการล้ม เช่น การใช้สวิทช์ขนาดเล็ก มิเตอร์วัดความเร่ง มิเตอร์วัดความเร็วเชิงมุม โดยติดบนเสื้อผ้าของ
ผู้ป่วย มีการใช้ไมโครโฟนขนาดเล็กหลายตัวต่อกันเพื่อตรวจสอบการล้ม [3] นอกจากนี้มีการใช้เซนเซอร์แบบที่ใช้ตดิ ไว้
รอบๆที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย หรือของใช้ของผู้ป่วย เช่น เตียงนอน ห้องน้า ห้องสุขา สามารถวัดคลื่นหัวใจ คลื่นสมอง
และความดันโลหิตแบบไร้สาย เพื่อทาการวิเคราะห์และตรวจจับสถานการณ์ของผู้ป่วย [4] มีการใช้เครือข่ายเซนเซอร์
ไร้สาย เพื่อตรวจจับการล้ม พบว่าการล้มจากการยืนใช้เวลา 1-2 วินาที และการล้มจากการนั่งใช้เวลา 1-3 วินาที [5]
การส่งข้อมูลการตรวจจับการล้มสามารถส่งผ่านเครือข่ายจีเอสเอ็ม ร่วมกับจีพีเอสและมิเตอร์วัดความเร่ง เพื่อแจ้งแก่
แพทย์และญาติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น [6] การตรวจจับการล้มสามารถใช้มิเตอร์วัดความเร่งร่วมกับมิเตอร์วัดความเร็ว
เชิงมุม เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการตรวจจับ [7] โมดูลมิเตอร์วัดความเร่งที่นิยมใช้คือเบอร์ ADXL345 ที่สามารถวัด
ความเร่งได้ 3 แกนแบบเวลาปัจจุบัน [8] นอกจากนี้การสร้างแอพพลิเคชันบนระบบแอนดรอยน์ สามารถตรวจจับการ
ล้มโดยวัดความเร่ง และแจ้งเตือนเมื่อความเร่งมากกว่า 18 เมตรต่อวินาที 2 [9] มีการเสนอให้ใช้หน่วยเป็นกรัมเพื่อ
ตรวจจับการล้ม โดยเก็บผลการทดลองจากผู้ป่วยจริง [10] การตรวจจับการล้มมีหลายวิธีการ มีการนาผลการทดลอง
มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกัน เมื่อมีการใช้เซนเซอร์แบบพกติดตัวร่วมกับเซนเซอร์แบบภายนอก [11]
จากงานวิจัยที่ผ่านมา มีการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อตรวจจับการล้ม โดยวัดค่าความเร่งหรือความเร็วเชิงมุม แล้ว
แปรความหมายจากค่าที่วัดได้ ระบบต่างๆ ที่เสนอสามารถตรวจจับได้วา่ เกิดการล้ม และมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือน
ไปให้แพทย์หรือญาติเพื่อให้การช่วยเหลือหลังจากเกิดการล้ม แต่วิธีการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่
สามารถลดอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอการใช้โมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก หรือเข็มทิศ
ไฟฟ้าแบบ 3 แกนในการตรวจจับการล้ม ที่สามารถวัดมุมเอียงของผู้ป่วยควบคู่กับการคานวณหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง
ณ ช่วงเวลาใดๆ ได้ จึงสามารถประเมินล่วงหน้าได้วา่ เมื่อใดผู้ป่วยกาลังจะล้ม แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถสั่ง
ให้อุปกรณ์ป้องกันทางานได้ทันก่อนที่ผู้ป่วยจะกระแทกพื้น จึงสามารถลดอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ ในงา นวิจัยนี้
ไม่ได้ทาในส่วนของอุปกรณ์ป้องกัน แต่จะสร้างสัญญาณเพื่อเปิดการทางานให้กับอุปกรณ์ป้องกันและคานวณความไว
ของอุปกรณ์ป้องกัน ว่าจะต้องมีความไวขั้นต่าเท่าใด จึงจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีการทดลองและหลักการทางานของระบบ
บทความนี้ทาการทดลองเพื่อตรวจจับการล้ม ของคนที่มีความสูงแตกต่างกัน 2 ระดับคือ 150 และ 170
เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์การล้มเมื่อผู้ทดลองมีความสูงแตกต่างกัน โดยตรวจจับการล้ม 3 แบบ คือ การล้มจากการ
968

Proceedings

เป็นลม การล้มจากการถูกกระแทก และการล้มตัวลงนอนเพื่อพักผ่อน ทาการทดลองแบบละ 50 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ของช่วงเวลาการล้ม และคานวณค่าเฉลี่ยของความเร่งสู่ศูนย์กลาง เพื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของการล้มทั้ง 3
แบบ การวัดความเข้ม สนามแม่เหล็ กใช้โมดูลเบอร์ HMC5883L เพื่อวัดความเอียงของผู้ทดลอง โดยการติดตั้งที่
ตาแหน่งเอวด้านหลังของผู้ทดลอง ดังรูปที่1 ผู้ทดลองเริ่มต้นการล้มที่ตาแหน่งที่1 ระบบจะเริ่มต้นวัดความเอียงของ

ภาพที่ 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการทดลองตรวจจับการล้ม
ร่างกายผู้ทดลอง แล้วส่งค่าความเอียงและช่วงเวลาให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพื่อ
คานวณความเร่งสู่ศูนย์กลางและตัดสินใจว่าเกิดการล้มขึน้ หรือไม่ เมื่อผู้ทดลองล้มทามุมเอียงได้ 45 องศาที่จุดที่ 2 ใน
รูปที่1 ช่วงเวลาในการล้มจากจุดที่1 ถึงจุดที่2 จะนาไปคานวณความเร่งสู่ศูนย์กลางและตัดสินใจว่าเกิดการล้มขึ้น
หรือไม่ ถ้าเกิดการล้มไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณไปให้อุปกรณ์ป้องกั นทางานพร้อมกับปล่อยเสียงสัญญาณ
เตือน โดยที่อุปกรณ์ป้องกันจะต้องมีความไวเพียงพอก่อนที่ผู้ทดลองจะล้มลงบนพื้นในตาแหน่งที่ 3 การทดลองนี้ทา
ทดลองเพื่อหาความไวของอุปกรณ์ ป้องกันว่าควรมีค่าเท่าใดจึงจะป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ และวิเคราะห์
คุณลักษณะความแตกต่างของการล้มทั้ง 3 รูปแบบ โดยวงรอบการทางานของระบบได้ถูกอธิบายไว้ในโฟล์วชาร์ต ดัง
ภาพที่2
อุปกรณ์ที่ใช้และการเชื่อมต่อ
การทดลองนี้วัดมุมเอียงของร่างกายผู้ทดลองโดยใช้โมดูลเบอร์ HMC5883L ที่สามารถวัดความเอียงได้ 3
แกน ความเอียงที่วัดได้จะถูกส่งค่าไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno เพื่อจับเวลา และคานวณความเร่งสู่
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ภาพที่ 2 วงรอบการทางานของระบบตรวจจับการล้ม
ศู น ย์ ก ลาง เมื่ อ ค่ า ที่ ได้ เกิ น กว่ า ค่ า ที่ ตั้ ง ไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะตั ด สิ น ใจว่า ก าลั ง จะเกิ ด การล้ ม ขึ้ น
คุณสมบัตขิ องโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็กในภาพที่ 4 ได้อธิบายไว้ดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก
รายการ

คุณสมบัติ

ชนิดเซนเซอร์
ความละเอียดของการแปลงสัญญาณ
พิกัดแรงดัน
การส่งข้อมูล
อัตราการส่งข้อมูล
ความแม่นยาการอ่านค่ามุม

วัดมุมเอียงของสนามแม่เหล็ก 3 แกน
ADC 12 บิต
2.16-3.6 โวลท์ดซี ี
I2C
160 Hz
1-2 องศา

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของการทดลองได้อธิบายไว้ในภาพที่ 3 เมื่อขา A4 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้สาหรับ
รับข้อมูลแบบ I2C จากโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็กที่ขา SDA และขา A5 ใช้ส่งสัญญาณนาฬิกาให้กับโมดูลที่ขา
SCL
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ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อโมดูลวัดความเข้มสนามไฟฟ้าและบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

ภาพที่ 4 โมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก 3 แกน
การคานวณค่าความเร่งสู่ศูนย์กลาง
การทดลองในบทความนี้รับค่ามุมเอียงมาจากโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก ณ ช่วงเวลาต่างๆ ดังรูปที่1
คือจากตาแหน่งที่ 1 ถึง 3 นาค่ามุมเอียงที่วัดได้ส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์คานวณความเร่งสูศ่ ูนย์กลางเมื่อเกิดการล้ม
โดยใช้สมการดังต่อไปนี้
ω AVG 

เมื่อ ωAVG คือความเร็วเชิงมุมเฉลี่ย หน่วยเรเดียนต่อวินาที
ได้จากโมดูล และ Δt คือช่วงเวลาในการล้ม หน่วยวินาที

Δθ
Δt

Δθ

(1)

คือ การเปลี่ยนแปลงของมุมเอียง หน่วยเรเดียน ที่วัด

2
acAVG   AVG
r

 2  r
t 2

(2)

เมื่อ acAVG คือ ความเร่งสู่ศูนย์กลางเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที 2) และ r คือ รัศมีการล้มที่วัดจากตาแหน่งติดตั้ง
เซนเซอร์จนถึงพืน้ หน่วยเป็นเมตร
ลักษณะการทางานของอุปกรณ์ป้องกัน
เมื่อระบบตรวจจับการล้มได้ในช่วงมุมเอียง 45 องศา ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณกระตุ้นให้อุปกรณ์
ป้องกันการบาดเจ็บทางานภายด้วยความไวในเวลาที่กาหนด ก่อนจะกระแทกพื้น อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานนี้ควรจะ
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ทางานคล้ายกับถุงลมนิรภัยในรถยนต์ ซึ่งความเร็วในการพองตัวของถุงลมนิรภัยมีค่ามาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ
200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเร็วกว่า 90 มิลลิวินาที [12] แต่ควรจะมีรูปแบบเป็นหมวกกันกระแทกแบบพองลม ดัง
แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งจะพองตัวอย่างรวดเร็วเมื่อมีสัญญาณกระตุน้ และสามารถลดแรงกระแทกได้

ภาพที่ 5 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากการล้ม
ที่มา: www.hovding.com

ผลการศึกษา
การทดลองตรวจจับการล้มจะทาตามขัน้ ตอนและกระบวนการ ตามรูปที่ 1 และ 2 จากรูปที่ 6 เป็นการบันทึก
ค่าเวลาที่ใช้ในการตรวจจับการล้ม จากมุม 0 ถึง 45 องศา เมื่อมีการล้มแตกต่างกัน 3 แบบ โดยทาการทดลองแบบละ
50 ครัง้ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งใช้เวลาในการตรวจพบการล้มเฉลี่ยดังนี้ การล้มจากการเป็นลม 1,100 มิลลิวินาที

ภาพที่ 6 ระยะเวลาการตรวจพบการล้ม
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ภาพที่ 7 ความเร่งสูศ่ ูนย์กลางเมื่อเกิดการล้มสาหรับผู้ทดลองที่สูง 150 เซนติเมตร
การล้มจากการถูกกระแทกใช้เวลาเฉลี่ย 500 มิลลิวนิ าที และการล้มตัวลงนอนพักผ่อนใช้เวลาเฉลี่ย 3,500
มิลลิวินาที จากภาพที่ 7 แสดงค่าความเร่งสู่ศูนย์กลางเมื่อเกิดการล้มสาหรับผู้ทดลองที่สูง 150 เซนติเมตร ผลที่ได้คือ
มีความเร่งสู่ศูนย์กลางก่อนกระแทกพื้น 6 เมตรต่อวินาที 2 และ 11.5 เมตรต่อวินาที2 สาหรับกรณีถูกกระแทกล้มและ
กรณี เป็นลม ตามลาดับ และในภาพที่ 8 แสดงค่าความเร่งสู่ ศูนย์กลางเมื่อเกิ ดการล้ มสาหรับผู้ทดลองที่สู ง 170
เซนติเมตร ผลทีไ่ ด้คอื มีความเร่งสูศ่ ูนย์กลางก่อนกระแทกพื้น 9 เมตรต่อวินาที2 และ 14 เมตรต่อวินาที2 กรณีถูก

ภาพที่ 8 ความเร่งสูศ่ ูนย์กลางเมื่อเกิดการล้มสาหรับผู้ทดลองที่สูง 170 เซนติเมตร
กระแทกล้มและกรณีล้มเพราะเป็นลม ตามลาดับ ส่วนกรณีการล้มตัวลงเพื่อนอนพักผ่อนจะมีค่าความเร่งสู่
ศูนย์กลางไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาที2 ทั้งกรณีที่ผู้ทดลองสูง 150 และ 170 เซนติเมตร
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดลองพบว่าการล้มรูปแบบที่แตกต่างกัน จะใช้เวลาในการตรวจพบการล้มไม่เท่ากัน ความเร่งสู่
ศูนย์กลางที่คานวณจากข้อมูลของเซนเซอร์ช้ีให้เห็นว่า รูปแบบของการล้มและความสูงของผู้ล้มมีผลต่อความเร่งสู่
ศูนย์กลาง จากผลการทดลอง ทาให้ทราบว่าอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจะต้องมีความไวมากกว่า 76.72 มิลลิวนิ าที
และ 53.58 มิลลิวินาที สาหรับกรณีล้มจากการเป็นลมและกรณีถูกกระแทกล้มตามลาดับ ดังนั้นการสร้างอุปกรณ์
ป้องกันการกระแทกพื้นจะต้องมีความไวที่สัมพันธ์กับผลการทดลอง และควรมีลักษณะการทางานเหมือนถุงลมนิรภัย
ที่สามารถลดอาการบาดเจ็บจากการกระแทกพื้นของผู้ป่วย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยในครัง้ นี้
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC
กรณีศกึ ษาวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
Development and efficiency determination of controlling stepping motors with
PLC demonstration: case study: Electricl controlling programming course
ธราธิป ภูร่ ะหงษ์1* บัญชา ใต้ศรีโคตร2 และประสพสุข สร้อยทอง2
Tharathip Phurahong1*, Buncha Taisrikot2 and Prasopsuk Soytong2
บทคัดย่อ
บทความการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping
Motors ด้วย PLC เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้ เรียนจากการลองใช้ชุดประลองที่สร้างขึ้นโดย กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย นครพนม ที่ ล งทะเบี ย นรายวิชาการเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุ ม ไฟฟ้า ภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จานวน 70 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองจานวน 35 คน และกลุ่มควบคุมจานวน
35 คน โดยให้กลุ่มทดลองใช้ชุดประลองที่สร้างขึ้น หลังจากทาการประลองเสร็จ นักศึกษาได้ทาแบบทดสอบท้ายการ
ประลองและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยปรากฏว่าการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ชุดสาธิตการควบคุม
Stepping Motors ด้ ว ย PLC ที่ ส ร้ างขึ้น มีป ระสิ ท ธิภ าพ 92.33 / 88.66 ซึ่ งสู ง เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ และผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าชุดสาธิตการ
ควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ที่สร้างขึน้ สามารถนาไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: 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 results 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

บทนา
เทคโนโลยีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการที่จะลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตดังนัน้ จึงได้มีการนาเอาโปรแกรมเมเบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มาใช้ในการควบคุมการผลิต เพื่อที่ทาให้
ขบวนการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ได้งานที่มีคุณภาพเป็นการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ โปรแกรม
เมเบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้นาโปรแกรมเมเบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์
มาใช้สาหรับควบคุมเครื่องจักร ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนต่างๆ มีงบประมาณมีจานวนจากัด จึงส่งผลให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยขาดแรงจูงใจ และความตั้งใจในการเรียนโดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่มุ่งเน้นให้
เห็นจริงและไปปฏิบัตจิ ริงเพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจหลักการเหตุผลได้อย่างลึกซึ้งทาให้ผู้เรียนสามารถไปปฏิบัตงิ านอาชีพได้
ด้วยประสบการณ์ของผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2558 คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย นครพนม จากการสอนมาหลายปี พ บว่า
นักศึกษาเรียนรู้ได้ช้าต้องใช้จินตนาการสูงและยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมได้นาเอา PLC การทางานควบคู่กับทัชสกรีนมาช่วยใน
ขบวนการผลิตปรากฏว่ายังขาดชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ใช้ประกอบการสอนอยู่อีกมาก จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้ทาวิจัยจึงได้ทาการค้นคว้าหาแนวทาง เพื่อพัฒนาชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC
ซึ่งในชุดประลองประกอบด้วยชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ใบประลองพร้อมใบเฉลย ซึ่งคาดว่า
ชุดประลองที่สร้างขึน้ จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้และมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูง
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การดาเนินการออกแบบ
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC
โดยศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่ง ชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ได้สร้างตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นั ก ศึก ษาระดั บประกาศนีย บั ต รวิชาชีพ ชั้น สู ง ปี ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า กาลั ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กลุ่ ม ตัวอย่าง โดยคั ด เลือ กมาจานวน 70 คน โดยแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 35 คน กลุ่ มที่ 1 เป็ นกลุ่ ม
ทดลองสอนโดยใช้ชุด ประลองที่ สร้าง และกลุ่ม ที่สองเป็ นกลุ่ มควบคุ มสอนโดยวิธีปกติ ด้วยการสุ่ มแบบเจาะจง (
Purposive Sampling ) เนื่องจากชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC มีเพียง 1 ชุด และมีเวลาในการ
ทดสอบใบประลองจากัด
การออกแบบและสร้างชุดสาธิต
การดาเนินงานโครงการ การออกแบบชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC มีผลการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ลั ก ษณะเป็ น สี เหลี่ ย มจั ตุ รัส คื อ โครงสร้ า งฐานกว้า ง 43.3 cm ยาว 53.3 cm โครงสร้ า งท าด้ ว ย
อะลูมเิ นียมเพื่อความแข็งแรงตัวกระเป๋ามีหนักเบา ดังนี้

ภาพที่ 1 โครงสร้างชุดฝึก PLC

ภาพที่ 2 ปุ่มควบคุมการทางานต่างๆ
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ภาพที่ 3 รางสไลด์มอเตอร์ Stepping Motors
ออกแบบสร้างใบประลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและขั้นตอน การสร้างใบประลองควบคู่กับการสร้างชุด
ประลองเนื่องจากชุดประลองและใบประลองจะต้องมีความสัมพันธ์กับใบประลอง สาหรับชุดประลองจะประกอบ ด้วย
หัวข้อของการประลองวัตถุประสงค์ของการประลองลาดับขั้นการประลองรูปและสรุป ผลการประลองรวมทั้งแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายการประลอง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความ
หมายของการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้กาหนดสัญลักษณ์ในการนาเสนอดังนี้
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
**
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
RH
แทน จานวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูก
RL
แทน จานวนคนกลุ่มต่าที่ตอบถูก
การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา โดยนาไปทดสอบกับกลุ่ม
ทดลองคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ปวส. 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เป็นกลุ่มทดลอง จานวน 60 คน เพื่อ
หาคุณภาพแบบทดสอบก่อนนาไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่างซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (D) และ ค่าความเชื่อมั่น (r tt )
แบบทดสอบ
จานวนข้อ
P
D
กลุ่มทดลอง
40
0.548
0.243

r tt
91.61

ผลของการวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้จัดสร้างชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC และวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผล
การวิเคราะห์ ดังนี้
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1. วิเคราะห์ห าประสิทธิภ าพของชุดสาธิตการควบคุ ม Stepping Motors ด้ วย PLC ที่ผู้ วิจั ยสร้างขึ้น เพื่อ
แสดงให้ เห็ น ว่าชุด ประลองที่ สร้ างขึ้ นมาใช้ในการเรีย นการสอนนั้น นอกจากจะให้ ค วามรู้ตามที่ ต้องการแล้ วยั งมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ E1/ E2
E1 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่นักศึกษาได้จากแบบทดสอบท้ายการประลองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80
E2 ตั ว หลั ง หมายถึ ง คะแนนวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ จ ากแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80
2. ผู้วิจัยได้นาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
ความคิดเห็น (n = 10)
รายละเอียด
ระดับ
S.D.
xˉ
1. เนื้อหาครบถ้วนตามคาอธิบายรายวิชา
4.300
.483
มาก
2. การแบ่งหัวเรื่องมีความเหมาะสม
4.300
.674
มาก
3. เนื้อหาอธิบายชัดเจน เข้าใจ
4.500
.527
มาก
4. ใบงานมีความสัมพันธ์เนื้อหา
4.200
.632
มาก
5. รูปแบบเอกสารมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.000
.666
มาก
6. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน
4.100
.316
มาก
7. ความเหมาะสมในการนาไป ใช้ประกอบการเรียนการสอน
4.600
.516
มากที่สุด
8. เนื้อหามีความสัมพันธ์กับสื่อการสอนประเภทชุดทดลอง
4.500
.527
มาก
รวม
4.312
.349
มาก
จากตารางที่ 2 อาจารย์ผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า ภายในหน่วยงานแต่
ละคณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนโดยรวม มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มากสุด คือการนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด และน้อยสุด คือ รูปแบบเอกสารมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความ
เหมาะสม อยูใ่ นระดับ มาก
ผลของการวิจัย กาหนดใบงานที่ได้ทาการออกแบบมาในชุดฝึก PLC ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ใบงาน ต่อไปนี้
ใบงานที่ 1 การต่อสวิตซ์ที่หลอดไฟกดติดและกดดับ
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ภาพที่ 4 การต่อวงจรใบงานที่ 1 และการทดสอบเมื่อกด x22 หลอดไฟสีเขียวติด

ภาพที่ 5 การทดสอบเมื่อกด x23 หลอดไฟสีเหลืองติดและการทดสอบเมื่อกด x24 หลอดไฟสีแดงติด
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใบงานที่ 1
RH (35 คน)
RL (35 คน)
P
D
รวม
320
164
12.07
7.63
เฉลี่ย
10.66
5.466
0.40
0.25

r tt
0.802

จากตารางที่ 3 ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.40 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยูใ่ น
ระดับ ยากปานกลาง ค่าอานาจจาแนก โดยเฉลี่ย 0.25 ค่าอานาจจาแนกปานกลาง สามารถจาแนกผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากั บ 0.802 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพที่
เชื่อถือได้สูง
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ใบงานที่ 2 การกดสวิตซ์ที่หลอดไฟโดยใช้หน่วงไทม์เมอร์ (Timer) เวลาให้หลอดไฟติดและดับลง

ภาพที่ 6 การต่อวงจรใบงานที่ การทดสอบเมื่อกด x22 หลอดไฟสีเขียวติดและดับเมื่อระยะเวลาที่ 10 วินาที

ภาพที่ 7 การทดสอบ กด x23 หลอดไฟสีเหลือง กด x24 หลอดไฟสีแดง ติดและดับเมื่อระยะเวลาที่ 10 วินาที
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใบงานที่ 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
จากตารางที่ 4 ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.40 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยู่ใน
ระดับ ยากปานกลาง ค่าอานาจจาแนก โดยเฉลี่ย 0.25 ค่าอานาจจาแนกปานกลาง สามารถจาแนกผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.808 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพที่
เชื่อถือได้สูง
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ใบงานที่ 3 การสั่งจอทัชสกรีนให้หลอดไฟกดติดกดดับผ่านจอทัชสกรีน

ภาพที่ 8 การต่อวงจรใบงานที่ 3 แสดงถึงหลอดไฟที่จาลองลงในจอทัชสกรีน

ภาพที่ 9 หลอดไฟสีเขียวที่จาลองลงในจอทัชสกรีนในการกดสวิตช์และการทางานของหลอดไฟ

ภาพที่ 10 หลอดไฟสีเหลืองที่จาลองลงในจอทัชสกรีนในการกดสวิตช์และการทางานของหลอดไฟ

ภาพที่ 11 หลอดไฟสีแดงที่จาลองลงในจอทัชสกรีนในการกดสวิตช์และการทางานของหลอดไฟ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใบงานที่ 3
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รวม
เฉลี่ย

RH (35 คน)
318
10.6

RL (35 คน)
198
6.6

P
13.85
0.46

D
7.51
0.25

r tt
0.790

จากตารางที่ 5 ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.46 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยูใ่ น
ระดับ ยากปานกลาง ค่าอานาจจาแนก โดยเฉลี่ย 0.25 ค่าอานาจจาแนกปานกลาง สามารถจาแนกผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.790 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพที่
เชื่อถือได้สงู
ใบงานที่ 4 การหมุนของ Pulse STEPPING MOTOR วิ่งบนรางสไลค์เดินหน้าและถ้อยหลังตามระยะของไม้บรรทัดโดย
กดทางานผ่านคีย์บอร์ด

ภาพที่ 12 การต่อตาแหน่งสวิตซ์ S7, S8

ภาพที่ 13 ตาแหน่งของจุดศูนย์รางสไลด์มอเตอร์ และตาแหน่งที่ทาการเขียนคาสั่งที่กับมอเตอร์ที่หนึ่งเซนติเมตร
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใบงานที่ 4
RH (15 คน)
RL (15 คน)
P
D
รวม
295
127
10.55
8.5
เฉลี่ย
9.83
4.23
0.35
0.28

r tt
0.781

จากตารางที่ 6 ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่า เท่ากับ 0.35 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยู่ใน
ระดับ ค่อนข้างยาก ค่าอานาจจาแนก โดยเฉลี่ย 0.28 ค่าอานาจจาแนกปานกลาง สามารถจาแนกผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
เก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.781 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพที่เชื่อถือ
ได้สูง
ใบงานที่ 5 คาสั่ง STEPPING MOTOR โดยสั่งการผ่านจอทัชสกรีนวิ่งบอกตาแหน่งของไม้บรรทัดโดยใช้จอทัชสกรีนสั่งการ

ภาพที่ 14 การต่อตาแหน่งสวิตซ์ S7, S8

ภาพที่ 15 การจาลองสวิตซ์ที่หน้าจอทัชสกรีน และเมื่อทาการกดสวิตซ์ที่ S100 ก็จะเริ่มทางาน STEPPING MOTOR
โดยวิง่ ไปยังตาแหน่งที่ทาเขียนคาสั่งลงไปในตัว PLC
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใบงานที่ 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
จากตารางที่ 7 ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.35 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยู่ใน
ระดับ ยากปานกลาง ค่าอานาจจาแนก โดยเฉลี่ย 0.28 ค่าอานาจจาแนกปานกลาง สามารถจาแนกผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.781 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณ ภาพที่
เชื่อถือได้สูง
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ตามเกณฑ์ 80/80
ที่มาของระดับคะแนน
ค่าประสิทธิภาพ (%)
แบบทดสอบท้ายการประลอง
92.33
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
88.66
จากตารางที่ 8 ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบท้ายการประลองซึ่งมีค่าเท่ากับ 92.33 % และ
ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่มีค่าเท่ากับ 88.66 % จึงสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของชุดสาธิต
การควบคุมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ระดับ 92.33 / 88.66 % สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้และเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ผู้วจิ ัยตัง้ ไว้

สรุปผล
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดประลอง เรื่องชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors
ด้วย PLC ปรากฏว่าชุดประลองที่สร้างขึ้นได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัยโดยประสิทธิภาพของชุดประลองที่ได้จาก กลุ่มทดลอง คะแนนแบบทดสอบท้ายการประลองซึ่งมีค่าเท่ากับ
92.33 และคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าเท่ากับ 88.66 จึงสามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ว่า ประสิทธิภาพของชุดประลอง ที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้น มีประสิทธิภาพที่ระดับ 92.33 / 88.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
กาหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตัง้ ไว้ ซึ่งการที่ผู้เรียนทาคะแนนท้ายการประลองได้เฉลี่ย 92.33 ซึ่งเป็นคะแนน
ค่อนข้างสูงเนื่องมาจากชุดประลองการ และหลังจากทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้คะแนนเฉลี่ย 88.66 เนื่องมาจากชุด
ประลองการและผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่ากลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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การป้องกันปัญหาแรงดันเกินสาหรับระบบไฟฟ้าภายในอาคารบนพื้นที่ห่างไกล
The overvoltage protection for building electrical system in rural area
อรรถพร สุพรรณนนท์1* สามารถ สาลี1 วิชาญ จันที1 และ วรจักร เมืองใจ1
Autthaporn Supannon1*, Samart Salee1, Wichan Jantee1, and Worajak Muangjai1
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้นาเสนอวิธีการป้องกันปัญหาแรงดันเกินสาหรับระบบไฟฟ้าภายในอาคารบนพื้นที่ห่างไกล
โดยเลือกเอากรณีศึกษาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มาใช้เป็นกรณีศึกษาสาหรับ
ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน แรงดันเกิน ซึ่งปัญหาที่พบในพื้นที่จะพบว่าเนื่องจากพื้นที่อยู่บริเวณปลายสายของ
การส่งจ่ายไฟฟ้าทาให้มขี นาดของแรงดันสูงมากในตอนกลางวัน ทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เซอร์กิต
เบรกเกอร์ที่มีพิกัดแรงดันไม่สูงมากนักเกิดความเสียหาย ทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ไฟ ดังนั้นในบทความฉบับนี้จึงได้
นาเสนอวิธีการป้องกันปัญหาแรงดันเกินโดยติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไข
ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันเกิดความเสียหายจากปัญหาแรงดันเกินได้
คาสาคัญ: เซอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันเกิน รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน

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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บทนา
ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตของประชาชน ดังนัน้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างทั่งถึงทุกพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟฟ้าอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีการขยายการส่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนที่อยูใ่ นชนบทห่างไกลได้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง
ระบบไฟฟ้าที่ส่งจ่ายไปให้ประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทพื้นที่ห่างไกลนั้น จะเป็นระบบจาหน่ายที่ส่งผ่านสายส่ง
ระดับแรงดันปานกลาง ซึ่งเมื่อมีการส่งจ่ายไฟฟ้าที่มีระยะทางไกลจะทาให้เกิดปัญหาแรงดันตก [1] ดังนั้นการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคจึงแก้ปัญหาโดยใช้หม้อแปลงแท็ป (On Load Tap Change Transformer) เพื่อปรับระดับแรงดันให้เพิ่มสูงขึ้น
ในกรณีมีมีการใช้งานโหลดตามปกติ
แต่เมื่อไม่มีการใช้งานโหลดโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวัน การที่ปรับระดับแรงดันให้เพิ่มสูงขึ้นจะทาให้เกิด
ปัญ หาแรงดันเกินเกิดขึ้น [2] ซึ่งจะส่งผลต่อระบบไฟฟ้าทาให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ป้องกันเกิดความเสียหาย
โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันอย่างเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์จะมีพิกัดแรงดันและกระแสที่สามารถทน
ได้ ดังนั้นหากเกิดแรงดันเกินจนสูงเกินค่าพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะส่งผลให้เซอร์กิตเบรกเกอร์เกิดการชารุด
เสียหาย ในบางกรณีอาจจะทาให้หน้าคอนแท็คของเซอร์กิตเบรกเกอร์เกิดการลัดวงจร ทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
อาจทาให้เกิดไฟดับหรือไฟไหม้จากปัญหาลัดวงจรได้
ด้วยเหตุนจี้ ึงจาเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินเพื่อใช้สาหรับป้องกันปัญหาแรงดันเกินที่เกิดขึน้ ดังนัน้ ใน
บทความฉบับนี้ จึงได้นาเสนอวิธีการป้องกันปัญหาแรงดันเกินโดยติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน สาหรับใช้งานในพื้นที่
ที่อาจเกิดปัญหาแรงดันเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ ที่ชนบทห่างไกลซึ่งจะพบปัญหาแรงดันเกินในช่วงกลางวัน โดยใน
งานวิจัยนี้ได้เลือกเอากรณีศึกษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มาใช้เป็น
กรณีศกึ ษา
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า (Distribution System)
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า คือ ระบบที่ทาหน้าที่รับกาลังไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้า เพื่อจาหน่ายต่อให้กับผู้ใช้ไฟ ซึ่ง
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการจ่ายกาลังไฟฟ้าได้เพียงพอใน
ปัจจุบันและสามารถรองรับการจ่ายกาลังไฟฟ้าที่อาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย สาหรับระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทาการลดระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบจาหน่ายแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ให้เป็นระบบ
จาหน่ายแรงสูงปานกลาง 22 กิโลโวลต์ หรือ 33 กิโลโวลต์ โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อ
จาหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟที่มีความต้องการใช้กาลังไฟฟ้าจานวนมาก
โครงสร้างของระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่ใช้กันโดยทั่วไปนัน้ จะแบ่งได้ 5 รูปแบบ [3] ดังนี้
1. ระบบจาหน่ายแบบรัศมี (Radial Distribution System)
2. ระบบจาหน่ายแบบวงรอบ (Loop Primary Distribution System)
3. ระบบจาหน่ายแบบสายประธานคู่ (Primary Selective Distribution System)
4. ระบบจาหน่ายแบบสายประธานสองชุด (Secondary Selective Distribution System)
5. สปอตเนตเวิร์ค (Spot Network)
สาหรับในบทความฉบับนี้จะเลือกพิจารณาเฉพาะระบบจาหน่ายแบบรัศมีเท่านั้น เนื่องจากระบบจาหน่าย
แบบรัศมีเป็นระบบจาหน่ายที่ง่ายต่อการออกแบบ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างต่าทาให้เป็นที่นิยมโดยทั่วไป
อีกทั้งระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางเป็นรูปแบบระบบ
จาหน่ายแบบรัศมีอีกด้วย
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1. ระบบจาหน่ายแบบรัศมี (Radial Distribution System)
ระบบจาหน่ายแบบรัศมี มีโครงสร้างของสายจาหน่ายแรงสูงที่รับกาลังไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงต้นทางส่ง
จ่ายไปยังโหลดที่เชื่อมต่ออยู่ที่บัสหรือสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ในทิศทางเดียว ทาให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวจาก
สถานีไฟฟ้าต้นทางไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยที่ต่ออยู่กับสายป้อนหลักจนถึงสถานีไฟฟ้าย่อยปลายทาง ดังแสดงในภาพที่ 1
S
S

1

3

2
CB

4
CB

CB

ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบจาหน่ายไฟฟ้าแบบรัศมี
ปัญหาแรงดันตก – เกินในระบบจาหน่ายไฟฟ้าแบบรัศมี
ข้อดีของระบบจาหน่ายไฟฟ้าแบบรัศมี คือ มีการออกแบบโครงสร้างที่งา่ ย โดยวางสายจาหน่ายจากสถานีต้น
ทางไปยังโหลด ณ พื้นที่ต่าง ๆ ต่อเนื่องกันตลอดความยาวสาย การควบคุมและป้องกันปัญหาความผิดพร่องที่ เกิดขึ้น
ในระบบสามารถทาได้ง่าย โดยการปลดวงจรส่วนที่เกิดปัญหานั้นออกไป แต่อย่างไรก็ตามระบบจาหน่ายไฟฟ้าแบบ
รัศมีก็มีข้อเสียหลายด้าน เช่น ปัญหาแรงดันตก – เกิน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากโปรไฟล์แรงดันในภาพที่ 2 จะพบว่าในช่วง
ตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ใช้ไฟจานวนมากจะทาให้เกิดปัญหาแรงดันตกบริเวณโหลดปลายสายเนื่องจากกาลังไฟฟ้า
สูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างทางมีจานวนมาก ทาให้โหลดที่อยูป่ ลายทางมีระดับแรงดันต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด คือ 0.95
ต่อหน่วย และในช่วงตอนกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีผู้ใช้ไฟในบริเวณโหลดระหว่างทางจะทาให้เกิดปั ญหาบริเวณปลาย
สายมีระดับแรงดันสูงกว่ามาตรฐานที่กาหนด คือ 1.05 ต่อหน่วย นอกจากนีก้ ารปลดวงจรเพื่อแก้ปัญหาความผิดพร่อง
จะส่งผลกระทบทาให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนับตั้งแต่ตาแหน่งสวิตช์ป้องกันไปจนถึงโหลดที่ต่ออยู่ปลายสาย
เป็นผลทาให้ความเชื่อถือได้ของระบบมีค่าต่า

ภาพที่ 2 โปรไฟล์แรงดันของระบบจาหน่ายไฟฟ้าแบบรัศมี
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ระบบป้องกัน (Protection System)
เมื่อเกิดปัญหาความผิดพร่องขึน้ ในระบบไฟฟ้า จะส่งผลกระทบเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อระบบไฟฟ้าใหญ่ขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลขณะลัดวงจรจะสูงมาก ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เช่น เกิดความ
ร้อนสูง เกิดแรงดันตก เกิดแรงดันเกิน และเกิดความถี่ต่า เป็นต้น ดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันระบบไฟฟ้าให้ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ แก่ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงจาเป็นต้องมีระบบการป้องกันที่ดี
ระบบป้ องกัน ไฟฟ้า ที่ดี ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการส่งจ่ายและจาหน่ายไฟฟ้าเมื่อเกิด ภาวะผิดปกติ
ดังนั้นหน้าที่ของระบบป้องกันไฟฟ้าที่ดี คือเมื่อเกิดภาวะผิดปกติในระบบไฟฟ้าต้องสามารถตัดระบบไฟฟ้าส่วนที่เกิด
ภาวะผิดปกติออกจากวงจรให้รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้คุณสมบัตทิ ี่ดีของระบบป้องกัน ต้องมีความเชื่อถือได้ (Reliability)
ทางานโดยถูกต้อง (Dependability) ทางานโดยรวดเร็ว (Speed) ค่าบารุงรักษาต่า และมีราคาไม่แพงจนเกินไป [4]
ระบบป้องกันจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ป้องกันหลักๆ ดังนี้
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเปิดและปิดวงจรทั้งในขณะที่ระบบไฟฟ้าอยู่ในภาวะปกติหรือผิดปกติ การเปิดวงจรใน
ภาวะปกตินั้นจะสามารถทาเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการเปิดวงจร เช่น การซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า แต่เมื่อระบบอยู่ในภาวะ
ผิดปกติ เช่น การเกิดความผิดพร่อง เซอร์กิตเบรกเกอร์จะต้องทาการเปิดวงจรอย่างรวดเร็ว ในบางกรณีเซอร์กิตเบรก
เกอร์จะไม่สามารถตรวจจับภาวะผิดปกติได้เอง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีอุปกรณ์ อ่ืนๆ ช่วยตรวจจับภาวะผิดปกติ เช่น
รีเลย์ แต่ในบางกรณีเซอร์กิตเบรกเกอร์จะสามารถเปิดวงจรได้อย่างอัตโนมัติถ้ามีกระแสไหลเกินกว่าค่าที่กาหนด โดย
ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานที่สาคัญที่ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ IEC 60898 และ IEC
60947-2 ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานของแต่ละมาตรฐานดังตารางที่ 1 [5] เซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบแรงต่าโดยทั่วไปจะมี
ลักษณะดังแสดงในภาพที่ 3
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60898 และ IEC 60947-2
IEC 60898
IEC 60947-2
กลุ่มผู้ใช้งาน
บ้าน ที่อยูอ่ าศัย อาคารทั่วไป
โรงงานอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดัน (Ue) (PH to PH)
 440 โวลต์ (เอซี)
 1000 โวลต์ (เอซี)
พิกัดกระแสใช้งาน (In)
min = 6 แอมแปร์
กาหนดโดยผู้ผลิต
max = 125 แอมแปร์
มีค่ามากกว่า 1000 แอมแปร์
พิกัดการตัด
Icu= Icn
Icu
กระแสลัดวงจร Icu (Ultimate)
(1.5 กิโลแอมแปร์ ถึง 25 กิโล
(กาหนดโดยผูผ้ ลิต)
(Breaking
แอมแปร์)
Capacity)
0.5 ถึง 1.0 Icn
0.25 ถึง 1.0 Icn
Icn (Service) (ขึน้ อยู่กับขนาดของ Icn ตามมาตรฐาน
(กาหนดโดยผูผ้ ลิต)
IEC)
การทดสอบพิกัดกระแสลัดวงจร
มีการทดสอบที่รุนแรงกว่า
มีการทดสอบน้อยกว่า
Thermal Trip
1.13 ถึง 1.45 In
1.05 ถึง 1.30 In
Magnetic Trip
Curve B,C,D
กาหนดโดยผู้ผลิต
B ตัดทันทีที่ 3 – 5 In
C ตัดทันทีที่ 5 – 10 In
D ตัดทันทีที่ 10 – 50 In
(ตัดทันทีที่ t = 0.1 s)

ภาพที่ 3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบแรงต่า
สาหรับเซอร์กิ ต เบรกเกอร์ที่ใช้ในระบบแรงดั น ต่ า บริ ษัทผู้ ผ ลิ ตส่ ว นมากจะออกแบบให้ มีข นาดโครงเป็ น
ช่วงกว้างๆ แล้วจึงปรับตั้งกระแสพิกัดในระหว่างช่วงให้ละเอียดขึน้ ดังนัน้ จึงมีคาว่า Ampere Frame (AF) และ Ampere
Trip (AT) ขึน้ [6]
Ampere Frame (AF) คือ ขนาดพิกัดกระแสสูงสุดที่สามารถใช้ได้กับขนาดโครงของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยที่
บริษัทผู้ผลิต จะผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มี AF ตามมาตรฐาน IEC ที่กาหนดไว้ 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 ขนาดพิกัดกระแสที่ปรับตั้งให้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ทางาน โดยที่บริษัทต่างๆ จะผลิ ต
ออกมาหลายค่า แล้วแต่ความต้องการ เช่น ผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ขนาด AF = 250 แอมแปร์ อาจจัดให้มีค่า AT ที่
100, 125, 150, 175, 200, 225 และ 250 แอมแปร์
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2. รีเลย์ป้องกัน (Protective Relay) [7]
รีเลย์ป้องกันเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรับการกระตุ้นจากสัญญาณที่แปลงมาจาก
ระบบไฟฟ้าผ่านทางหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน โดยรีเลย์ป้องกันจะทาหน้าที่ตรวจจับภาวะผิดปกติ โดยจะ
ทาการตรวจวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่ตรวจวัดเกินค่าที่กาหนดไว้ รีเลย์จะส่ง
สัญญาณให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทาการปลดวงจรออกจากระบบ โดยที่ค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด
ภาวะผิดปกติจะมีอยู่หลายชนิด เช่น แรงดัน กระแส ความถี่ มุมทางไฟฟ้า เป็นต้น รีเลย์ป้องกันมี ด้วยกันอยู่หลายชนิด
แต่ละชนิดจะมีช่ือเรียกที่ต่างกันออกไป ตามลักษณะภาวะผิดปกติที่ใช้ป้องกัน สาหรับรีเลย์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะใช้รีเลย์
ป้องกันแรงดันเกินสาหรับแก้ปัญหาแรงดันเกินที่เกิดขึ้น
2.1 รีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน (Overvoltage Relay)
รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินเป็นรีเลย์ที่มีหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของแรงดันเมื่อเกิดแรงดันเกิน โดย
รีเลย์ชนิดนี้จะทางานแบบทันทีทันใด หรือมีการหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการทางานผิดพลาดเมื่อเกิดแรงดันเกินชั่วครู่
(Transient Overvoltage) รีเลย์ชนิดนี้นิยมใช้งานสาหรับควบคุมการทางานของตัวเก็บประจุ หรือป้องกันการเกิดแรงดัน
เกิ น ของเครื่อ งก าเนิด ไฟฟ้ า ซึ่ งรีเลย์ชนิด นี้จ ะมี รหั ส DEVICE NUMBER ตามมาตรฐาน ANSI คื อ 59 ส าหรับ รีเลย์
ป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงดันต่าจะถูกออกแบบให้มีทั้งตัวรีเลย์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัวเดียวกัน ทัง้ นี้เพื่อความ
สะดวกในการติดตัง้ ภายในตัวอาคาร ซึงมีลักษณะโดยทั่วไปดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงต่า

กรณีศึกษาและผลการศึกษา
สาหรับการวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกินจะใช้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ในการวิเคราะห์ เนื่องจาก
โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สามารถทาการนาเข้าข้อมูลระบบจาหน่ายไฟฟ้าจริงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
อีกทั้งฐานข้อมูลระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory
ดังนั้นจึงง่ายต่อการนามาวิเคราะห์ โดยข้อมูลระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับระบบจาหน่ายที่จ่าย
ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5
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ศูนย์พฒั นาโครงการ
หลวงขุนวาง

สถานีไฟฟ้าจอมทอง

สถานีไฟฟ้าฮอด

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางบนระบบจาหน่ายไฟฟ้า

ภาพที่ 6 ข้อมูลระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่จ่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory
สาหรับการวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกินในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory จะทาการวิเคราะห์จากโปร
ไฟล์แรงดันในช่วงที่ไม่มผี ู้ใช้ไฟและช่วงที่มีผู้ใช้ไฟสูงสุด ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 7 และ 8 ตามลาดับ
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ภาพที่ 7 โปรไฟล์แรงดันในช่วงที่ไม่มผี ู้ใช้ไฟ

ภาพที่ 8 โปรไฟล์แรงดันในช่วงที่มีผู้ใช้ไฟสูงสุด
จากข้อมูลโปรไฟล์แรงดันในช่วงที่ไม่มีผู้ใช้ไฟดังภาพที่ 7 แสดงให้เห็นว่าระบบจาหน่ายไฟฟ้ามีปัญหาแรงดันเกิน
โดยที่ระดับของแรงดันค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากในในช่วงที่ไม่มผี ู้ใช้ไฟจะพบว่ามีการใช้ไฟตามโหลดรายทางค่อนข้างน้อย
ทาให้แรงดันบริเวณปลายทางนั้นมีระดับของแรงดันที่สูงมากถึง 1.25 ต่อหน่วย ซึ่งสูงเกินมาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ 1.05
ต่อหน่วย ถึง 20% ซึ่งในกรณีน้ีอาจเกิดขึ้นเพียงแค่บางเวลา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่อนข้างมาก และจากข้อมูลโปรไฟล์แรงดันในช่วงที่มีผู้ใช้ไฟสูงสุดดังภาพที่ 8 จะพบปัญหาแรงดันตกบริเวณปลายสาย ซึ่ง
เกิดจากการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟค่อนข้างสูงมาก ทาให้เกิดปัญหาแรงดันตก แต่ในกรณีน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แก้ปัญหา
โดยใช้หม้อแปลงแท็ปทาการยกระดับแรงดันขึน้ ซึ่งจากภาพที่ 8 จะพบว่าในบางช่วงที่เกิดแรงดันตกจะมีการยกระดับของ
แรงดันขึน้ มาเป็นช่วงๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันตกที่เกิดขึน้
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เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินที่เกิดขึ้น จึงจาเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินติดตั้งบริเวณภายในอาคาร
เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากปัญหาแรงดันเกินที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อนทาการติดตั้งจาเป็นต้องมีการสารวจ
ข้อมูลระบบไฟฟ้าเดิมก่อน โดยที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางมีแผนภาพแบบเส้นเดียวแสดงระบบไฟฟ้า ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แผนภาพแบบเส้นเดียวแสดงระบบไฟฟ้าในพืน้ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
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จากข้อมูลแผนภาพแบบเส้นเดียวแสดงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางดังภาพที่ 9 แสดงให้
เห็นว่าระบบไฟฟ้าในพืน้ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางจะประกอบไปด้วย 3 Feeder ซึ่งจะพบว่าทัง้ 3 Feeder
ไม่ได้มีการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์และรีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแรงดันเกินจะส่งผลทาให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้งา่ ย ดังนัน้ จึงได้ทาการออกแบบระบบป้องกันใหม่ โดยทาการหาขนาดของเซอร์กิตเบรก
เกอร์และรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินดังนี้
หาพิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์จากสมการดังต่อไปนี้
I CB  1.25  I Load

โดยที่
คือ พิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์
I Load คือ กระแสโหลด
ซึ่ง I Load ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เท่ากับ 32 แอมแปร์ ดังนัน้
I CB

I CB  1.25  32
I CB  40 A

ดังนั้นจึงทาการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแส 40 แอมแปร์และติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินที่มี
ขนาดพิกัดกระแส 40 แอมแปร์เท่ากัน โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์และรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินที่ใช้มลี ักษณะดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 เซอร์กิตเบรกเกอร์และรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินที่เลือกใช้
เมื่อทาการติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินไปแล้ว เมื่อเกิดปัญหาแรงดันเกินในช่วงตอนกลางวันซึ่งในบางเวลา
จะมีระดับแรงดันมากกว่า 1.05 ต่อหน่วย รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินจะทาการปลดวงจรออกทันที ทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่
เกิดความเสียหาย

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินสามารถป้องกันปัญหาแรงดันเกินใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้จริง ซึ่งแรงดันเกินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางมีขนาด
สูงสุดถึง 2.25 ต่อหน่วย ซึ่ งเป็นระดับแรงดันที่สามารถทาให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ โดยรีเลย์ป้องกั น
แรงดันเกินที่นามาติดตั้งนั้น ได้เลือกใช้รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินที่มพี กิ ัดกระแส 40 แอมแปร์ โดยเมื่อมีปัญหาแรงดันเกิน
1.05 ต่อหน่วย รีเลย์จะทาการปลดวงจรออกทันที ซึ่งสามารถลดปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากปัญหา
แรงดันเกินได้
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การฟื้นฟูสภาพคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ภายใต้แรงเฉือน
Retrofitting of reinforced concrete deep beam using ferrocement under shear
failure
นิตริ ุจน์ มอญแสง1*
Nitirut Mornsaeng1*
บทคัดย่อ
การวิจั ย เพื่ อ เสนอวิ ธีก ารซ่ อ มแซมคานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ เสี ย หายภายใต้ ก ารใช้ ง าน มากกว่า ปกติ
โดยวิธีการเสริมกาลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ ชิ้นงานการทดสอบถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นคานที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อวิบัตภิ ายใต้แรงดัด โดยใช้เหล็กน้อยที่สุดตามการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน และกลุ่มที่สองเป็นคานถูกออกแบบ
มาเพื่อให้วบิ ัตภิ ายใต้แรงเฉือน สาหรับการซ่อมแซมได้ใช้วธิ ีเฟอร์โรซีเมนต์เป็นแผ่นแถบประกบด้านล่างด้วยเหล็กเดือย
เมื่อวิบัตภิ ายในแรงดัด และประกบด้านข้างคานเมื่อวิบัตดิ ้วยแรงเฉือน
ส าหรั บงานวิจั ยนี้ ตั วอย่างจ านวน 10 ตั วอย่าง ขนาดกว้าง 200 มิ ลลิ เมตร ลึ ก 400 มิ ลลิ เมตร ถู กหล่ อและ
ทดสอบด้วยแรงกระทาจุดเดียว คานจะถูกทาให้เสียหายที่ระดับความรุนแรงต่าง ๆ กัน ได้แก่ 25%, 50%, 75% และ 100%
ผลการซ่อมแซมด้วยวิธีแถบเฟอร์โรซีเมนต์ ภายใต้แรงเฉือน คานทุกชิ้นสามารถรับกาลังดีขึ้น หรือสามารถเพิ่มเวลาในการ
วิบัตไิ ด้
คาสาคัญ: เฟอร์โรซีเมนต์ เหล็กโครง เหล็กเดือย
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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 nonengineered 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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บทนา
การออกแบบคานโดยปกติจะออกแบบให้คานมีหน้าตัดที่เหมาะสม และความยาวคานต่อความลึกมากกว่า 5
เท่า หากคานต้องนามารับแรงกระทาภายนอกที่มากเกินไป วิศวกรผู้ออกแบบจาต้องออกแบบใส่เหล็กเสริมรับแรงดัด
มากขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ ที่ปริมาณเหล็กจะทาให้หน้าตัดอยู่ในสภาวะวิบัติภายใต้แรงอัด เมื่อเป็นเช่นนั้นวิศวกร
จาเป็นต้องให้คานมีขนาดหนาขึ้น หรือลึกขึ้น ให้เพียงพอต่อการรับแรงดัดได้มากขึ้น และสามารถรับแรงเฉือนได้มาก
ขึ้น ด้ ว ย เช่น การรับ ก าแพงคอนกรี ต ที่ รับน้าหนั ก ด้ า นบน การออกแบบผนั งถั งคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก และยุ้งที่ เก็ บ
ของเหลว ซึ่งน้าหนักจะไปรวมกันที่ท้องคานหรือด้านล่างของผนัง หรือคานย่อยรับน้าหนักมาฝากกับคานหลักทาให้
ต้องมีขนาดที่ใหญ่มาก
คานที่กล่าวมานี้จะมีพฤติกรรมการรับแรงไม่เหมือนคานปกติ กล่าวคือคานที่มลี ักษณะลึกมาก ๆ แรงกระทา
จากภายนอกจะวิ่งลงสู่จุดรองรับโดยตรง ไม่เหมือนคานปกติที่อาศัยคอนกรีต และเหล็กเสริมเป็นตัวถ่ายแรงมายังจุด
รองรับ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งทาให้คานที่ค่อนข้างลึกนั้นรับแรงได้มากขึ้น จากการถ่ายลงสู่จุดรองรับโดยตรง
อย่างไรก็ตามข้อเสียที่ต้องพิจารณา คือ การยึดเหนี่ยวที่ปลายของเหล็กเสริม เนื่องจากในความที่เป็นคานลึก (Deep
Beam) แรงดึงในเหล็กล่างตลอดทั้งเส้นจะได้รับเท่ากันตลอดเส้น ตามหลักการของ Strut-and-Tie นอกจากนี้ปริมาณ
เหล็กปลอกอาจจะมีผลต่อการรับแรงเฉือนไม่เด่นเท่ากับกรณีของคานปกติ เนื่องจากแรงจะอยู่ ในรูป Strut-and-tie
แม้วา่ คานลึกจะสามารถรับแรงได้มากขึ้น แต่วศิ วกรอาจได้ความรู้ในเรื่องนี้ไม่มาก และการนาไปใช้งานผิดประเภทก็ทา
ให้เกิดการเสียหายได้ จึงนามาซึ่งการออกแบบเพื่อแก้ไขและหาวิธีการซ่อมแซม โดยในการทาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อหา
วิธีการเสริมกาลังในคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายภายใต้รูปแบบวิบัตดิ ้วยแรงอัดร่วมเฉือน และแรงดึงร่วมเฉือน ที่
ระดั บความรุน แรงต่า ง ๆ และเพื่อ หาวิธีก ารเสริ ม ก าลั งในคานลึ ก คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ เสี ย หาย ภายใต้รูปแบบ
การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการซ่อมแซมและเสริมกาลังในคานด้วยวิธีเฟอร์โรซีเ มนต์ ได้แก่ ปริมาณเหล็กโครง
ตามยาว (Longitudinal skeletal steel) ปริมาณเหล็กโครงตามยาว (Transverse skeletal steel) ระยะห่างการเจาะเย็บ
เหล็กเดือย (Shear dowel spacing)

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเสริมกาลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
เฟอร์โรซีเมนต์ ผู้วิจัยได้ออกแบบชิ้นทดสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่หนึ่งเป็นการออกแบบการทดสอบให้คาน
ลึกวิบัติภายใต้แรงเฉือนร่วมอัด (Shear compression failure) จานวน 6 ตัวอย่าง และชุดที่สองเป็นการออกแบบการ
ทดสอบให้คานลึกวิบัตภิ ายใต้แรงเฉือนร่วมดัด (Shear tension failure) จานวน 4 ตัวอย่าง โดยรูปแบบการวิบัตไิ ด้อาศัย
ตาแหน่งของน้าหนักที่ใช้ทดสอบเป็นเกณฑ์คาดการณ์รูปแบบการวิบัติ คือ ใช้อัตราส่วนระยะห่างแรงเฉือน (a) ต่อ
ความลึกคาน (d=35 ซม)
โดยระยะเฉือนต่อความลึกของคาน (a/d) ที่มีผลต่อการรับน้าหนัก ในการทดสอบได้ทดสอบคานโดยทาการ
เปรียบเทียบอัตราส่วน a/d ที่ 1.5 กับ 2.0 จานวน 2 ชุด ซึ่งทั้งสองชุดมีขนาดหน้าตัดเดียวกันคือขนาด 400x200 ม.ม.
จานวนเหล็กรับแรงอัด 2BD16 เหล็กปลอกRB6@300 เท่ากัน ต่างกันที่เหล็กล่างรับแรงดึง ในคานกลุ่มย่อย FD และ
FS ใช้เหล็กเสริมขนาด 2DB16 ในขณะที่กลุม่ ย่อย SD และFD ใช้เหล็กเสริมขนาด 4DB16 ดังภาพที่ 1, 2 และตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดหน้าตัดและรายละเอียดเหล็กเสริมของชิน้ ทดสอบ
ชิ้นทดสอบ
b
h
Ac
d
Top
(ซม.) (ซม.) (ซม.2) (ซม.)
reinf.
SD1, SD2, SD3
20.0
40.0
800
35.0
2DB12
SS1, SS2, SS3
20.0
40.0
800
35.0
2DB12
FD1, FD2
20.0
40.0
800
35.0
2DB12
FS1, FS2
20.0
40.0
800
35.0
2DB12

Bottom
reinf.
4DB16
4DB16
2DB16
2DB16

2DB12

Stirrup

a/d

RB6@300
RB6@300
RB6@300
RB6@300

1.5
2.0
1.5
2.0

200 mm.
400 mm.

Strain gage RB6@300

Strain gage Strain gage

Top bar 2DB12
Tie bars RB6@300
Bottom bar 2DB16

2DB16 400 mm.
1600 mm.

ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กของคานลึกคอนกรีต (FD และ FS)
2DB12

200 mm.
400 mm.

Strain gage RB6@300
Strain gage Strain gage

4DB16

Top bar 2DB12
Tie bars RB6@300
Bottom bar 4DB16

400 mm.
1600 mm.

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กของคานสัน้ คอนกรีต (SD และ SS)
ตาแหน่งของแรงที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งจะจัดให้อยู่ในรูปอัตราส่วนระยะห่างแรงเฉือน (a) ต่อความลึกคาน (d
= 35 ซม) ดังภาพที่ 3
a = 525 mm.

a = 700 mm.

ln =1050 mm.
1500 mm.

ก) การให้นาหนั
้ ก a/d = 1.5 กับชุดคานลึก (SD, FD)

ln =1400 mm.
1500 mm.

ข) การให้นาหนั
้ ก a/d = 2.0 กับชุดคานสั้น (SS, FS)

ภาพที่ 3 แสดงการให้นาหนั
้ กระยะห่างแรงเฉือนต่อความลึก (a/d = 1.5, 2.0)
การซ่อมแซมคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกี ารจัดเรียงรูปแบบเฟอร์โรซีเมนต์
การทดสอบในครั้งนี้ ชิ้นตัวอย่างจะมีขนาดหน้าตัดคานเท่ากันทั้ง 10 ตัวอย่าง โดยทุกตัวอย่างคานมีขนาด
ความกว้าง 200 มม. มีความลึก 400 มม. และความยาว 1600 มม. โดยมีรายละเอียดการเสริมเหล็กดังนี้ ได้จัดวาง
เหล็กข้ออ้อยด้านบนขนาด DB12 จานวน 2 เส้น และจัดวางเหล็กข้ออ้อยด้านล่าง DB16 จานวน 4 เส้น สาหรับคานชุด
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แรก และจัดวางเหล็กข้ออ้อยด้านล่าง DB16 จานวน 2 เส้น สาหรับคานลึกชุดที่สอง โดยทุกตัวอย่างได้จัดเรียงเหล็ก
ปลอกขนาด RB6 ทุกระยะ 300 มม.
ชุดย่อยที่ 1 การทดสอบการซ่อมแซมในกลุ่มชิ้นตัวอย่าง FD ที่มีรูปแบบการวิบัติเป็นแบบ Shear-tension
failure อัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานจะต่า คือ (a/d) = 1.5
การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศึกษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 2 รูปแบบที่มีต่อการวิบัติ
หากเหล็กเสริมหลักมีปริมาณน้อย ดังภาพ 4 (ก) และ (ข)
ชุดย่อยที่ 2 การทดสอบการซ่อมแซมในกลุ่มชิ้นตัวอย่าง FS ที่มีรูปแบบการวิบัติเป็นแบบ Tension failure
โดยที่อัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานเท่ากับ (a/d) = 2.0
การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศึกษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 2 รูปแบบที่มีต่อการวิบัติ
หากเหล็กเสริมหลักมีปริมาณน้อย และระยะเฉือนมากขึน้ ดังภาพ 4 (ก) และ (ข)
ชุดย่อยที่ 3 การซ่อมแซมในกลุ่มชิ้นตัวอย่าง SD มีรูปแบบการวิบัตเิ ป็นแบบ Shear Compression failure ซึ่ง
มีอัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานเท่ากับ (a/d) = 1.5
การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศึกษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 3 รูปแบบที่มีตอ่ การวิบัติโดย
มีเหล็กเสริมหลักมีปริมาณมาก และระยะเฉือนน้อย ดังภาพ 4 (ค), (ง) และ (จ)
ชุดย่อยที่ 4 การซ่อมแซมในกลุ่มชิ้นตัวอย่าง SS มีรูปแบบการวิบัตเิ ป็นแบบ Shear Compression failure ซึ่งมี
อัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานเท่ากับ (a/d) = 2.0
การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศึกษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 3 รูปแบบที่มีตอ่ การวิบัติโดย
มีเหล็กเสริมหลักมีปริมาณน้อย และระยะเฉือนมาก ดังภาพ 4 (ค), (ง) และ (จ)
RB6@50

.

a = 525 mm.
a = 700 mm.
Strain gage

Strain gage

ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

(ก) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ FD2, FS2 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์แนวนอน และแนวตั้ง
a = 525 mm.
a = 700 mm.

150 mm.
RB6@50

Strain gage Strain gage
ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

(ข) การซ่อมแซมชิน้ ทดสอบ FD1, FS1 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์แนวเอียงตั้งฉากกับแนว
a = 525 mm.
a = 700 mm.

= 250 mm.
RB6@50 mm.

Strain gage
ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

(ค) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ SD1, SS1 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์เอียงตั้งฉากกับแนว Strut
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a = 525 mm.
a = 700 mm.

= 200 mm.
RB6@50 mm.

Strain gage
ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

(ง) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ SD2, SS2 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์แนวทแยงเดียวกับแนว srut
SD3 ; a = 525 mm.
SS3 ; a = 700 mm.
Strain gage

RB6@50

.

Strain gage

ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

(จ) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ SD3, SS3 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์แนวนอน และแนวตั้ง
ภาพที่ 4 แสดงแบบการซ่อมแซมการวิบัตขิ องคานลึกที่มี a/d =1.5, 2.0 SD1F, SD2F, SD3F, FD1F, FD2F และ SS1F,
SS2F, SS3F, FS1F, F
สร้างชิ้นทดสอบและการซ่อมแซมหลังเกิดความเสียหาย
การสร้างชิ้น ตัวอย่างในห้ อ งปฏิบัติการจะให้มีรายละเอียดทางโครงสร้าง และการจั ดเรียงเหล็ ก เสริมให้
ใกล้เคียงกับคานลึกจริงให้มากที่สุด ดังภาพ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ภาพที่ 5 แสดงการจัดวางเหล็กของคานลึกชุดที่ 1 วิบัตภิ ายใต้แรงเฉือนร่วมอัด
(SD1, SD2, SD3, SS1, SS2, SS3)

ภาพที่ 6 แสดงการจัดวางเหล็กของคานลึกชุดที่ 2 วิบัตภิ ายใต้แรงเฉือนร่วมดึง (FDB1, FD2, FS1, FS2)
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ภาพที่ 7 แสดงการเตรียมไม้แบบ ขนาด 200x400x1600 มม. (ไม้อัดดาขนาด 20 มม.)

ภาพที่ 8 แสดงการทดสอบค่าการยุบตัว และเก็บลูกปูนเพือ่ ทดสอบ

ภาพที่ 9 แสดงการติด Stain Gage

ภาพที่ 10 แสดงการเทคอนกรีตลงในแบบ และการแต่งผิวคอนกรีต

ภาพที่ 11 แสดงการซ่อมแซมคานลึกโดยการเสริมแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ดา้ นข้างคานลึก
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ภาพที่ 12 แสดงวัสดุยึดประสาน (Sikadur 31)

ภาพที่ 13 แสดงวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมคานลึก (Non-Shrink Grout)

ภาพที่ 14 แสดงการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง SD3F, SS3F

ภาพที่ 15 แสดงการซ่อมแซมคานลึกเมื่อคานลึกวิบัตภิ ายใต้แรงเฉือนร่วมอัดโดยการเสริมแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์

ภาพที่ 16 แสดงการติดตัง้ คานลึกคอนกรีต และอุปกรณ์ทดสอบ
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ผลการศึกษา
จากทดสอบคานที่เสียหาย ณ ระดับความรุนแรงต่าง ๆ ภายใต้แรงดัด และแรงเฉือน โดยอาศัยวิธกี ารการยึด
ประสานแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ ปัจจัยที่ทาให้คานซ่อมแซมประสบความสาเร็จในการรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุได้ คือ
การประสานกันของคอนกรีตเก่ากับแถบเฟอร์โรซีเมนต์
การทดสอบของตัวอย่างในชุดที่วิบัติอันเนื่องจากแรงดัด กลุ่มทดสอบทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับแรงกระทาก่อนหน้า
ด้วยความรุนแรงระดับ 60%, 80% และ 100% ภายหลังจากการซ่อมแซมด้วยการเสริมแผ่นเฟอร์โรซีมนต์ โดยใช้
เหล็กยึดประสานระยะห่างทุก ๆ 250, 185 และ 150 มม. พบว่า การเสริมเหล็กยึดประสานตามแรงเฉือน สามารถรับ
น้าหนักได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.9 และรูปแบบการวิบัตยิ ังคงเป็นการวิบัตภิ ายใต้แรงดัด
การทดสอบของตัวอย่างในชุดที่วิบัติอันเนื่องจากแรงเฉือน กลุ่มทดสอบทั้ง 2 กลุ่ม ผลการทดสอบประสบ
ความสาเร็จในการซ่อมแซม ที่ระดับ ความรุนแรงต่าง ๆ โดยคานที่ได้รับแรงกระทาระดับ 60%, 80% และ 100% ใช้
เหล็กยึดประสานระยะห่างทุก ๆ 130, 100, และ 75 มม. ตามลาดับจะสามารถรับน้าหนักได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.7 ถึง
39.7 และสามารถเปลี่ยนรูปแบบการวิบัตขิ องโครงสร้างได้ จากการวิบัตแิ บบเปราะเป็นการวิบัติแบบเหนียว
คานลึกที่มีระยะรับแรงเฉือนสั้นมาก (a/d = 1.5) และคานถูกออกแบบแบบ Over reinforcing steel คานใน
กลุ่ม SD การซ่อมแซมทาได้ไม่ดีนัก กาลังไม่สามารถรับน้าหนักเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการเสริมด้วยแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์
นัน้ เกิดการโก่งเดาะด้านข้าง ทาให้เหล็กโครงไม่ ได้ทางาน ส่วนคานลึกที่มรี ะยะรับแรงเฉือนสั้น (a/d = 2.0) แต่คานถูก
ออกแบบแบบ Over reinforcing steel คานในกลุ่ม SS การซ่อมแซมแบบใช้ลวดเย็บลา Strut หรือการใช้เหล็ก Skeleton
steel รวมทั้งการใช้เหล็กโครงในแนวนอน และแนวตั้ง ทาให้โครงสร้างมีความเหนียวมากขึ้น แต่ไ ม่สามารถช่วยให้
โครงสร้างมีกาลังเพิ่มขึ้นได้ สาหรับคานลึกที่มีช่วงสั้นมาก(a/d = 1.5) และคานถูกออกแบบด้วยวิธี Under reinforcing
steel คานในกลุ่ม FD การซ่อมแซมโดยใช้แถบเฟอร์โรซีเมนต์ประกบด้านข้างคานทั้งสองด้าน จะทาให้ความสามารถ
ของโครงสร้างดีข้ึน และสามารถรับน้าหนักได้ดีกว่าวิธีเสริมแถบเฟอร์โรซีเมนต์ด้านล่างข้าง สาหรับคานลึกที่มชี ่วงสั้น
(a/d = 2.0) และคานถูกออกแบบด้วยวิธี Under reinforcing steel คานในกลุ่ม FS การซ่อมแซมโดยใช้แถบเฟอร์โรซี
เมนต์ประกบด้านข้างคานทั้งสองด้าน และสามารถรับน้าหนักได้เพิ่มขึ้น

วิจารณ์และสรุปผล
ปัจจัยที่ทาให้คานลึกมีความสามารถในการรับน้าหนักได้มากขึน้ สามารถจาแนกตามลักษณะการรับน้าหนัก
ได้ดังนี้
1. คานลึกและคานสั้นที่มีรูปแบบการวิบัติอันเนื่องมาจากแรงอัด (Strut-compression) และแรงเฉือนร่วมอัด
(Shear-compression) การซ่ อมแซมด้ วยเทคนิค Ferro-cement ไม่ว่าจะจัด เรียงในรูปแบบใดทาได้ ไม่ดี นัก ก าลั งไม่
สามารถรับน้าหนักเพิ่มขึน้ ได้ เนื่องจากการเสริมด้วยแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์นั้นเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง ทาให้เหล็กโครง
ทางานไม่ได้
2. คานลึ ก และคานสั้ น ที่ มี รูป แบบการวิ บั ติ อั น เนื่ อ งจากแรงเฉื อ นร่ ว มดึ ง (Shear-tension) และแรงดึ ง
(Tension) การซ่อมแซมโดยใช้แถบเฟอร์โรซีเมนต์ประกบด้านข้างคานทั้งสองด้าน จะทาให้ความสามารถของโครงสร้าง
ดีข้นึ และดีกว่าวิธีการทาแถบเฟอร์โรซีเมนต์ดา้ นล่าง
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ตารางที่ 2 แสดงผลการสรุปน้าหนักสูงสุด และรูปแบบการวิบัตกิ ่อนเสริมเฟอร์โรซีเมนต์
ชิ้นทดสอบก่อนซ่อมแซม
ชิ้นทดสอบ
น้าหนักประลัย (ตัน)
รูปแบบการวิบัติ
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
แรงเฉือนร่วมดึง
FD2F
46.9
แรงเฉือนร่วมดึง
FS1F
22.0
แรงเฉือนร่วมดึง
FS2F
33.0
แรงเฉือนร่วมดึง
ประโยชน์จากการทดสอบ
1. ทาให้ ทราบวิธีแต่ละวิธีในการเสริมกาลั งคานคอนกรีตเสริมเหล็ ก เมื่อเกิดความเสียหายไม่เท่ ากัน และ
รูปแบบการวิบัตแิ ตกต่างกัน เช่น ในรูปแบบภายใต้แรงดัด และแบบภายใต้แรงเฉือน
2. ทาให้ทราบถึงตัวแปรหลักที่ใช้เสริมกาลังในคานเฟอร์โรซีเมนต์ เช่น ปริมาณลวดตาข่าย อัตราส่วนเหล็ก
โครงตามยาว อัตราส่วนเหล็กโครงตามยาว จานวนตัวยึดประสานว่าจะส่งผลต่อการเสริมกาลังในคานที่วิบัติในแต่ละ
รูปแบบอย่างไร
3..การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ทันที เกิดการจ้างงานตามชนบทเนื่องจาก
วัสดุเฟอร์โรซีเมนต์หาได้ในท้องถิ่น
ในการทดสอบในครั้งนี้ได้ทาการทดสอบโดยแบบทดสอบมีขนาดหน้าตัดเดียว ไม่ได้ทดสอบคานในหน้าตัดคาน
อื่น หากมีการมีการทดสอบหน้าตัดอื่น ก็จะสามารถทราบถึงวิการซ่อมแซมและสามารถนาไปปรับปรุงในการซ่อมแซมได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจาก ดร.ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ และคณาจารย์มหาวิทยาลัย Sirindhorn
International Institute of Technology, Thammasat University
1008

Proceedings

เอกสารอ้างอิง
ณัฐวุธ ขาวศรี และคณะ. (2551). การรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกาลังด้วยการอัดแรงภายนอก.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Barnes R. A., Baglin P. S., Mays G. C. and Subedi N. K. (2000). External Steel Plate Systems for the Shear
Strengthening of Reinforced Concrete Beams. Engineering Structures, 23(2001), 1162-1176.
Fahmy E. H.,Shaheen Y. B. I. and Korany Y. S. (1997). Repairing Reinforced Concrete Beams by Ferrocement.
Journal of ferrocement, 22(1), 19-31.
Harajli M., Khairallah N. and Nassif H. (1999). Externally Prestressed Members: Evaluation of Second-order
Effects. Journal of structural Engineering (ASCE), 125(10), 1151-1161.
Islam, M. A., Khan, M.A., Obaidullah,.A. Z. M., and Alam, M. S. (2011). Effect of entrepreneur and firm
characteristics on the susiness success of small and medium enterprises (SMEs) in Bangladesh.
International Journal of Business and Management, 6(3), 289-299.
Jumaat M. Z. and Alam M. A. (2007). Plate Bonded Strengthening RC beams with End and Intermediate
Anchors. International Journal of Engineering and Technology, 4(2), 185-193.
Jumat M. Z. and Alam M. A. (2006). Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Beams using Ferrocement
Laminate with Skeleton Steel. Journal of Applied Science Research, 2(9), 559-566.
Kim Y. L., Fam A., Kong A. and El-Hacha R. (2005). Flexural Strengthening of RC beams using Steel Reinforced
Polymer (SRP) Composites. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(8), 1647-1663.
Ong K. C. G., Paramasivam P. and Lim C. T. E. (1992). Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Beams
using Ferrocement Laminates. Journal of ferrocement, 22(4), 331-341.
Paramasivam P., Lim C. T. E. and Ong K. C. G. (1998). Strengthening of RC beams with Ferrocement Laminates
Cement and Concrete Composites. Journal of ferrocement, 35(1), 465-478.
Rafeeqi S. F. A., Lodi S. H. and Wadalawala Z. R. (2005). Behavior of reinforced concrete beams strengthened in
Shear. Journal of ferrocement, 35(1), 479-489.
Sergio F. B., Regan M. B., Sharon L. W. and Kreger M. E. (2003). Increasing Flexural Capacity of Reinforced Concrete
Beams using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Composites. ACI structural Journal, 100(1), 36-46.
Sukrawa M., pringgana G. and Sudarsana I. K. (2006). Payment for Environmental Services (PES) to Sustain
Water Infrastructure. INDONESIA: University Muhammadiyah.
Triantafillou T. C. and Papanicolaou C. G. (2005). Shear Strengthening of Reinforced Concrete Members with
Textile Reinforced Mortar (TRM) Jackets. Materials and Structures, 39, 93-103.
Vidivelli B., Jeyasehar C. A. and Srividya P. R. (2004).Repair and Rehabilitation of Reinforced Concrete Beams by
Ferrocement. Journal of ferrocement, 34(3), 410-415.
Zhang, H., Li X., and Liu, W. (2006). An AHP/DEA Methodology for 3PL Vendor Selection in 4PL. Journal of
National Engineering (CIMS), 15(1), 358-365.

1009

Proceedings

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
การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้เดินทางเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินและการออกแบบโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษา
ได้ทาการสุ่มสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกับตัวอย่างประชากรจานวน 1,089 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง
แบบโควตาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการศึกษาความต้องการของผู้เดินทางในครั้งนี้ ได้อาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบหลาย
เกณฑ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี ความสาคัญต่อการใช้งานโครงข่ายการสัญจรแบบ
ไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่ศกึ ษา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยในระดับหลักที่มคี วามสาคัญมากที่สุดคือ ด้านความปลอดภัย
ร้อยละ 32.27 รองลงมาคือลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องร้อยละ 25.28 กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ร้อ ยละ 21.37 และบริ ก ารและสิ่ งอ านวยความสะดวกร้ อ ยละ 21.08 ตามล าดั บ ในส่ ว นของปั จ จั ย ระดั บ รองที่ มี
ความสาคัญมากที่สุดคือ ความสว่างและแสงไฟฟ้าในตอนกลางคืนร้อยละ 7.26 รองลงมาคือเส้นทางครอบคลุมทั่ว
พื้นที่ใช้สอยและการเข้าถึงร้อยละ 7.15 และการจากัดความเร็วของการจราจรร้อยละ 7.02 ตามลาดับ ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัยและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องนั้นมีความสาคัญต่อการเลือกใช้
รูปแบบการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในมุมมองของผู้เดินทางในมหาวิทยาลัย
คาสาคัญ: การสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ โครงข่ายการขนส่ง การตัดสิน ใจแบบหลายเกณฑ์ พื้นที่มหาวิทยาลัย
ความต้องการของผู้เดินทาง

1 สาขาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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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 nonmotorized 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

บทนา
ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเกิดจากการใช้พลังงานจานวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากการใช้รถยนต์สว่ นตัวที่มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น (สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ , 2559) เส้นทางการสัญจรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
รถยนต์ส่วนตัว เป็นเหตุให้ในหลายๆ เมืองมีนโยบายขยายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง
ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงของการแก้ไขปัญหานี้ อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดมลพิษ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งใน
ปี พ.ศ.2558 อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคขนส่งสูงถึง 69.13 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มสูงเป็น 31.5 เท่า เมื่อ
เทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ.2551 ที่มีการปล่อยก๊าซปริมาณ 52.55 ล้านตัน (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559)
รวมถึงสร้างปัญหาการจราจรให้เลวร้ายขึ้น ซึ่งในทางกลับกันประเทศที่พัฒนาแล้วกลับใช้จักรยาน การเดินเท้า และ
ขนส่งมวลชนในการเดินทาง ลดอัตราค่ าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ถงึ 10 เท่าของการปล่อยจากการเดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคลในขณะเดียวกัน จะเห็นว่าในหลายๆ ประเทศ
ทั่วโลกได้ใช้จักรยานในการเดินทาง และเป็นนโยบายหลักต่อการพัฒนาเมืองไปสู่สังคมคาร์บอนต่า เช่น 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 หนึ่งในวิธีที่ประสบความสาเร็จ
คือการสร้างสภาพแวดล้อมและโครงข่ายให้เอื้อต่อการใช้งานจักรยานและทางเดินเท้า
การส่ ง เสริ ม การเดิ น หรือ การใช้ จั ก รยาน หากจะให้ ไ ด้ ผ ลอย่ า งจริ ง จั ง จ าเป็ น ต้ อ งลดปริ ม าณการใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคล โดยเฉพาะการเดินทางในระยะสั้นอย่างเช่น การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และคืนสิทธิ์พนื้ ที่
ถนนและฟุตบาธให้มาเป็นพื้นที่สาธารณะสาหรับคนเดิน หรือใช้จักรยาน ให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มสีสันและ
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ความหลากหลายในชีวติ มหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) อย่างไรก็ตามการ
ปรับเปลี่ยนเมืองที่ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาเป็นเมืองจักรยานและทางเดินเท้าไม่ใช่เรื่องง่ายจึงต้องอาศัยการ
ปรับเปลี่ ยนทัศนคติควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้ถนนและการออกแบบให้มีพ้ืนที่สาธารณะให้ค น
สามารถมาเดินหรือปั่นจักรยานได้ เพื่อมุ่งสู่ระบบการคมนาคมอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งชุมชนขนาด
ย่อม ที่มีการสัญจรเพียงช่วงเช้าและเย็นเท่านั้น เหมาะแก่การเป็นระบบต้นแบบเพื่อนาไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีลักษณะ
กายภาพใกล้เคียงกัน เป็นการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนนจากภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก
จึ งได้ ศึก ษาความต้ อ งการด้ านปั จ จั ย ที่ ผู้ เดิ น ทาง (Traveler) ให้ ค วามส าคั ญ หากต้อ งเปลี่ ย นรูป แบบการ
เดิ น ทางมาใช้ ท างจั ก รยานและทางเดิ น เท้ า เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น ปั จ จั ย ในการประเมิ น โครงข่ า ยการสั ญ จรแบบไม่ ใ ช้
เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการสาหรับการเดินเท้าและการใช้จักรยานในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อวิเคราะห์ค่าน้าหนักความสาคัญของปัจจั ยที่ผู้เดินทางมีความต้องการต่อเกณฑ์การประเมินโครงข่าย
การสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ศกึ ษาและขอบเขตงานวิจัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีหลายแห่งและมีขนาดที่แตกต่างกัน จึงได้ทาการคัดเลือก
มหาวิท ยาลั ย ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental Random Sampling) เพื่ อ หาตั ว แทนของ
มหาวิทยาลัยขนาดต่างๆ โดยแบ่งเป็น ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งขนาดของมหาวิทยาลัยแบ่งตามเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ผลดังนี้ ตัวแทนมหาวิทยาลัยขนาดเล็กคือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ เชีย งใหม่ ตั วแทนมหาวิทยาลั ยขนาดกลางคื อมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ และตัวแทนมหาวิทยาลั ยขนาดใหญ่ คื อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ทาการสุ่มเลือกประชากรทั้ง 3 มหาวิทยาลัยอย่างต่า 1,000 ตัวอย่าง โดยการสุ่มเลือก
ตามสั ด ส่ ว น (Quota Sampling) เป็ น การเลือ กตั ว อย่า งโดยก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะและสั ด ส่ ว นที่ ต้อ งการไว้ล่ ว งหน้ า
คุณ ลัก ษณะเช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึก ษา เป็น ต้น โดยผู้วิจั ยเลือกประชากรตัวอย่างที่ มี เพศ และอายุ
ใกล้เคียงกับประชากรจริงเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 58,671 คน จากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็นเพศ
ชาย 22,376 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และเพศหญิง 36,295 คน คิดเป็นร้อยละ 62 มีอายุเฉลี่ย 22 ปี
การสารวจข้อมูลและการจัดทาแบบสอบถาม
วิธีการศึก ษามีทั้งหมด 4 ขั้ นตอน ได้ แก่ 1) การทบทวนเอกสารงานวิจั ย กรณี ศึกษาและพื้นที่ ตั วอย่างที่
ประสบความสาเร็จ 2) การสุ่มคัดเลือกตัวอย่างประชากร 3) การวิเคราะห์ผล 4) การสรุปผลและเสนอแนะ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การทบทวนเอกสารเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่สาคัญกับโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อนามาสร้าง
แบบสอบถามประชากรจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการและทฤษฎี รวมถึงศึกษาพืน้ ที่ตัวอย่าง (case study) ที่ประสบ
ความสาเร็จในการใช้ระบบการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารพบว่ามีปัจจัยที่เหมือนกัน และ
ปัจจัยเหล่านั้นได้ถูกนามาใช้ในหลากหลายพื้นที่ที่ต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมปั จจัยเหล่านั้นและนามาจาแนก
1012

Proceedings

เป็นหมวดหมู่ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆได้ดังนี้ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านลักษณะเส้นทาง ปัจจัยด้าน
บริการสิ่งอานวยความสะดวก และปัจจัยด้านกายภาพ
2. สารวจกลุ่มตัวอย่างจาก 3 มหาวิทยาลัย และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือน กุมภาพันธ์
– เมษายน 2559 โดยผู้วจิ ัยได้ทาการสัมภาษณ์ไปทั้งสิ้น 1,089 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของประชากรจริงทั้งหมด
แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก 260 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 24 มหาวิทยาลัยขนาดกลาง 364 ตัวอย่าง คิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 33 และมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 465 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 43 ประชากรตัวอย่าง
เป็น เพศชาย 420 คนคิด เป็ นร้อยละ 39 เพศหญิ ง 669 คนคิด เป็ นร้อยละ 61 และกลุ่ มตัวอย่างมีอ ายุเฉลี่ย 22 ปี
กล่าวคือประชากรตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนของประชากรจริงทั้งหมดได้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ข้อ มูล จากตัว แทนประชากรของมหาวิทยาลั ยขนาดเล็ ก (มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่) 260 คน โดยมี
ประชากรตัวอย่างผู้ชายร้อยละ 40 ผู้หญิ งร้อยละ 60 มหาวิทยาลัยขนาดกลาง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 364 คน โดย
ประชากรตัวอย่างผู้ชายร้อยละ 37 ผู้หญิงร้อยละ 63 และมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 465 คน
โดยมีประชากรตัวอย่างผู้ชายร้อยละ 39 ผู้หญิงร้อยละ 61 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากรทั้ งหมดแยกสั ด ส่ วนเพศต่อ ประชากรตั ว อย่างจากการสุ่ ม เลือกตามสัด ส่ ว น (Quota
Sampling)
ประชากร
ข้อมูลประชากรตัวอย่าง
มหาวิทยาลัย ชาย
หญิง ทั้งหมด ชาย(%) หญิง(%) ทั้งหมด ชาย(%) หญิง(%)
%
ราชภัฎฯ
1,936 3,301 5.237
37
63
260
40
60
4.96
แม่โจ้
5,994 10,138 16,132
37
63
364
37
63
2.26
เชียงใหม่
14,446 22,856 37,302
39
61
465
39
61
1.25
ทั้งหมด
22,376 36,295 58,671
38
62
1,089
39
61
1.86
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ รูปแบบการเดินทาง
หลั ก ความถี่ ในการเดิ นทาง เป็ นต้น และในส่ วนที่ 2 เป็ น การเรีย งล าดับความส าคัญ ของปั จจั ย โดยให้ ประชากร
ตัว อย่างเรี ยงล าดั บความส าคั ญ ของปั จ จัย ระดั บหลัก และปั จ จัย ระดั บ รองในแบบสอบถาม ด้ วยวิธีม าตรวัด แบบ
เรียงลาดับ (Ranking scale) เป็นวิธีการวัดที่แสดงความแตกต่างของคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลในมาตรวัดนี้จึงนาค่า
ลาดับตัวเลขมาใช้แทนความหมายของลาดับ เช่น 1=สาคัญมากที่สุด, 2=สาคัญมาก, ..., จนถึง 0=ไม่สาคัญเลย เป็น
กระบวนการที่ใช้ในการให้ลาดับความสาคัญของปัจจัยในงานวิจัยนี้ เพื่อนามาใช้วิเคราะห์หาค่าลาดับความสาคัญใน
ขั้นตอนถัดไป
3. ข้ อ มู ล ที่ ได้ ทั้ ง หมดวิ เคราะห์ ด้ ว ยการตั ด สิ น ใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis , MCA) เป็ น
ระเบียบวิธีที่ช่วยในการสร้างการตัดสินใจกับการประเมินหลายส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาวิธีการที่ชัดเจนในการ
ตอบคาถามเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการในการแก้ปัญ หาการตัดสินใจ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้
เลือกใช้วธิ ีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน้ (AHP) ในการให้ค่าลาดับความสาคัญของปัจจัย เพื่อที่จะนามาพัฒนาต่อ
เป็นเกณฑ์การประเมินโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก
วิธีการนีเ้ ป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้กับการตัดสินใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process , AHP) เป็นเทคนิคที่ใช้ชว่ ยในการแก้ไขปัญหาและ
ช่วยให้การตัดสินใจโดยการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุด เริ่มจากการกาหนดกรอบงานของโครงสร้างการวิเคราะห์
1013

Proceedings

ปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจ แสดงองค์ประกอบเชิงปริมาณสาหรับปัจจัยแต่ละอย่างที่เกี่ยวโยงกับเป้าประสงค์ที่วางไว้
เพื่อประเมินหาคาตอบในเชิงปริมาณสาหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Saaty, 2008) ซึ่งนามาใช้ในการคานวณหาค่า
ความสาคัญของปัจจัยเพื่อวิเคราะห์ผลในลาดับถัดไป โดยค่าคะแนนที่ได้ในแต่ละลาดับชัน้ จะต้องมีผลรวมเท่ากับ 100
ดังภาพที่ 1
4. สรุปผล เพื่อ น าผลของค่ าคะแนนที่ ได้ ในส่ วนของผู้ เดิน ทางมาเป็ น ส่ วนหนึ่งของการสร้างปั จ จัย และจั ด ทา
ข้อ เสนอแนะเพื่ อ ในไปใช้ในการคั ด เลือ กโครงข่ายการสั ญ จรแบบไม่ใช้เครื่อ งยนต์ในพื้ น ที่ ม หาวิทยาลั ยในจังหวั ด
เชียงใหม่ต่อไป

ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยระดับหลักและระดับรองที่ใช้ในการคานวณค่าคะแนนของกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน้
(Analytic Hierarchy Process, AHP)
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรตัวอย่างพบว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
นิ ย มใช้ รถจั ก รยานยนต์ รถยนต์ ส่ ว นตั ว รถบริ ก ารสาธารณะ และ เดิ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเดิ น ทางภายใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขนาดกลางนิยมใช้ การเดินเท้า และจักรยานยนต์ ในการเดินทาง ส่วนมหาวิทยาลัยขนาด
เล็กนิยมใช้การเดินเท้าเป็นรูปแบบการเดินทางหลักในพื้นที่มหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งตรงตามข้อมูลที่ได้
ทาการศึกษามาว่า ในเมืองหรือพื้นที่ขนาดเล็กผู้คนจะนิยมเดินทางโดยการเดินเท้า จนถึงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่จะเริ่มใช้
ขนส่งมวลชนรวมถึงรถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนตัวมากขึน้ ตามขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากจุดเริ่มต้นการเดินทาง
และจุดหมายมีระยะที่ไกลกันมากขึ้น จึงต้องใช้ระบบอื่นเข้ามาช่วยให้เดิ นทางถึงจุดหมายได้ เร็วขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่ กับผู้
เดินทางจะพิจารณาถึงความสะดวกและรวดเร็ว (Kronprasert, 2559)

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจากการรวบรวมแบบสอบถาม
ผลของการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน้ (AHP) ของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก
ให้ค่าลาดับความสาคัญ ของปัจจัยระดับหลักดังนี้ ความปลอดภัยร้อยละ 30.31 ลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและ
ความต่อเนื่องร้อยละ 26.44 กายภาพและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 21.72 และบริการและสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ
21.53 ตามลาดับ
มหาวิทยาลัยขนาดกลางให้ค่าลาดับความสาคัญของปัจจัยระดับหลักดังนี้ ความปลอดภัยร้อยละ 33.25
ลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องร้อยละ25.56 กายภาพและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 22.11 และบริการและ
สิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 19.08 ตามลาดับ
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ให้ค่าลาดับความสาคัญ ของปัจจัยระดับหลักดังนี้ ความปลอดภัยร้อยละ 32.49
ลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องร้อยละ 24.60 บริการและสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 22.36 และ
กายภาพและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 20.55 ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 2
พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ขนาดมีความต้องการปัจจัยในระดับหลักที่ไม่แตกต่างกันมาก โดยปัจจัยที่ ถูกให้
ความสาคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย รองลงมาคือปัจจัยด้านลักษณะเส้นทาง การเชื่อมโยงและ
ความต่อเนื่อง กายภาพและสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือบริการและสิ่งอานวยความสะดวก แต่มีเพียงมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผู้เดินทางให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบริการและสิ่งอานวยความสะดวกมาก่อน
1015

Proceedings

กายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตรงกับ
การศึกษาที่กล่าวว่าในพื้นที่ที่มขี นาดใหญ่ระยะการเดินทางจากจุดเริ่มไปยังจุดหมายจะใช้ระยะเวลาการเดินทางที่นาน
และไกลกว่า การมีจุดบริการระหว่างทาง และพื้นที่พั กผ่อนหรือจุดหมายตาเพื่อ เพิ่ม ความน่าสนใจ ดึ งดูดและยัง
สามารถทาให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางได้เหมือนไม่ไกลเนื่องจากมีกิจกรรมตลอดเส้นทาง (UK Roads,p.15)
ผลการศึกษาพบว่า ในมุมมองของผู้เดินทางได้ให้ค่าความสาคัญของปั จจัยระดับหลัก เรียงตามลาดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านความปลอดภัยร้อยละ 32.27 รองลงมาคือลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องร้อย
ละ 25.28 กายภาพและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 21.37 และบริการและสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 21.08 ในส่วนของ
ปัจจัยระดับรองที่มีความสาคัญ มากที่ สุดคือ ความสว่างและ แสงไฟฟ้าในตอนกลางคืนร้อยละ 7.26 รองลงมาคือ
เส้นทางครอบคลุมทั่วพื้นที่ใช้สอยและการเข้าถึงร้อยละ 7.15 และการจากัดความเร็วของการจราจรร้อยละ 7.02
ตามลาดับ ส่วนปัจจัยระดับรองที่มีระดับความสาคัญน้อยที่สุดคือ ระดับความลาดชันของพื้นที่ร้อยละ3.30 บริการ
เช่า-ยืมจักรยานสาธารณะร้อยละ 3.68 และขนาดความกว้างของเส้นทาง 3.83 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 แสดงผลเป็นร้อยละจากการเรียงลาดับความสาคัญของตัวอย่างผู้เดินทางในแต่ละมหาวิทยาลัยในจังหวัด
เชียงใหม่ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน้ (AHP)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
การจากัด
ความเร็ว
ความ
ปลอดภัย

30.3 ความสว่าง
ป้าย
จุดตัด
กระชับ

เส้นทาง

ความ

เชื่อมโยง

26.4

ครอบคลุม

และความ

ความต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

เชื่อมโยงไป
ยังขนส่งอื่น

กายภาพ
และ
สิง่ แวดล้อม

ความ
สะดวก

ความ
ปลอดภัย

33.3 ความสว่าง

7.33
6.94

ป้าย

6.85

5.52

จุดจอด

4.97

จุดตัด

7.35
7.01
6.37
5.70

ความ
ลักษณะ

ครอบคลุม

เส้นทาง

ระยะทาง

การ
เชื่อมโยง

25.6

กระชับ

และความ

ความต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

เชื่อมโยงไป
ยังขนส่งอื่น

5.56

จุดตัด

5.05

7.29
6.95
6.64
4.67

4.52 กายภาพ

มีผิวทางฯ

ความกว้าง

6.16

สุขา

5.88

21.5 พักชั่วคราว

5.67
3.82

ความกว้าง
ระดับความ

3.61

เติมลม/ซ่อม

บริการเช่า/ยืม

สิง่ แวดล้อม

ลาดชัน
บริการ สิง่
อานวย
ความ
สะดวก

5.65
4.43
3.44

ความ
ลักษณะ

ครอบคลุม

เส้นทาง

ระยะทาง

การ
เชื่อมโยง

ความต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

เชื่อมโยงไป
ยังขนส่งอื่น

บริการ สิง่
อานวย
ความ
สะดวก

3.42

พักชั่วคราว

4.99

บริการเช่า/ยืม

1017

และ

4.69 สิง่ แวดล้อม

7.29
6.46
5.66
5.18

สุขา

6.80

พักชั่วคราว

6.18

22.4 เติมลม/ซ่อม

5.81

บริการเช่า/ยืม
ความร่มรืน่

5.74 กายภาพ

3.66

24.6

กระชับ

และความ

สุขา
19.1 เติมลม/ซ่อม

6.86

6.21

ความร่มรืน่

22.1

32.5 ความเร็ว
ป้าย

มีหลังคาคลุม 5.17
และ

ปลอดภัย

การจากัด

6.57

4.75

3.84

ความ

7.71

6.66

มีผิวทางฯ
21.7

ความสว่าง

จุดจอด

ความร่มรืน่

ลาดชัน

อานวย

ความเร็ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีหลังคาคลุม 5.00

ระดับความ

บริการ สิง่

6.82
6.12

ลักษณะ

การจากัด

6.87

จุดจอด

ระยะทาง

การ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มีผิวทางฯ
20.6 ความกว้าง

3.57
4.85
4.59
4.16

มีหลังคาคลุม 3.97
ระดับความ
ลาดชัน

2.98
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ตารางที่ 3 แสดงค่าลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยของปัจจัยจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยรวมกัน ด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงลาดับชัน้ (AHP)
ปัจจัยระดับหลัก
100
ปัจจัยระดับรอง
100
32.3
ความสว่าง
7.26
ความปลอดภัย
การจากัดความเร็ว
7.02
จุดจอด
6.49
ป้ายเตือน/สัญลักษณ์
6.27
จุดตัดและทางแยก
5.23
25.3
ความครอบคลุม
7.15
ลักษณะเส้นทางการ
ระยะทางกระชับ
6.77
เชื่อมโยงและความ
ความต่อเนื่อง
6.13
ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงไปยังขนส่งอื่น
5.22
21.4
ความร่มรื่น
5.04
กายภาพและวิ่ง
มีหลังคาคลุม
4.62
แวดล้อม
มีผิวทางฯ
4.58
ความกว้างของเส้นทาง
3.83
ระดับความลาดชัน
3.30
สุขาสาธารณะ
6.22
บริการ สิ่งอานวยความ 21.1
จุดพักชั่วคราว
5.68
สะดวก
จุดบริการเติมลม/ซ่อม
5.50
บริการเช่า/ยืม
3.68
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแต่ละขนาด ได้ให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลักอันดับหนึ่งและสอง เป็น
ปั จ จั ย หลั ก ที่ ถู ก ให้ ค่ าความส าคั ญ สู งถึ ง ร้อ ยละ 32.27 และร้ อ ยละ 25.28 ตามล าดั บ ตรงกั บงานวิจั ย ที่ ประสบ
ความสาเร็จในการออกแบบเส้นทางจักรยานและทางเดินเท้าที่กล่าวว่า โครงข่ายการเดินเท้าและทางจักรยานที่ดีต้อง
คานึงถึง ความปลอดภัยและโครงข่ายลักษณะเส้นทางที่สั้น กระชับและชัดเจน (UK Roads, 2016) ถึงแม้วา่ ประเทศไทย
จะเป็นเมืองร้อน แต่การให้ค่าความสาคัญของปัจจัยด้านความปลอดภัยและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความ
ต่อเนื่อง ไม่ต่างจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนหรือกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
แตกต่างกัน และความต้องการของผู้เดินทางที่จะออกมาใช้การสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้
เดินทางให้ค่าความสาคัญกับความปลอดภัยในด้านแสงสว่างในตอนกลางคืนร้อยละ 7.26 และการจากัดความเร็วของ
การจราจรร้อ ยละ 7.02 รวมถึ งปั จจั ยเกี่ ย วกั บลั ก ษณะของเส้ น ทางการเชื่อ มโยงและความต่อเนื่อ งในด้า นความ
ครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยและการเข้าถึงร้อยละ 7.15 ซึ่งถูกให้คา่ ความสาคัญมากกว่าปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ด้านขนาดความกว้างของเส้นทางที่มคี ่าความสาคัญเพียงร้อยละ 3.83 แสดงให้เห็นว่า ถ้าหากพื้นที่มหาวิทยาลัยสร้าง
สภาพแวดล้อมและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงที่ปลอดภัย มีเส้นทางครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ใช้สอยและสามารถเข้าถึง
พื้นที่สาคัญได้ ประชากรก็จะออกมาใช้รูปแบบการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการออกแบบกายภาพของเส้นทางก็จะมีความสาคัญน้อยลงไป
ทั้งนีข้ ้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการให้คา่ น้าหนักความสาคัญของผู้เดินทางที่มตี อ่ การประเมินโครงข่ายเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งค่าคะแนนนี้ยังไม่สามารถนาไปปรับใช้เพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ทันที เนื่องจากในมุมมองของผู้ใช้งานเป็นเพียงความเห็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลาดับ
ชั้น (AHP) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist) ที่จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกทีละคู Pairwise) วิเคราะห์
ปัจจัยทีละคู่ เพื่อให้งา่ ยต่อการตัดสินใจ วาเกณฑ์ไหนสาคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนนตามความสาคัญหรือความชอบ
หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของเกณฑ์แล้วจึงพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคูตามเกณฑ์ที่กาหนดไว
ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถาการให้คะแนนความสาคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถ
จัดลาดับทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้ (วราวุธ, 2559) ในขั้นตอนถัดไปที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่าง
น้อย 10 ท่าน ช่วยวิเคราะห์และให้ค่าคะแนนด้วยวิธี การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) แบบ
วิเคราะห์ปัจจัยทีละคู่ (Pairwise Comparison) ในการให้ค่าน้าหนักของปัจจัยในขั้นตอนสุดท้ายจากปัจจัยทั้งหมดที่ผู้
เดินทางได้ทาการให้ค่าลาดับความสาคัญมาแล้วอีกครั้ง จาเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ด้านช่วยให้ค่าคะแนน
เพื่อที่จะได้องค์ความรู้ที่ครอบคลุม และได้ค่าคะแนนที่มาจากหลากหลายมุมมองที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ย วชาญทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสุดท้ายจะได้ลาดับของ
ปัจจัยระดับหลักและระดับรองที่มาจากทั้งผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญ ไปจัดทาเกณฑ์การประเมินโครงข่ายการสัญจรแบบไม่
ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คะแนนโครงข่ายที่มอี ยู่เดิมหรือประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
โครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
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การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง Plank Girder
The analysis of material flow cost accounting in manufacturing Plank Girder
ธรรมรักษ์ แตงอ่อน1*และ ณภัทร จักรวัฒนา2
Thammarak Taeng-on1* and Napat Jakrawatana2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาการสูญเสียวัสดุที่เกิดขึ้นจากวิธีการทางานหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่
มีประสิทธิภาพในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จากัด อ.
เมื อ ง จ.เชีย งราย โดยใช้ บั ญ ชี ต้ น ทุ น การไหลวั ส ดุ (Material Flow Cost Accounting: MFCA) เป็ น เครื่อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์หาการสูญเสียวัสดุและผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า การไหลวัสดุแบบทั่วไปต้นทุนการผลิต มีค่าเท่ากับ
26,750 บาท/ตัว สาหรับการไหลวัสดุตามแนวคิด MFCA มีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าบวกเท่ากับ 24,215 บาท/ตัว และ
ต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า ลบเท่ า กั บ 2,535 บาท/ตั ว ท าให้ ท ราบการสู ญ เสี ย วั ส ดุ คื อ ต้ น ทุ น ที่ สู ญ เสี ย ไปจาก
กระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีค่าเท่ากับ 2,535 บาท/ตัว การปรับปรุงการดาเนินการผลิตและลดการ
สูญเสียวัสดุตามแนวคิด MFCA ทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีค่าเท่ากับ 25,490 บาท/ตัว ลดลงจากการผลิตแบบทั่วไป
1,260 บาท/ตัว การผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ในโครงการก่อสร้างสะพานที่ทาการวิจัย มีจานวน
การผลิต 44 ตัว ทาให้ประหยัดต้นทุนการผลิตเป็นจานวนเงิน 55,440 บาท ผู้ประกอบกิจการได้กาไรจากการผลิตมาก
ขึน้ และลดมลพิษทีแ่ หล่งกาเนิด
คาสาคัญ: การวิเคราะห์บัญชีตน้ ทุนการไหลวัสดุ, MFCA, ISO 14051, การสูญเสียวัสดุ

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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บทนา
สะพานถื อได้ ว่าเป็ น โครงสร้างพื้น ฐาน (Infrastructure) ที่ มีค วามส าคั ญ ในการเชื่อ มโยงระบบเครือ ข่า ย
คมนาคม (Transportation Network) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ สาหรับคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มกี ารใช้อย่างมาก ใช้ระยะเวลา
ในการก่อสร้างเร็วกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทาให้
โรงงานผลิตคอนกรีตหล่อสาเร็จรูปเกิดขึ้นเป็นจานวนมากมาย เพื่อรองรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ผลเสียที่ตามมาจากการขยายตัวดังกล่าว คือ เกิดปริมาณของเสียและมลพิษต่างๆจากกระบวนการผลิต
เป็ น จ านวนมาก ดั งนั้ น การปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ก ารประกอบกิ จ การเป็ น มิ ต รกั บสิ่ งแวดล้ อ ม จึ ง มี
ความสาคัญที่จะต้องพัฒนาควบคู่กับโรงงานผลิตคอนกรีตหล่อสาเร็จรูปที่เกิดขึ้น [1]
ในปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมมลพิษต่างๆ แต่จะเน้นการควบคุมที่ปลายทาง ซึ่งเป็นการ
เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบกิจการ ดังนั้นแนวคิดการป้องกันมลพิษ เพื่อลดการก่อของเสีย จึงถูกพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการส่วนใหญ่จะมาจากค่าวัตถุดิบ แนวคิด
การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการให้ความสาคัญในเรื่องการออกแบบ, เครื่องมือ, เทคนิค, วิธีการ
ปฏิบัติ และนโยบายที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทาให้ลดต้นทุน, เพิ่มผลิตภัณฑ์, นาไปสู่ผลกาไรสูงสุด และให้ความสาคัญ
กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการป้องกันมลพิษ จะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อให้
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินการคงอยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืนที่สุด โดยมีจุดเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความสามารถใน
การทากาไรพิจารณาจากปัจจัยนา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านเสียงสะท้อนจากลูกค้าทั้งต่อสินค้าและบริการ และ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ (MFCA) เป็ นเครื่องมือการจัดการที่ ช่วยให้ผู้ ประกอบกิ จการ เข้าใจความสั มพันธ์
ระหว่างบัญชีต้นทุน กับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึน้ จากการใช้วัตถุดิบ และพลังงานในกระบวนการผลิต ทาให้
ทราบปริมาณเศษวัสดุของเสียหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากวิธีการทางาน ระบบการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิต และ
กระบวนแปรรู ปที่ ไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อหาแนวทางการแก้ ไขปรั บปรุงกระบวนการผลิ ตพร้ อมกั บลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานจากกระบวนการผลิ ต เพื่ อ น ามาวิเคราะห์ ต ามแนวคิ ด MFCA อาจเป็ น ได้ ทั้ ง ข้ อ มู ล ที่
ผู้ดาเนินการวิจัยเก็บรวบรวมขึ้นจากการสารวจในโรงงานผลิต (ข้อมูลปฐมภูม)ิ และข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเอกสาร
ต่างๆที่ มีบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ๆได้รวบรวมไว้แล้ ว (ข้อมู ลทุ ติยภู มิ) ข้อ มูล ดังกล่าวประกอบไปด้วย ปริม าณ
วัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าดาเนินการ กาไร ภาษี ค่าเสื่อมราคา ต้ นทุนที่เกิดจาก
การกาจัดของเสีย และปริมาณการเกิดความสูญเสีย
2. ขอบเขตและการสร้างแบบจาลองการไหลของวัสดุ
นาข้อมู ลจากขั้น ตอนการเก็บข้อ มูล พื้นฐานมากาหนดขอบเขตและสร้างแบบจาลองการไหลของวัส ดุใน
กระบวนการผลิตแต่ละศูนย์ปริมาณ แสดงให้เห็นถึงวัสดุที่เข้า ผลิตภัณฑ์ และการสูญเสียวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้วัสดุในหน่วงทางกายภาพและทางการเงิน โดยใช้หลักสมดุลมวลสาร (Mass Balance) เป็น
เกณฑ์ในการกาหนดหาการสูญเสียวัสดุและผลิตภัณฑ์แต่ละศูนย์ปริมาณ แสดงในภาพที่ 1 [2]
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ภาพที่ 1 ขอบเขตของกระบวนการผลิตตามแนวคิด MFCA
3. การจัดสรรต้นทุน
คานวณหาต้นทุนการผลิต โดยแบ่งเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าบวก (Cost of Positive Product) ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบ (Cost of Negative Product) ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูญเสีย
ไปจากกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้หลักการสมดุลมวลสาร (Mass Balance) มาช่วยในการแยกแยะ
ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแต่ละกระบวนการ MFCA แบ่งทุนออกเป็นประเภทต่อไปนี้ [2], [3]
3.1 ต้นทุนวัสดุ (Material Cost: MC) คือ ค่าใช้จ่ายวัสดุที่เข้าออกในกระบวนการผลิต
3.2 ต้นทุนพลังงาน (Energy cost: EC) คือ ค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้า เชื้อเพลิง ไอน้า ความร้อน และ
ความกดดันอากาศ
3.3 ต้นทุนระบบ (System Cost: SC) คือ ค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน, ค่าเสื่อมราคา, การบารุงรักษา
และการขนส่ง
3.4 ต้นทุนจัดการของเสี ย (Waste Management Cost: WC) คือ ค่าใช้จ่ายทางด้านจัดการของเสีย
เช่น น้าเสีย ขยะ และมลพิษอากาศ
ต้ น ทุ น วั ส ดุ ต้ น ทุ น พลั ง งาน และต้ น ทุ น ระบบ ขึ้ น อยู่ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสู ญ เสี ย วั ส ดุ ใ น
กระบวนการผลิตแต่ละศูนย์ปริมาณ การตรวจวัดปริมาณต้นทุนดังกล่าวใช้ข้อมูลจากสินค้าคงคลังและข้อมูลจาก
หน่วยงาน สาหรับต้นทุนการจัดการของเสียใช้ข้อมูลการสูญเสียวั สดุ เพื่อให้ง่ายในการดาเนินการ ขั้นตอนการจัดสรร
ต้นทุนมีดังต่อไปนี้
1. จัดสรรต้นทุนทั้งหมดในแต่ละศูนย์ปริมาณ
2. จัดสรรต้นทุนผลิตภัณฑ์และการสูญเสียวัสดุ
จากนั้นคานวณต้นทุนวัสดุของแต่ล ะศูนย์ปริมาณ โดยใช้หลักการสมดุลมวลสาร (Mass Balance)
เพื่อหาการสูญเสียวัสดุ
4. การตีความและการสื่อสารผลลัพธ์ MFCA
การดาเนินการตามแนวคิด MFCA ทาให้ทราบข้อมูล เช่น การสูญเสียวัสดุตลอดกระบวนการผลิต การใช้วัสดุ
ที่ไม่ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนพลั งงาน ต้นทุนระบบและต้นทุนจัดการของเสีย การดาเนินการป้องกัน
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น จากข้ อ มู ล ดั งกล่ าว ผู้ บริห ารจ าเป็ น ต้อ งทราบต้น ทุ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการสู ญ เสี ย วั ส ดุ เพื่อ เพิ่ ม
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ประสิทธิภาพในการใช้วัสดุและการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งมักจะถูกมองข้ามเมื่อใช้บัญชีแบบเดิม คือ ควบคุม
การใช้วัสดุ ที่ใช้ในกระบวนการผลิ ต โดยไม่มีก ารตรวจสอบปริม าณการใช้ห รือ การสูญ เสี ยวัส ดุ ที่เกิ ด ขึ้น จากการ
ดาเนินงาน ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียวัสดุที่ไม่มกี ารควบคุม
การตีค วามและการสื่อ สารผลลั พ ธ์ MFCA โดยทั่ว ไปจะสรุปข้อ มูล การสู ญ เสี ยวัส ดุ ที่มีค วามส าคัญ ด้า น
สิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบทางการเงินในรูปแบบต้นทุนการผลิตในแต่ละศูนย์ปริมาณ ได้แก่ ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนพลังงาน
ต้นทุนระบบ และต้นทุนจัดการของเสีย เพื่อดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุแหล่งที่มาของการสูญเสียวัสดุ ผลของความ
แตกต่างในด้านปริมาณผลผลิตที่ได้ซึ่งมีน้าหนักหรือจานวนน้อยกว่าปริมาณวัสดุนาเข้าจะแสดงถึงการสูญเสียวัสดุที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและประเมินความการสูญเสียวัสดุออกมาในรูปของต้นทุน
5. ปรับปรุงการดาเนินการผลิตและลดการสูญเสียวัสดุตามแนวคิด MFCA
ผลการวิเคราะห์ MFCA ทาให้องค์กรเข้าใจความสาคัญและผลกระทบจากการใช้วัสดุ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า และประหยัดพลังงาน
สามารถนามาใช้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้อมูล MFCA สามารถนามาใช้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของมาตรการที่นาเสนอ เช่น
มาตรฐานการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงการบัญชี และระบบสารสนเทศขององค์กร
การปรับปรุงการดาเนินการผลิตและลดการสูญเสียวัสดุ ตามแนวคิด MFCA โดยทั่วไปจะอาศัยข้อมูลต้นทุน
การผลิต ดังต่อไปนี้
1.
ต้นทุนการจัดการของเสียสาหรับการสูญเสียวัสดุ
2.
ต้นทุนระบบสาหรับการรีไซเคิลภายใน
3.
ต้นทุนจัดหาที่ขายวัสดุที่สูญเสียให้กับผู้ดาเนินการรีไซเคิลภายนอก
4.
ต้นทุนระบบสาหรับการสูญเสียวัสดุ (ค่าแรงงาน ค่าค่าเสื่อมราคา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
5.
ต้นทุนระบบและวัสดุสาหรับผลิตภัณฑ์ในสต็อก วัสดุในกระบวนการผลิต วัสดุที่ถูกกาจัดเนื่องจาก
เปลี่ยนรูปแบบใหม่ และการเสื่อมของคุณภาพ

ผลการศึกษา
สาหรับข้อมู ลการวิจัยบัญ ชีต้น ทุนการไหลวัสดุ ตามแนวคิด MFCA จากการดาเนินการผลิต คานสะพาน
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 เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพานทางเข้ามหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ตอน 2) มีจานวนการผลิต 44 ตัว
ใช้ระยะเวลาดาเนินการผลิต 45 วัน ซึ่งมีข้อมูลต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์สาหรับการไหลของวัสดุแบบทั่วไปในแต่
ละศูนย์ปริมาณ ดังแสดงในภาพ 2 ถึงภาพ 4 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 2 แบบจาลองการไหลของวัสดุในศูนย์ปริมาณวัสดุการผลิตและคอนกรีต

ภาพที่ 3 แบบจาลองการไหลของวัสดุในศูนย์ปริมาณขั้นตอนการผลิต
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ภาพที่ 4 แบบจาลองการไหลของวัสดุในศูนย์ปริมาณการจัดเก็บและขนส่ง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการไหลของวัสดุตามแนวคิด MFCA และการไหลของวัสดุแบบทั่วไป [2]
การไหลของวัสดุตามแนวคิด MFCA
การไหลของวัสดุแบบทั่วไป
(หน่วย : บาท)
(หน่วย : บาท)
ราคาขาย
31,297.50 ราคาขาย
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าบวก
24,215.00 ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบ
2,535.00
N/A
ค่าดาเนินการ 5%
1,337.50
ค่าดาเนินการ 5%
กาไร 5%
1,337.50
กาไร 5%
ภาษี 7%
1,872.50
ภาษี 7%

31,297.50
26,750.00
N/A
1,337.50
1,337.50
1,872.50

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงการดาเนินการผลิต
จากผลการวิเคราะห์การจัดสรรต้นทุนกระบวนการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) พบว่า ใน
แต่ละศูนย์ปริมาณมีการสูญเสียวัสดุที่เกิดขึ้นจากการผลิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องต่างๆ จากการทางาน เช่น
การวางแผนงาน เทคนิคการใช้วัสดุ การควบคุมคุณภาพการผลิต การบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร และการ
ตรวจสอบการผลิต ในแต่ละศูนย์ปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ศูนย์ปริมาณวัสดุการผลิต
การสูญ เสียวัสดุในศูนย์ปริมาณวัสดุการผลิตมีสาเหตุมาจาก การสูญ หายของวัสดุการผลิต เนื่องจากใน
โรงงานผลิตคอนกรีตหล่อสาเร็จรูปมีการผลิตสินค้าหลายอย่าง ไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายการใช้วัสดุตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ ไม่ทราบปริมาณการใช้วัสดุการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทาให้ยากต่อการตรวจสอบ การจัดวางวัสดุ
การผลิตไม่ได้คานึงถึงการใช้งาน ทาให้ต้องเสียต้นทุนในการขนย้าย สาหรับวัสดุการผลิตคอนกรีต เช่น ปูนซีเมนต์
ทราย และหิน ขาดการตรวจสอบปริมาณ เครื่องจักรที่ใช้ผลิตคอนกรีตไม่มกี ารสอบวัดตาชั่งน้าหนัก ทาให้ปริมาณการ
ใช้วัสดุการผลิตคอนกรีตมีความคลาดเคลื่อน เกิดการสูญหายวัสดุการผลิต
สาหรับแนวทางปรับปรุงการดาเนินการผลิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 จัดทาเอกสารตรวจสอบปริมาณวัสดุการผลิต สาหรับปูนซีเมนต์ ทราย และหิน ใช้วิธีการชั่ง
น้าหนักรถขนส่งคานวณหาปริมาณ
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุการผลิตตามมาตรฐาน มอก.
1.3 ทาการสอบวัดตาชั่งน้าหนัก เทียบกับค่ามาตรฐานทุก 6 เดือน
1.4 จัดทาบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุการผลิต แยกบัญชีการเบิกจ่ายตามผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
1.5 จัดตาแหน่งการวางวัสดุการผลิตตามลาดับการใช้งานที่เหมาะสม
1.6 ใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการเก็บข้อมูล เพื่อให้มีความถูกต้องและแม่นยามากขึน้
1.7 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของวัสดุการผลิตทุกอาทิตย์
2. ศูนย์ปริมาณขั้นตอนการผลิต
การสูญเสียวัสดุในศูนย์ปริมาณขั้นตอนการผลิตมีสาเหตุมาจาก ความเข้าใจในเรื่องแบบมาตรฐานการผลิต
คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ทาให้การตัด/ดัด เหล็กเสริมคอนกรีตไม่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานการ
ผลิต ไม่มีการวางแผนหาวิธีการตัดเหล็กให้เหลือเศษน้อยที่สุดทาให้เกิดเศษเหล็กเป็นจานวนมาก เพิ่มต้นทุนจัดการ
ของเสี ย การควบคุม งานไม่มีคุ ณ ภาพต้อ งแก้ ไขงาน ทาให้ระยะเวลาในการผลิ ตเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากในโรงงานผลิ ต
คอนกรีตหล่อสาเร็จรูปมีการผลิตสินค้าหลายอย่างซึ่งมีขนาดใหญ่และน้าหนักมาก ทาให้มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บไม่พอ
เพิ่มต้นทุนโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ในการขนย้ายและจัดเก็บ ขาดการตรวจสอบและการบารุงดูแลรักษาเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิต ทาให้มีการใช้พลังงานมากขึ้น
สาหรับแนวทางปรับปรุงการดาเนินการผลิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคน
2.2 วางแผนพัฒ นารูปแบบการตัดเหล็กเสน เพื่อลดปริมาณเศษเหล็กในกระบวนการผลิต โดย
พิจารณาจากการตัดเหล็กเสน (Bar Cut List) ใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมี
ความปลอดภัย ตามหลัก วิศ วกรรม โดยเหลือ ปริมาณเศษเหล็ก นอยที่สุ ด (Minimizing Trim Loss) ซึ่งมีผ ลทาให้ล ด
ต้นทุนกาจัดของเสีย
2.3 จัดทาเอกสารขั้น ตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ เพื่อ ควบคุ มกระบวนการผลิ ตให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการผลิต
2.4 วางแผนงานการผลิตให้เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงานการผลิต โดยอาศัยการประชุมและ
ประสานงานจากหน่วยงานในบริษัท
2.5 วางแผนการบารุงดูแลรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อลดการสูญเสียและพลังงานที่ใช้จากการ
ผลิต
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3. ศูนย์ปริมาณการจัดเก็บและขนส่ง
การสูญเสียวัสดุในศูนย์ปริมาณการจัดเก็บและขนส่งมีสาเหตุมาจาก การขาดระเบียบวินัยในการจัดเก็บและ
ขนส่ง บรรทุกสินค้าน้าหนักมากเกินความสามารถของรถขนส่ง ก่อให้เกิดอันตรายจากการขับรถ การเสื่อมสภาพของ
อะไหล่รถขนส่งเร็วกว่าปกติ มีการสลับอะไหล่ระหว่างรถขนส่ง ทาให้ไม่ทราบอายุการใช้งาน เกิดการสูญหาย ยากใน
การตรวจสอบ
สาหรับแนวทางปรับปรุงการดาเนินการผลิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 วางแผนการจัด เก็บให้ ส อดคล้ องกั บอั ตราการผลิ ต สิน ค้า เพื่อให้พ้ืน ที่ จัดเก็ บสิน ค้ามีค วาม
เหมาะสมกับปริมาณสินค้าที่ผลิตและลดการใช้พลังงานจากการขนย้าย
3.2 จัดทาสมุดบันทึกประจารถ เพื่อดูอัตราการใช้น้ามันของรถขนส่งให้เหมาะสมกับระยะทางที่
กาหนด และสมุดการดูแลรักษาประจารถขนส่งแต่ละคัน ทาให้ทราบชนิดและจานวนของอะไหล่ ที่มีการเปลี่ยนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
3.3 ศึ ก ษาเส้ น ทางการขนส่ ง ให้ เหมาะสมกั บ การเดิ น ทางและบรรทุ ก สิ น ค้ า น้ าหนั ก ตาม
ความสามารถของรถขนส่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการขับรถ

วิจารณ์และสรุปผล
จากการนาแนวคิดบัญ ชีต้นทุนการไหลวัสดุ (MFCA) เป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบัญ ชี
ต้นทุน กับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ และพลังงานในกระบวนการผลิต คานสะพาน
คอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ทาให้ทราบปริมาณเศษวัสดุของเสียหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากวิธีการทางาน ระบบ
การผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิต และกระบวนแปรรูปที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ พบว่าการดาเนินการผลิตแบบทั่วไป มีต้นทุน
การผลิต 26,750 บาท/ตัว หลังจากนาแนวคิด MFCA มาเป็นเครื่องมือดาเนินการผลิต ทาให้ทราบวัสดุที่ถูกป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิต สามารถวัดปริมาณผลผลิต และการสูญเสียวัสดุ (กากของเสีย) ออกมาเป็นหน่วยทางกายภาพโดย
ใช้ห ลั ก สมดุ ล มวลสาร (Mass balance) เป็ น เกณฑ์ ก าหนดหาการสู ญ เสี ย วั ส ดุ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะศู น ย์ป ริ ม าณ
สามารถจาแนกให้เห็นถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าบวก (Cost of Positive Product) มีค่าเท่ากับ 24,215 บาท/ตัว ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่ติดไปกับตัวผลิตภัณฑ์และต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบ (Cost of Negative Product) มีค่าเท่ากับ 2,535
บาท/ตัว ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูญเสียไปจากกระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขมาปรับปรุงกระบวนการผลิต ตามแนวคิด MFCA พบว่าต้นทุนการผลิต มีค่าเท่ากับ 25,490 บาท/ตัว
ลดลงจากการดาเนินการผลิตแบบทั่วไป มีค่าเท่ากับ 1,260 บาท/ตัว โดยต้นทุนวัสดุ ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนระบบ และ
ต้นทุนจัดการของเสียลดลง เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบและพลังงานลดลงจากการผลิต ลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด การ
ผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ในโครงการก่อสร้างสะพานทางเข้ามหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
(ต อ น 2) มี จ าน ว น ก า รผ ลิ ต 44 ตั ว ท า ให้ ป ระห ยั ด ต้ น ทุ น ก ารผ ลิ ต เป็ น จ าน ว น เงิ น 5 5 ,440 บ า ท
ผู้ประกอบกิจการได้กาไรจากการผลิตมากขึ้นและลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด

ข้อเสนอแนะ
เทคโนโลยี ส ะอาด (Clean Technology: CT) เป็ น เครื่ อ งมื อ อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการผลิ ต เชิ ง
อุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการป้องกันมลพิษและการผลิตที่สะอาด เพื่อป้องกันการเกิดของเสียที่จุดกาเนิด ลด
ปริมาณของเสียลงให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้ รวมการใช้หมุนเวียน การประหยัดทรัพยากร ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการและกาจัดของเสีย [4] ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์อีกวิธีที่ สามารถใช้ควบคุมตุ้นทุนการผลิต โดยนาวิธี
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ดังกล่าวมาใช้กับการดาเนินการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) เพื่อทาการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับ
การวิเคราะห์ตามแนวคิด บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ (MFCA) ทาให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา
กระบวนการผลิต
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เครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึง่ อัตโนมัติ กรณีศึกษาลูกปลากะพงขาว
The semi-automatic fish grader case study of barramundis (Lates calcarifer)
เสนอ สะอาด1* ดรุณี ชายทอง1 รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์1 และ อภิรักษ์ เสือเดช1
Saner Sa-ad1* Darunee Chaythong1 Runglawan Chusawat1 and Apirak Suadet1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ กรณี ศึกษาลูกปลากะพงขาว
สร้างขึ้นเพื่อต้องการนาไปใช้คัดแยกขนาดและนับจานวนปลา ตอบสนองความต้องการของสถาบันวิจัยเพาะเลีย้ งสัตว์
น้าชายฝั่งจังหวัดสงขลา ที่ต้องการลดจานวนแรงงานคนในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจานวนลูกปลา โดยมี
องค์ประกอบที่สาคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ระบบคัดแยกขนาด และ (2) ระบบการนับจานวน เครื่องคัดแยก
ขนาดและนับจานวนปลากึ่งอัตโนมัติถูกออกแบบให้สามารถคัดแยกขนาดลูกปลาได้ 3 ขนาด คือ (1) ขนาด 0.5-0.9
เซนติ เมตร (ช่ ว งอายุ 30-35วั น ) (2) ขนาด 1.0-1.7 เซนติ เมตร (ช่ ว งอายุ 36-40 วั น ) และ (3) ขนาด 2.0-3.0
เซนติเมตร (ช่วงอายุ 41-45 วัน) ตามลาดับ โดยรางคัดแยกขนาดถูกออกแบบให้สามารถปรับความกว้างช่องของราง
คัดแยกขนาดได้ และมีระบบน้าเลี้ยงฉีดพ่นภายในรางคัดแยกขนาดตลอดเวลา เพื่อช่วยลดความบอบช้าของลูกปลา
จากกระบวนการคั ดแยกขนาดและนั บจานวน นอกจากนี้ยังมีระบบลาเลียง ทาหน้าที่ ช่วยขับเคลื่อนตัวลูกปลาให้
สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซึ่งจะลดการกระจุกตัวของลูกปลาภายในรางคัดแยกขนาด ระบบนับจานวนลูกปลาใช้
เทคนิคการตรวจจับลูกปลาด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์และแสดงผลออกทางจอแสดงผล 7 เซกเมนต์ ผลการทดสอบการ
ทางานพบว่า เครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาสามารถคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาวได้ทั้ง 3 ขนาด โดยมีค่า
ความผิดพลาดไม่เกิน ±5 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนับจานวนลูกปลากะพงขาว โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±10
เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการคัดแยกขนาดและนับจานวน 12,000 ตัวต่อชั่วโมง สูญเสียกาลังไฟฟ้า 470 วัตต์
คาสาคัญ: การคัดแยกขนาดและการนับจานวน ลูกปลากะพงขาว ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินฟราเรดเซนเซอร์
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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

บทนา
ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวได้แพร่หลายไปทั่วประเทศทั้งในรูปแบบที่เป็นกระชังและในรูปแบบของ
บ่อซีเมนต์ โดยปลากะพงขาวมีพฤติกรรมการกินกันเองในระยะปลาเซ็นต์ถึงปลานิ้ว เพราะลูกปลามีขนาดแตกต่างกัน
มาก ซึ่งจะพบในช่วงที่ลูกปลากินอาร์ทีเมียแรกฟักจนถึงอายุ 18 วัน และพบในช่วงที่ลูกปลากินเนื้อปลาบดจนถึงอายุ
40 วัน [1] จึงต้องมีการคัดแยกขนาด ซึ่งการคัดแยกขนาดลูกปลานั้นมีข้อดี คือ (1) ทาให้ได้ราคาตามขนาดจริง และ
(2) ได้ลูกปลาตามขนาดที่ใกล้เคียงกันเพื่อนาไปเพาะเลี้ยงต่อ [2] ส่งผลให้มีการคิดค้นอุปกรณ์ในการคัดแยกขนาดลูก
ปลาด้วยวิธีการการตักตวง มีข้อดีคือสามารถคัดแยกขนาดปลาได้ แต่ขนาดและจานวนลูกปลาที่ได้นั้นไม่แน่นอน
นอกจากนั้นสามารถทาได้โดยการใช้กะละมังอะลูมิเนียมเจาะรูตามขนาดของลูกปลาที่จะทาการคัดแยกขนาด โดย
สามารถคัดแยกขนาดปลาได้ในต้นทุนที่ต่า อย่างไรก็ตามขณะทาการคัดแยกขนาดลูกปลาจะเกิดการบอบช้าทาให้
อัตราการรอดตายลดลง [3] ต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างเครื่องขนถ่ายและนับลูกปลา [4] โดยใช้เทคนิค
การขนย้ายแบบปั๊มดูดอากาศและเทคนิคการตรวจนับด้วยโฟโต้เซนเซอร์ ใช้ได้กับปลา 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง และ
เล็ก ไม่สร้างความบอบช้าให้กับปลา มีความแม่นยากับปลาที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามอัตราการนับยังมีจานวนน้อย
และได้มีการออกแบบเครื่องนับจานวนลูกปลาโดยใช้การประมวลภาพดิจิตอล [5] โดยใช้เทคนิคการนับจานวนด้วยการ
ประมวลภาพดิจิตอล มีความเที่ยงตรงสูง มีความผิดพลาด 0.8 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวไม่สามารถคัด
แยกขนาดของลูกปลาได้ นอกจากนี้ในต่างประเทศได้มีการออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดปลาจาหน่าย [8, 9] สามารถ
คัดแยกขนาดปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นการออกแบบสาหรับปลาที่มี ขนาดใหญ่ และต้องนาเข้า
จากต่างประเทศในราคาที่สูง ประกอบกับทางสถานบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์นาชายฝั
้
่ง จังหวัดสงขลา ได้มกี ารเพาะเลีย้ ง
ปลากะพงขาวเพื่อจาหน่ายให้กับเกษตรกร จึงมีความต้องการเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนลูกปลาเพื่อนาไปใช้
งานในสถานบัน
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จากปัญหาดังกล่าวจึงได้สร้างเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลากึ่งอัตโนมัติ (กรณีศึกษาลูกปลากะพง
ขาว) เป็นเครื่องต้นแบบขึ้น โดยออกแบบให้สามารถคัดแยกขนาดลูกปลาได้ 3 ขนาดต่อครั้ง และนับจานวนลูกปลา
ตามขนาดที่ ได้ ท าการคั ด แยกแล้ ว มี ค วามแม่ น ย าสู ง ลดความบอบช้ าของตั ว ลู ก ปลาได้ ดี สามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตลูกปลากะพงขาวในโรงเพาะฟักขนาดใหญ่และเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้เหมาะสมกับการ
คัดแยกขนาดและนับจานวนลูกปลาวัยอ่อนชนิดอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลากึ่งอัตโนมัติ (กรณีศึกษาลูกปลากะพงขาว) สาหรับเป็น
ต้นแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันวิจัยเพาะเลีย้ งสัตว์นาชายฝั
้
่ง จังหวัดสงขลา
2. เพื่อต้องการลดจานวนแรงงานคนในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจานวนลูกปลากะพงขาว
3. เพือ่ ลดอัตราการตายของลูกปลาในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจานวน

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลากะพงขาว [2, 3, 6]
ปลากะพงขาว (Latidae) เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยูใ่ นน้าจืดหรือน้ากร่อยได้ มีรูปร่างลา
ตัวหนาและด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาวและแหลม นัยน์ตาโตปากกว้างยืดหดได้ มุมปากอยูเ่ ลยไปทาง
หลังนัยน์ตา ฟันเป็นฟันเขีย้ วอยู่บนขากรรไกรบนและล่างขอบกระดูกแก้มเป็นหนามแหลม ขอบกระดูกกระพุ้งเหงือก
แข็งและคม คอดหางมีขนาดใหญ่และแข็งแรง เกล็ดใหญ่มีขอบหยักเป็นหนาม เมื่อลูบจะสากมือ ครีบหลังอันแรกมี
ก้านครีบเป็นหนามแข็ง ปลายแหลม อันที่สองเป็นครีบอ่อน ครีบใหญ่ปลายกลมมน พื้นลาตัวสีขาวเงินปนน้าตาล แนว
สันท้องสีขาวเงิน มีขนาดความยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 2 เมตร สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้ งสัตว์
น้าชายฝั่งได้จัดพิมพ์คู่มือการผลิตลูกปลากะพงขาว เมื่อปี 2529 โดยแนะนาว่า ควรคัดขนาดลูกปลาครั้งแรกในช่วง
อายุ 12-15 วัน โดยใช้อวนมุ้งไนล่อนขนาดตา 2 มิลลิเมตร และทาการคัดแยกขนาดทุก 3-5 วัน จนกระทั่งลูกปลา
อายุได้ 30 วัน โดยใช้ถังพลาสติกต่างกัน 5 ขนาด ตั้งแต่ 3.2, 4.8, 6.4, 9.5 และ 12.7 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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GND

ระบบคัดแยกขนาด

ระบบน้า
เลีย้ ง

ระบบลาเลียง

ระบบรางคัดแยกขนาด

ระบบการนับ
จานวน
วงจรนับจานวน
อินฟราเรดเซนเซอร์

7
เซกเมนต์

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมการทางานของเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ
2. อินฟราเรดเซนเซอร์ [7]
อินฟราเรดเซนเซอร์ (Infrared Sensor) เป็นแสงที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงเป็นที่นิยมที่จะนามาใช้
ในการสื่อสารหรือตรวจจับสิ่งของต่างๆ เพราะปัญหาการรบกวนของสัญญาณแสงอื่นๆ มีนอ้ ย อีกทั้งการสร้างวงจรที่
ใช้ในระบบอินฟราเรดก็ง่ายไม่มีความซับซ้อน และความน่าเชื่อถือที่สูงในการนามาใช้งาน ในระบบอินฟราเรดจะต้องมี
เครื่องส่งและเครื่องรับ ซึ่งการสร้างเครื่องส่งนั้นเพียงแค่ให้มีการส่งแสงออกมาในช่วงความถี่ที่สูงกว่าความถี่ทั่วๆ ไป
โดยจะใช้ตั ว ส่ ง แอลอี ดี (IR LED) เป็ น ตั ว ขั บ แสงอิ น ฟราเรด ส่ ว นการสร้ า งเครื่อ งรั บ จะใช้โฟโต้ ไดโอดหรือ โฟโต้
ทรานซิสเตอร์เป็นตัวรับแสง เครื่องรับและส่งจะต้องมีความถี่เท่ากัน เพราะถ้าไม่เท่ากันจะทาให้การตรวจจับสัญญาณ
ได้ไม่ถูกต้อง ในระบบอินฟราเรดจะต้องมีตัวส่งและตัวรับ อินฟราเรดเซนเซอร์ที่ใช้ คือ TASL62 และ TSOP48 ดังแสดง
ในภาพที่ 1
การออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ 2 ถูกออกแบบให้ทาหน้าที่ในการ
คัดแยกและนับจานวนลูกปลาก่อนทาการส่งต่อไปยังเกษตรกรเพื่อเพาะเลีย้ งต่อไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. ระบบคัดแยกขนาด และ 2. ระบบการนับจานวน ระบบการคัดแยกขนาด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ระบบรางคัด
แยก ระบบน้าเลี้ยง และระบบลาเลียง ทาหน้าที่ในการลาเลียงลูกปลาไปตามรางการคัดแยก แล้วทาการคัดแยกขนาด
ออกเป็น 3 ขนาด โดยมีระบบน้าเลี้ยงและระบบลาเลียงช่วยในการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพและลดการบอบช้าของลูก
ปลา ลู กปลาที่ผ่ านการคั ด แยกขนาดจะถูก ส่งต่อไปยังวงจรนับจานวนลูก ปลาด้ วยอิน ฟราเรดเซนเซอร์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลากึ่ งอัตโนมัติ จาเป็นต้องมีการออกแบบตัวโครงสร้าง
เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในการออกแบบจาเป็นต้องออกแบบโครงสร้างให้มีความ
แข็งแรง ทนทาน เนื่องจากตัวโครงสร้างจะต้องรับน้าหนักทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ทาการติดตั้งลงไป คือ กระบะรับลูก
ปลาก่อนการคัดแยก รางคัดแยกขนาดกระบะรองรับลูกปลา ท่อน้าเลี้ยง และชุดลาเลียง ขนาดของลุกปลาที่ถูกคัด
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แยกจะถูกส่งลงมาในถังพักลูกปลาแบบน้าล้น โดยมีชุดนับจานวนลูกปลาตัดตั้งที่ปลายท่อ โครงสร้างที่ได้ออกแบบ
แสดงดังในภาพที่ 3
กระบะรับปลา
รวม

ตู้ควบคุม
ท่อน้า
เลี้ยง

รางคัดแยก
ขนาด

วงจรนับจานวน
ชุดลาเลียง

วาล์ว

ชุดอินฟราเรด
เซนเซอร์

ถังพัก

ท่อน้า
ล้น

กระบะรองรับลูกปลา
ถังพักลูกปลาแบบน้าล้น

ภาพที่ 3 โครงสร้างเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติที่ได้ออกแบบ
จากภาพที่ 3 เครื่องคัดแยกและคัดจานวนลูกปลา ถูกทามาจากวัสดุที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้า
ทะเล โดยเลือกใช้สแตนเลสและพีวีซี ซึ่งสามารถทนการกัดกร่อนได้ดีและไม่เป็นสนิม อีกทั้งยังออกแบบให้สามารถ
เคลื่อนย้ายตัวเครื่องได้สะดวก และสามารถปรับเพิ่มระดับความสูงของตัวเครื่องได้เพื่อปรับระดับของเครื่องเพื่อให้
เหมาะสมต่อการคัดขนาดลูกปลา
1. ระบบคัดแยกขนาด
ระบบคัดแยกขนาดทาหน้าที่ในการคัดแยกขนาดลูกปลาให้ได้ตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้ ก่อนส่งต่อไปยัง
กระบวนการนับจานวนต่อไป ระบบคัดแยกขนาดประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ระบบรางคัดแยก ระบบน้าเลี้ยง และ
ระบบลาเลียง
1.1 ระบบรางคัดแยกขนาด ทาหน้าที่คัดแยกขนาดลูกปลาให้ได้ตามขนาดจริง ในการคัดแยกขนาด
ลูกปลาแต่ละครั้งจะสามารถคัดแยกขนาดลูกปลาได้ 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ตามลาดับ การออกแบบระบบ
รางคัดแยกขนาด ตัวรางมีลักษณะเป็นรางคู่ขนานที่มีความยาวของราง 160 เซนติเมตร ความกว้าง 15 เซนติเมตร โดย
ติดตั้งกับตัวโครงสร้างทามุม 45 องศากับคู่ราง ลักษณะเป็นรูปตัววี เพื่อลดการติดขัดขณะตัวลูกปลาตกลงสู่รางคัด
แยกขนาด มีตัวสกรูที่สามารถปรับเลื่อนช่องของรางคัดแยกขนาดได้ สามารถคัดแยกขนาดลูกปลาตัง้ แต่ขนาด 0.5-4
เซนติเมตร ตัวรางคัดแยกขนาดถูกออกแบบให้สามารถคัดแยกขนาดได้พร้อมๆ กัน จานวน 3 ราง ดังแสดงในภาพที่ 4
1.2 ระบบน้าเลี้ยง ทาหน้าที่ฉีดพ่นน้าเลี้ยงภายในรางคัดแยกขนาดขนาดและในส่วนกระบะรับลูก
ปลา เพื่อลดความบอบช้าของตัวลูกปลาและผลักดันตัวลูกปลาภายในกระบะรับลูกปลา ให้เคลื่อนที่ตกลงสู่รางคัดแยก
ขนาด โดยจะเป็นระบบน้าไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดเวลาจึงทาให้ไม่สิ้นเปลืองน้า ระบบน้าเลี้ยงถูกออกแบบให้มีท่อ
ขนาด 1 นิ้ว ฉีดพ่นน้าในตัวรางคัดแยกขนาดจานวน 3 ท่อ มีความยาว 70 เซนติเมตร และจะลดขนาดของท่อให้เหลือ
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0.5 นิ้ว ยาว 70 เซนติเมตร เนื่องจากท่อมีขนาดเดียวกันตลอดจะทาให้แรงดันน้าภายในท่อจากส่วนกลางถึงปลายท่อ
ลดน้อยลง จะส่งผลให้มีปริมาณน้าที่ฉีดพ่นรางคัดแยกขนาดน้อยลงตามไปด้วย โดยด้านล่างของตัวท่อจะเจาะรูขนาด
1 มิลลิเมตร จุดละ 2 ช่อง ระยะห่างกันทุกๆ 10 เซนติเมตร และมีวาล์ วเปิดปิดเพื่อควบคุมแรงดันน้าที่จะส่งไปยัง
กระบะรับปลารวมในระบบน้าเลี้ยง ทางานร่วมกับปั๊มน้าที่ทาหน้าที่ปั๊มให้ไหลเวียนในระบบ จานวน 2 เครื่อง ขนาด
12,000 ลิตรต่อชั่วโมง และมีถังน้าล้นสาหรับพักลูกปลาที่ผ่านกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจานวนมาเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งแต่ละถังจะติดตัง้ ท่อขนาด 2 นิ้ว เชื่อมต่อกันทุกถัง เพื่อให้นาไหลเวี
้
ยนได้ตลอดโดยที่นาไม่
้ ล้นออกจากถัง และ
มีตาข่ายปิดที่ปากท่อน้าล้น เพื่อไม่ให้ลูกปลาไหลผ่านไปยังถังพักอื่นๆ ได้ ดังแสดงในภาพที่ 5
1.3 ระบบลาเลียง ทาหน้าที่ขับเคลื่อนตัวลูกปลาภายในรางคัดแยกขนาดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
เพื่อตกลงในช่องคัดแยกตามขนาดต่างๆ และลดการกระจุกตัวของลูกปลาภายในรางคัดแยกขนาด โดยระบบลาเลียง
จะติดตัง้ อยู่บริเวณด้านล่างของรางคัดแยกขนาด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบคัดแยกขนาดได้ดี
ยิ่งขึน้ ระบบลาเลียงจะมีชุดแกนลาเลียงปลาที่มคี วามยาวของแกน 39 เซนติเมตร แต่ละแกนจะมีพลาสติกทรงกลมติด
อยู่แกนละ 3 ชิน้ ซึ่งมีระยะห่างแต่ละชิ้น 14 เซนติเมตร โดยออกแบบให้พลาสติกทรงกลมมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
มิลลิเมตร ติดตั้งที่แกนขนาด 1.5 มิลลิเมตร จานวน 2 แกน และจะสลับกับแกนที่ มีพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร จานวน 1 แกน มีระยะห่าง 25 เซนติเมตรต่อแกน โดยตัวแกนลาเลียงจะติดตั้งอยูก่ ับโซ่ลาเลียง
ที่มีค วามยาว 4 เมตร มีแ กนเพลา และเฟื อ งขนาด 0.6 มิล ลิ เมตรจ านวน 3 แกนแกนเพลา และเฟื อ งขนาด 0.8
มิลลิเมตร จานวน 1 แกน สาหรับยึดติดกับแกนเพลาของมอเตอร์ไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 6
2. ระบบการนับจานวน
ระบบการนับจานวน ทาหน้าที่นับจานวนลูกปลาหลังจากผ่านกระบวนการคัดแยกขนาด ในการนับจานวนลูก
ปลาจะใช้เทคนิค การตรวจจับของสัญ ญาณอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และ
แสดงผลการนับผ่านทาง 7 เซกเมนต์ ระบบการนับถูกออกแบบจานวน 3 ชุด เพื่อนับจานวนลูกปลาขนาด เล็ก กลาง
และใหญ่ โดยมีการติดตัง้ อยู่บริเวณปลายท่อทางออกของช่องคัดแยกขนาด ซึ่งภายในระบบการนับจานวนจะประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ชุดอินฟราเรดเซนเซอร์ ทาหน้าที่ตรวจจับลูกปลาที่ไหลตัดผ่านลาแสงอินฟราเรด ในการตรวจจับ
จะใช้อินฟราเรดเซนเซอร์จานวน 4 ชุด เพื่อให้สามารถตรวจจับจานวนลูกปลาได้อย่างแม่นยา ข้อมูลการตรวจจับ
จานวนลูกปลาจะถูกส่งไปยังวงจรนับจานวนต่อไป 2. วงจรนับจานวนลูกปลา ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจาก
ตัวอินฟราเรดเซนเซอร์และส่งข้อมูลไปแสดงผลยัง 7 เซกเมนต์ และ 3. 7 เซกเมนต์ ทาหน้าที่แสดงผลการนับจานวน
โดยรับข้อมูลจากบอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถแสดงผลได้สูงสุด 99,999 และจะมีปุ่มรีเซ็ตสาหรับตั้ง
ค่ า เริ่ ม ต้ น ใหม่ ที่ 00,000 เพื่ อ เริ่ ม การนั บ จ านวนใหม่ ในกรณี ที่ ร ะบบไฟฟ้ า เกิ ด การขั ด ข้ อ งดั บ กะ ทั น หั น จะมี
หน่วยความจาภายในสามารถจาค่าเดิมไว้ได้ ซึ่งจะแสดงผลค่าเดิมและทางานต่อได้ทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าทางานปกติ
ระบบการนับจานวนแสดงดังในภาพที่ 7
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ท่อน้าเลี้ยง

ปั๊มน้า
รางคัดแยก
ขนาด
สกรูปรับรางคัดแยก

ภาพที่ 4 ระบบรางคัดแยกขนาด

ภาพที่ 5 ระบบท่อน้าเลี้ยง
ท่อน้าล้น

แกนลาเลียง

แกนเพลา

โซ่ลาเลียง

ภาพที่ 6 ระบบลาเลียง

ผลการศึกษา
เครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ ถูกนามาทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทางาน ณ
สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้ งสัตว์นาชายฝั
้
่ง จังหวัดสงขลา โดยสามารถแบ่งการทดสอบได้เป็น 2 ระบบ คือ (1) ระบบการ
คัดแยกขนาด และ (2) ระบบนับจานวน โดยทาการทดสอบกับลูกปลากะพงขาว ในช่วงอายุประมาณ 30-35 วัน
(ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร) และช่วงอายุประมาณ 36-40 วัน (ขนาด 1.0-2.0 เซนติเมตร) โดยได้รับความอนุเคราะห์
ลูกปลากะพงเพื่อใช้ในการทดสอบจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ดังแสดงในภาพที่ 8
และและภาพที่ 9 ตามลาดับ
1. การทดสอบระบบการคัดแยกขนาด
ระบบการคัดแยกขนาดจะถูกนาไปทดสอบกับลูกปลากะพงขาว แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 30-35 วัน
และช่วงอายุ 36-40 วัน โดยแต่ละช่วงอายุจะถูกนามาคัดแยก ออกเป็น 3 ขนาด ให้ได้จานวนแต่ละขนาด 200 ตัว คือ
ช่ว งอายุ 30-35 วัน มีข นาด ≥0.5-0.7 เซนติเมตร ขนาด ≥0.7-0.9 เซนติเมตร และขนาด ≥0.9-1.0 เซนติเมตร
ตามลาดับ และช่วงอายุ 36-40 วัน มีขนาด ≥1.0-1.3 เซนติเมตร ขนาด ≥1.3-1.7 เซนติเมตร และขนาด ≥1.7–2.0
เซนติเมตร ตามลาดับ แล้วนาไปทดสอบการคัดแยกขนาดกับเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดยทาการทดลองเป็นจานวน 3 ซ้า ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลาดับ
ผลการทดลองการคั ด แยกขนาดพบว่า ลู ก ปลากะพงขาวที่ มี ข นาด ≥0.5-0.7 เซนติเมตร จะมีค่ าความ
ผิดพลาดสูงสุดเฉลี่ย 5.33 เปอร์เซ็นต์ โดยลูกปลากะพงขาวที่มีขนาด ≥1.7-2.0 เซนติเมตร จะมีค่าความผิดพลาดน้อย
สุด เฉลี่ย 1.0 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้วา่ มีค่าความผิดพลาดลดลงเมื่อลูกปลามีขนาดใหญ่ข้นึ ดังแสดงในภาพที่ 10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIR
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
GND

Vcc
G
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

220x7

4

3

2

1

0

R8 R9 R10 R11

74LS245N
pt1

pt2

R4

R5

pt3

pt4
D1 D2 D3 D4
R6

R7

PORT 1

+
C1 22pF
Y1
C2 22pF

GND
Vcc
RB7
RB6
Vpp

D1
R1
10KΩ
SW1
R2
4.7KΩ

PORT 3
VR1 5KΩ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MCLR/Vpp
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2
RA3/AN3
RA4/TOCKI
RA5/AN4/SS
Vss
OSC1/CLKI
OSC2/CLK0
RC0
RC1
RC2
RC3
18F252

RB7/PGD
RB6/PGC
RB5/PGM
RB4
RB3
RB2/INT2
RB1/INT1
RB0/INT0
Vdd
Vss
RC7/RX/DT
RC6/TX/CK
RC5/SD0
RC4/SDI

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

1
2
3
4
5
6
7

VR2 5KΩ

10KΩ R3
SW2

OUT1
OUT2
Vcc
IN1(-)
IN2(+)
IN2(-)
IN2(+)

OUT3
OUT4
GND
IN4(+)
IN4(-)
IN3(+)
IN3(-)

14
13
12
11
10
9
8

VCC
2D
2C
NC
2B
2A
2Y

14
13
12
11
10
9
8

VR3 5KΩ
VR4 5KΩ

LM339
1
2
3
4
5
6
7

1A
1B
NC
1C
1D
1Y
GND
74LS21

ภาพที่ 7 วงจรการนับจานวนควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ภาพที่ 8 การทดสอบการทางานของเครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ
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(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่ 9 การทดลองการนับจานวนลูกปลากะพงขาว
(ก) ระบบคัดแยกและนับจานวน (ข) ลูกปลาก่อนการคัดแยก (ค) ลูกปลาที่ผ่านการคัดแยกและนับจานวน
2. การทดสอบระบบนับจานวน
ระบบการนับจานวนจะถูกนามาทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการคัดแยกขนาด จะดาเนินการโดย
นาลูก ปลากะพงที่ ผ่านการคั ดแยกขนาดเรียบร้อยแล้ ว มาทดสอบความถูก ต้อ งแม่น ยาในการนั บจ านวน ทาการ
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 ตามลาดับ และช่วงอายุ 36-40 วัน มีขนาด ≥1.0-1.3 เซนติเมตร ขนาด ≥1.3-1.7 เซนติเมตร
และขนาด ≥1.7–2.0 เซนติเมตร ตามลาดับ จานวนขนาดละ 200 ตัว ทดลองเป็นจานวน 3 ซ้า ผลการทดสอบการนับ
ขนาดแสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และภาพที่ 11 ตามลาดับ
ภาพที่ 11 แสดงผลการทดสอบการนับจานวนลูกปลาที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 30-35 วัน และในช่วงอายุ 3640 วัน จากกราฟเห็นว่าการนับจานวนลูกปลากะพงขาวที่มีขนาด ≥0.5-0.7 เซนติเมตร จะมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
11.67 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามากที่สุด และลูกปลากะพงที่มีขนาด ≥1.7–2.0 เซนติเมตรจะมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
ต่าสุดอยูท่ ี่ 3.67 เปอร์เซ็นต์
3. การทดสอบระบบการคัดแยกขนาดและระบบการนับจานวน
หลังจากที่ทาการทดสอบระบบการคัดแยกขนาดและระบบการนับจานวนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะทาการ
ทดสอบระบบทั้งสองส่วนพร้อมๆ กัน เพื่อหาอัตราความเร็วในการคัดแยกและนับลูกปลา โดยทาการทดสอบกับลูก
ปลากะพงคละขนาด ในช่วงอายุ 30-35 วัน จานวนประมาณ 1,000 ตัว จานวน 3 ซ้า พบว่ามีอัตราการคัดแยกและ
นับลูกปลาอยู่ที่ 200 ตัวต่อนาที หรือจานวน 12,000 ตัวต่อชั่วโมง โดยมีการสูญเสียกาลังไฟฟ้า 470 วัตต์
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาว ช่วงอายุประมาณ 30-35 วัน
ลูกปลากะพงขาว
ขนาด
(ซม.)
≥0.5 - 0.7

≥0.7 - 0.9

≥0.9 - 1.0

กระบะรองรับที่

จานวน ครั้งที่
1
(ตัว)
≥0.5-0.7 ซม. (ตัว)
200

1
2
3

200

1
2
3

200

1
2
3

2
≥0.7-0.9 ซม. (ตัว)

188
12
194
6
188
12
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
10
190
10
190
8
192
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
0
8
0
6
0
8
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม

3
≥0.9-1.0 ซม. (ตัว)
0
0
0
0
0
0
192
194
192

ค่าความผิดพลาด
(เปอร์เซ็นต์)
6
3
6
5.33
5
5
4
4.67
4
3
4
3.67
4.56 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาว ช่วงอายุประมาณ 36-40 วัน
ลูกปลากะพงขาว
ขนาด
(ซม.)
≥1.0 - 1.3

≥1.3- 1.7

≥1.7 – 2.0

กระบะรองรับที่

จานวน ครั้งที่
1
(ตัว)
≥1.0-1.3 ซม. (ตัว)
200

1
2
3

200

1
2
3

200

1
2
3

2
≥1.3-1.7 ซม. (ตัว)

98
2
97
3
98
2
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
2
98
2
98
1
99
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
0
1
0
2
0
0
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม
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3
≥1.7-2.0 ซม. (ตัว)
0
0
0
0
0
0
99
98
100

ค่าความผิดพลาด
(เปอร์เซ็นต์)
2
3
2
2.33
2
2
1
1.67
1
2
0
1.00
1.67 เปอร์เซ็นต์

Proceedings

6

5

Error (%)

4

3

2

1

0
> 0.5 - 0.7 >0.7 - 0.9 >0.9 - 1.0 >1.0 - 1.3 >1.3- 1.7 >1.7 - 2.0

The size of the lates calcarifer (cm)

ภาพที่ 10 ค่าความผิดจากการคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาวที่มีอายุอยูใ่ นช่วงประมาณ 30-35 วัน
และช่วงอายุ 36-40 วัน
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการนับจานวนลูกปลากะพงขาว ช่วงอายุประมาณ 30-35 วัน
ลูกปลากะพงขาว
ขนาด (ซม.)
≥0.5-0.7
≥0.7-0.9
≥0.9-1.0

จานวนที่ตรวจนับได้ (ตัว)

จานวน (ตัว)
ครั้งที่ 1
200
176
200
178
200
188
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม

ครั้งที่ 2
178
180
186

ค่าความผิดพลาด
(เปอร์เซ็นต์)
ครั้งที่ 3
176
178
184

11.67
10.67
7.00
9.78

ตารางที่ 4 ผลการทดลองการนับจานวนลูกปลากะพงขาว ช่วงอายุประมาณ 36-40 วัน
ลูกปลากะพงขาว
ขนาด (ซม.)
≥1.0-1.3
≥1.3-1.7
≥1.7–2.0

จานวนที่ตรวจนับได้ (ตัว)

จานวน (ตัว)
ครั้งที่ 1
200
184
200
188
200
192
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม

ครั้งที่ 2
188
190
194

ค่าความผิดพลาด
(เปอร์เซ็นต์)
ครั้งที่ 3
184
188
192

7.34
5.67
3.67
5.56

วิจารณ์และสรุปผล
เครื่องคัดแยกขนาดและนับจานวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ กรณีศกึ ษาลูกปลากะพงขาว ได้ถูกออกแบบเพื่อทาหน้าที่
ในการคัดแยกและนับจานวนลูกปลากะพงขาว ลดการใช้จานวนแรงงานคนในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจานวนลูกปลา
สามารถลดการใช้แรงงานในการคัดแยกและนับจานวนจากที่ต้องใช้แรงงานจานวน 5-7 คน เหลือเพียงจานวน 2 คนเนื่องจาก
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เครื่องสามารถคัดแยกและนับจานวนได้ในเครื่องเดียว และสามารถลดการบอบช้าของลูกปลาจากกระบวนการคัดแยกได้
โดยมีอัตราการคัดแยกขนาดและนับจานวน 12,000 ตัวต่อชั่วโมง โดยมีค่าความผิดพลาดในการคัดแยกเฉลี่ยสูงสุด ±5
เปอร์เซ็นต์ และค่าความผิดพลาดในการนับเฉลี่ยสูงสุด ±10 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทางานของเครื่องคั ดแยกขนาดและนับจานวนฯ พบว่าการนับจานวนลู กปลายังมีความคลาดเคลื่อนที่ ค่อนข้างสู ง
(ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ขนาด 0.5-0.7 เซนติเมตร) เนื่องจากลูกปลามีขนาดเล็กและการนับจะกระทาในขณะที่น้า
ไหลซึ่งอาจเกิดจากจานวนลู กปลาที่เคลื่อนที่ซ้อนกัน และยังเกิดจากความผิดพลาดของการทางานของอินฟราเรด
เซนเซอร์ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความแม่นยาสูงขึ้นต่อไป อาจทาได้โดยการเพิ่มจานวนอินฟราเรดเซนเซอร์และ
ปรับขนาดของอินฟราเรดเซนเซอร์ที่ใช้ให้เหมาะสม นอกจากนั้นยังพบว่าในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจานวน
ลูกปลานั้น ลูกปลากะพงจะมีการว่ายทวนการไหลของกระแสน้า ทาให้ลูกปลาไม่เคลื่อนที่ไปตามที่กาหนด จาเป็นต้อง
มีการผลักให้ลูกปลาเคลื่อนที่ลงไปตามรางคัดแยกและช่องนับจานวน ซึ่งในการใช้งานจริงจาเป็นต้องมีการออกแบบ
พัฒนาในเชิงโครงสร้างและเทคนิคกลไกเพิ่มเติมเพื่อลูกปลาเคลื่อนที่ตามที่ได้ออกแบบไว้
14

12

Error (%)

10

8

6

4

2
> 0.5 - 0.7 >0.7 - 0.9 >0.9 - 1.0 >1.0 - 1.3 >1.3- 1.7 >1.7 - 2.0

The size of the lates calcarifer (cm)

ภาพที่ 11 ค่าความผิดพลาดจากการนับจานวนลูกปลากะพงขาวที่มีที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 30-35 วัน
และช่วงอายุ 36-40 วัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ที่ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ อนุเคราะห์
เครื่องเมื่อและอุปกรณ์การทดลอง จานวนลูกปลากะพง และสถานที่ในการทดสอบการทางานของเครื่องฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นายไวทัศน์ หนูกล่า นักวิชาการประมง และขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีสว่ นร่วมในการดาเนินการให้ผลงานชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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การศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง
ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ที่ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า โดยใช้หนิ ปูนเป็น
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 จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร2*
Phongsak Roonkratok1, Narongsak Thammachot2, Manote Rithinyo1, Kampanat Taysungnoen1, and
Jittiwat Nithikarnjanatharn2*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง
ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ที่ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า ใช้หินปูนเป็นสารกระตุ้น โดยใช้การออกแบบการ
ทดลอง (Design of Experiment; DOE) เพื่อหาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าความแข็ง และค่าที่เหมาะสมที่ทาให้ชุดคมตัด
แม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV) หรือใกล้เคียง พารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษามีสาม
พารามิเตอร์ประกอบด้วย พารามิเตอร์ที่หนึ่งคืออุณหภูมิอบเพิ่มคาร์บอนซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 900, 950 และ 1,000
องศาเซลเซียส พารามิเตอร์ที่สองคือเวลาในการอบเพิ่มคาร์บอนซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 2 , 4 และ 6 ชั่วโมง และ
พารามิเตอร์ที่สามคือปริมาณของสารกระตุน้ (หินปูน) ได้แก่ 10% 20% และ 30% ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิ 950
องศา สารสารกระตุ้น 20% และเวลา 6 ชั่วโมง ทาให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1
HRC หรือ 700 HV.
คาสาคัญ: 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

บทนา
แม่พิมพ์ปั้มตัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน้าที่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างและขนาดเหมือนๆกันได้ครั้งละ
จานวนมากๆ แต่ลักษณะการขึน้ รูปที่ต่อเนื่อง ทาให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์เกิดการสึกหรอเร็วยิ่งขึ้น การสึกหรอของชุดคม
ตัดแม่พิมพ์เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ปั้มตัด และส่งผลให้ช้ินงานไม่ได้คุณภาพ เช่น เกิด
ครีบ ขนาดไม่ได้ ต ามต้อ งการ วั ส ดุ ทาแม่ พิ ม พ์ ส่ ว นใหญ่ คื อ เหล็ ก JIS SKD11 มี คุ ณ สมบั ติ ทนต่อ การเสี ย ดสี แ ละ
ต้านทานต่อการสึกหรอ การเลือกวัสดุที่มีปริมาณคาร์บอนต่า ราคาถูก ขึ้นรูปง่าย หาซื้อได้ง่าย ซึ่งภายหลังจากการ
ปรับปรุงคุณสมบัติแล้วจะได้ความแข็งที่ผิว แต่โครงสร้างภายในยังมีความเหนียวสูง เพื่อใช้ทดแทนเหล็ก JIS SKD11
เป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่งที่ จ ะสามารถลดต้น ทุ น ในการผลิ ต ลงได้ [1] ศึก ษาการสึ ก หรอของผิ ว เคลือบไทเทเนีย มได
ออกไซด์ ที่มีผลต่อชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัดขาด [2] ประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอใน
แม่พิมพ์ตัด [3] เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของเปลือกหอยแครงและแคลเซียมคาร์บอเนตในการชุบ
แข็งมีดตัดอ้อยด้วยกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง [4] เปรียบเทียบสารเร่งปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่ไก่กับ CaCO3 ใน
กระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง [5] เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกระตุ้นในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงที่
ได้มาจากธรรมชาติกับที่มีจาหน่ายในท้องตลาด [6] ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของการเชื่อมแกนฟลักซ์
สาหรับเหล็ก เอสที 37 [7] วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ Effective case depth ด้วยการออกแบบการทดลองของการชุบ
แข็งผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่าโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมคาร์บอเนตในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง[8] หา
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจากผงหินปูนสาหรับการชุบแข็งมีด
ตัดอ้อย [9] วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งด้วยการออกแบบการทดลองของการชุบแข็งผิวเหล็กกล้าคาร์บอน
ต่าโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกไข่ไก่ในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง [10] ศึกษาอิทธิพลและระดับของปัจจัยที่
เหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจากแบเรียมคาร์บอเนตสาหรับ การชุบแข็งมีดตัด
อ้อย [11] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ที่ข้ึนรูป
จากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารกระตุน้
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จากงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่ปรากฏมีผู้ใดนาการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment ; DOE) มาใช้
เพื่อหาระดับของพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง ชุดคมตัดแม่พิมพ์
ตัวผู้ (Punch) ที่ข้นึ รูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า โดยใช้หินปูนเป็นสารกระตุน้
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาพารามิเตอร์ที่ ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง
ชุด คมตั ดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ที่ขึ้นรูปจากเหล็ กกล้ าคาร์บอนต่า ใช้หิ นปูน เป็น สารกระตุ้น โดยใช้ห ลักการ การ
ออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE) เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งและค่าที่เหมาะสม
ที่ทาให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV) หรือใกล้เคียง จากงานวิจัยที่
ผ่านมาค่าความแข็งของชุดคมตัดแม่พมิ พ์ตัวผู้ (Punch) เฉลี่ยอยู่ที่ 60 HRC (ดังภาพที่ 1)
Probability Plot of ความแข็
ง
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ภาพที่ 1 ค่าความแข็งเฉลีย่ จากงานวิจัยที่ได้ศึกษา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งและค่าที่เหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงที่ทาให้
ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV) หรือใกล้เคียง งานวิจัยนี้ใช้หลักการ
การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE) มาใช้ในการศึกษา โดยพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด
สามพารามิเตอร์ประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่หนึ่งคืออุณ หภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 900, 950 และ 1,000
องศาเซลเซียส พารามิเตอร์ที่สองคือเวลา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 2, 4 และ 6 ชั่วโมง และพารามิเตอร์ที่สามคือ
ปริมาณของสารกระตุ้น (หินปูน) ได้แก่ 10% 20% และ 30% (ดังตารางที่ 1) เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ใน
กระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงต้องใช้อุณหภูมิอย่างน้อย 900 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง และสารกระตุ้น 10%
จึงจะทาให้ชุดคมตัดแม่พมิ พ์มคี ่าความแข็ง 60 HRC
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ตารางที่ 1 ระดับและขอบเขตของพารามิเตอร์ในการทดลอง
พารามิเตอร์
ระดับ
ต่า (-1)
กลาง (0)
อุณหภูมิ
900
950
เวลา
2
4
ปริมาณสารชุบ
10
20

หน่วย
สูง (1)
1,000
6
30

องศา
ชั่วโมง
เปอร์เช็นต์

จากพารามิเตอร์ ที่มีอยู่ 3 พารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์ประกอบด้วย 3 ระดับ หลังจากออกแบบการ
ทดลองแบบเต็มรูป (General Full factorial) ซึ่งจะให้จานวนครัง้ ในการทดลองเท่ากับ 27 การทดลอง เพื่อให้เกิดความ
แม่นยามากขึ้นทุกพารามิเตอร์การทดลองจะมีการทาซ้า 3 ครั้ง การทดลองทั้งหมดจะเท่ากับ 81 การทดลอง แสดง
ในตารางที่ 2 โดยการทดสองจะใช้การจัดลาดับแบบสุ่มเพื่อให้ลดความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดจากพารามิเตอร์ที่
ไม่ได้ควบคุม
ตารางที่ 2 รูปแบของการออกแบบการทดลอง
StdOrder RunOrder Temp
1
4
900
2
14
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3
23
1000
4
21
1000
5
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6
1
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7
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8
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9
8
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
79
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4
4
4
2
4
2
4
4
6
.
.
.
2
4
4
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10
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20
20
.
.
.
10
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hardness
492
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567
589
.
.
.
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569
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Residual Plots for Result
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ภาพที่ 2 กราฟวิเคราะห์ส่วนตกค้างของข้อมูล

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Minitab โดยแสดงผลการวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจาลอง ดังแสดง
ในรูปที่ 2 พบว่ารูปแบบการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) มีการกระจายรอบเส้นตรงซึ่งหมายความว่า
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ความแปรปรวนของค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอรอบเส้นศูนย์กลาง
แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนใกล้เคียงกันและข้อมูลของค่าส่วนตกค้างกับลาดับการทดลองมีการ
กระจายตัวแบบสุ่ม และไม่มลี ักษณะเป็นแนวโน้มเกิดขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าข้อมูลที่นามาวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ
ในงานวิจั ยนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ใช้ก ารออกแบบการทดลอง 2 ขั้น ตอนคื อ (1) การทดลองเบื้อ งต้น เพื่ อ ที่ จ ะกรอง
พารามิเตอร์ที่ไม่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) และ (2) การ
ทดลองเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงที่ทาให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่า
ความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่า P-Value < 0.05 แสดงดังตารางที่ 3 พารามิเตอร์
หลักที่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พมิ พ์ตัวผู้ (Punch) คือ อุณหภูมิและเวลา ซึ่งมี
ค่า P-Value 0.012 , 0.000 ตามลาดับ ส่วนปริมาณของสารกระตุ้น ไม่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์
เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) และพารามิเตอร์ร่วมที่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิ
งชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) คือพารามิเตอร์ร่วมระหว่างอุณหภูมิกับเวลา และพารามิเตอร์ร่วมอื่นๆไม่ส่งผลต่อค่า
ความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พมิ พ์ตัวผู้ (Punch) อย่างมีนัยสาคัญ
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของอิทธิพลของพารามิเตอร์ต่างๆ
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

หาพารามิเตอร์ท่เี หมาะสมที่สุด
สร้างสมการทานาย โดยนาค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficients) ของพารามิเตอร์ไปเขียนสมการทานายค่าความ
แข็ง เพื่อนาสมการทานายที่ได้ไปใช้หาค่าที่เหมาะสมของแต่ละพารามิเตอร์ ดังสมการ 1 สมการทานายผลของค่า
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 ค่าที่เหมาะสมที่สุดของพารามิเตอร์
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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จากตารางที่ 4 พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าความแข็ง ในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัว
ผู้ (Punch) ที่ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า โดยใช้หินปูนเป็นสารกระตุ้น คืออุณหภูมิ 950 องศา สารแพ็ค 20%
และเวลา 6 ชั่วโมง ทาให้ชุดคมตัดแม่พมิ พ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC หรือ 700 HV.
Optimal
High
D
Cur
1.0000 Low

Temp
1000.0
[950.0023]
900.0

Time
6.0
[6.0]
2.0

Substanc
30.0
[20.1010]
10.0

Composite
Desirability
1.0000

hardness
Targ: 700.0
y = 699.9999
d = 1.0000

ภาพที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม

สรุปผล
พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง ชุดคมตัดแม่พมิ พ์ตัวผู้ (Punch) ที่ขึ้น
รูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า ใช้หินปูนเป็นสารกระตุน้ โดยใช้การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE)
เพื่อหาพารามิเตอร์ที่ทาให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC โดยการประยุกต์ใช้
หลักการออกแบบการทดลองในรูปแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิ 950 องศา สารแพ็ค
20% และเวลา 6 ชั่วโมง ทาให้ชุดคมตัดแม่พมิ พ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC หรือ 700 HV.
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การออกแบบการทดลองของการเชื่อมแบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมผสมหล่อ
กึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมโดยการแพร่
Experimental design of transient liquid phase (TLP) of SSM7075 aluminium
alloy by diffusion bonding
ศุภชัย ชัยณรงค์1* ชัยยุทธ มีงาม1 และผจงจิต พิจติ บรรจง1
Suppachai Chainarong1*, Chaiyoot Meengam1 and Phajongjit Pijitbanjong1
บทคัดย่อ
การเชื่อมโดยการแพร่โดยใช้เทคนิคการเกิดของเหลวสาหรับอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075
ด้วยการใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม ZA27 เป็นตัวประสาน สาหรับการทดลองเชื่อมครั้งนี้ใช้ตัวแปรที่อุณหภูมิ 480 และ
540 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการเชื่อม 30, 60, 90 และ 120 นาที และใช้แรงกดต่อพื้น ที่ 3 MPa ตามล าดั บ
พบว่าบริเวณรอยต่อเกิดการยึดติดที่แข็งแรง โดยเฟสของเหลวของสังกะสี -อะลูมิเนียม ZA27 เกิดการแพร่ไปยัง
อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 ส่งผลให้วัสดุทั้งสองชิ้นยึดติดกัน เนื่องจากเกิดการแพร่ของอะตอม
ภายในชิ้นงาน บริเวณรอยต่อเกิดการหลอมละลายเข้ากันได้ดี ความต้านทานแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ตัวแปรอุณหภูมิ
480 องศาเซลเซียส เวลาในการเชื่อม 120 นาที และแรงกดต่อพืน้ ที่ 3 MPa โดยมีคา่ ความต้านทานแรงดึงอยู่ที่ 17.44
MPa ในทางตรงกันข้ามตัวแปรอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส และเวลาเชื่อม 30 นาที มีค่าความต้านทานแรงดึงต่าสุด
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.60 MPa สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R-sq เท่ากับ 98.87% ซึ่งเป็นปัจจัยของการทดลองที่สามารถควบคุม
ได้และอีก1.13% เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
คาสาคัญ: อะลูมเิ นียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 7075 อะลูมิเนียมผสมสังกะสี 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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บทนา
การหล่อ โลหะแบบกึ่ งของแข็ งถู ก คิด ค้ นในปี ค.ศ. 1970 โดยนั กวิจั ยชื่อ Spencer และ Flemings ซึ่ งอยู่ที่
สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology, IMT) [1] ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง [2] เป็นการขึ้นรูปโลหะด้วยเทคนิคการหล่อในสภาวะที่น้าโลหะมี
การแข็งตัวบางส่ วน ซึ่งเทคนิคที่ ใช้เข้ามาช่วยในการหล่อ เช่น Rheocasting, Ultrasonic เป็นต้น เพื่อ ทาให้ เกิด การ
แตกหักของเดรนไดรต์ จนทาให้มีโครงสร้างเกรนแบบก้อนกลม (Spheroidal หรือ Globular grain) หลังจากการหล่อ
สาหรับประเทศไทยการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง (Semi-solid Metal) ได้พัฒนาจากนักวิจัยชื่อ เจษฎา วรรณสินธุ์ อาศัย
เทคนิคการพ่นฟองแก็สอาร์กอนหรือแก๊สไนโตรเจนในน้าโลหะที่ เรียกว่า GISS (Gas Induced Semi-Solid) [3-5] ทา
ให้เกิดการไหลเคลื่อนที่ของน้าโลหะในขณะที่แข็งตัวและได้โครงสร้างเกรนเป็นแบบก้อนกลม (Spheroidal grain) ซึ่ง
เป็นเทคนิคใหม่ ซึ่งนาไปสู่คุณสมบัตขิ องอะลูมิเนียมที่ดี ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรม โลหะที่นิยมหล่อ
กึ่งของแข็ง ได้แก่ อะลูมิเนียม ตะกั่ว เป็นต้น โดยเฉพาะอะลูมิเนียม เพราะมีการใช้งานแพร่หลาย สาหรับอะลูมิเนียม
ที่ข้นึ รูปกึ่งของแข็งมีหลายเกรด โดยเกรด 7075 เป็นอีกเกรดที่หล่อกึ่งของแข็ง เพราะมีการผลิตเป็นชิ้นส่วนเครื่องบิน
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ [6] และชิ้นส่วนอื่นๆ ทางด้านงานวิศวกรรม ปัจจุบันการเชื่อม (Welding) อะลูมิเนียม
หล่ อ กึ่ งของแข็ ง เกรด SSM7075 เป็ น การเชื่อ มที่ ท าได้ ย าก เนื่ อ งจากเสี่ ย งต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางโลหะวิทยา
(Metallurgical changes) ความเค้ น ตกค้ า ง (Residual stress) การบิ ด งอ (Distortion) การแตกร้ า วของรอยเชื่ อ ม
(Welding crack) และปั ญ หาการเกิ ด โพรงอากาศ (Porosity) [7] ส่ งผลให้ คุ ณ สมบั ติทางกลของอะลู มิ เนีย มลดลง
กรรมวิธีการเชื่อมโดยการแพร่ (Diffusion bonding) เป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดปัญหาจากการเชื่อม เพราะเป็นการเชื่อมใน
สภาวะของแข็งที่ไม่เกิดการหลอมละลายของเนื้อเชื่อม [8] ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ แรงกดขณะเชื่อม (Pressure) เวลา
ในการกดแช่ (Time) และอุณหภูมิในการเชื่อม (Temperature) นอกจากนั้นยังมีตัวแปรอื่นๆ เช่น ความราบเรียบของ
ผิวรอยต่อ (Surface Roughness) ความสะอาดของผิวรอยต่อ (Cleaning Surface) เป็นต้น [9] แต่การเชื่อมในสภาวะ
ของแข็งก็ยังพบว่าสามารถเกิดปัญหาเกี่ยวกับอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมส่งต่อความแข็งแรง
ของรอยเชื่อมเช่นกัน ดังนั้นการหาเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อวัสดุดีจึงมีความสาคัญ การนาสังกะสี อะลู มิเนียม เกรด ZA27 มาเป็ นตั วประสานระหว่างชิ้น งานเชื่อ มทั้งสองชิ้น จึงถู กน ามาใช้ในงานวิจัย นี้ เพื่อ ทาให้
สังกะสี-อะลูมเิ นียม เกรด ZA27 เกิดเฟสของเหลว นาไปสู่การการแพร่ที่ดขี องวัสดุในการเชื่อม อย่างไรก็ตามการหา
ตัว แปรที่ เหมาะสมในการเชื่อ มโดยการแพร่ แบบเฟสของเหลวเป็ นสิ่ ง จ าเป็ น เพราะเป็ น การลดค่ าใช้จ่ ายในการ
สิน้ เปลืองวัสดุในการทดลองเชื่อม การทดลองวิจัยที่มีการออกแบบการทดลองก็สามารถนาไปสู่การพยากรณ์ของตัว
แปรที่สง่ ผลต่อสมบัตทิ างกลของชิน้ งานเชื่อมได้และยังสามารถลดการสิ้นเปลืองการใช้วัสดุในการทดลองได้อีกด้วย
จากข้อมูลข้างต้นและเหตุผลดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้น จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้ โดยจะออกแบบการ
ทดลองของตัวแปรในการเชื่อมโดยการแพร่ (Joining Parameters) ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 แบบ
เฟสของเหลวที่ใช้อะลูมิเนียม-สังกะสี เกรด ZA27 เป็นตัวเติม (Filler) ระหว่างชิ้นงานทั้งสองชิ้น เพื่อให้ช้ินงานแพร่
ของอะตอมจนชิ้นงานเชื่อมติดกัน หลังจากนัน้ ทดสอบแรงดึงของรอยต่อ วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
อะลูมเิ นียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 ซึง่ มีส่วนผสมทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยวัสดุอะลูมเิ นียมหล่อ
กึ่งของแข็ง SSM7075 ผ่านการหล่อขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งด้วยเทคนิค GISS ทาการหล่อที่อุณหภูมิประมาณ 640 C
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ใช้แก๊สไนโตรเจนพ่นผ่านแท่งกราไฟต์พรุน ด้วยอัตราการไหลที่ 5 ลิตร ต่อนาที เพื่อให้เกิดการไหลวนของน้าโลหะเกิด
การแตกตัวของโครงสร้างเดนไดรต์เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นนาน้าโลหะอะลูมิเนียมไปเทลงในโมล (Mold) แล้วอัด
(Squeeze) ที่ความดันไม่น้อยกว่า 2,000 Psi ค้างไว้จนโลหะแข็งตัว ได้เป็นชิ้นงานแบบแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีความหนา
ประมาณ 25 มิลลิเมตร ขนาด 10x10 เซนติเมตร
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของอะลูมเิ นียมหล่อผสมแบบกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 (W.T.%) [10]
วัสดุ
Si
Fe
Cu
Mn Mg
Zn
Ti
Al
SSM7075
0.46 1.93
2.50 6.08
Bal.
Tensile Strength (MPa)
297

Yield Strength (MPa)
194

Elongation (%)
3.2

ส าหรั บ สั งกะสี -อะลู มิเนี ย ม เกรด ZA27 ซึ่ งมี ส่ ว นผสมทางเคมี ดั งแสดงในตารางที่ 2 เป็ น สั ง กะสี ที่ มี
ส่วนผสมของอะลูมิเนียมในปริมาณที่สูง โดยส่วนใหญ่มักนาไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อ สาหรับสมบัติทางกลของ
สั ง กะสี -อะลู มิ เนี ย ม เกรด ZA27 จะมี ค่ า ความต้ า นทานแรงดึ งที่ 450 MPa และมี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารยืด ตั ว ที่ 1-3
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนาไปสูข่ ้อเด่น คือ มีความแข็งแรงและความแข็งสูง นาไฟฟ้าได้ดี มีการนาความร้อนที่สูงและทนต่อการ
กัดกร่อนที่ดี [11]
ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีของสังกะสี-อะลูมเิ นียม เกรด ZA27 (W.T.%)
วัสดุ
Al
Cu
Mg
Fe
L Cd
Zn
25.0-28.0 2.0-2.5 0.01-0.02 0.075 0.006 0.003 Remainder
ZA27
สาหรับการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวจะเตรียมชิ้นงานด้วยการกลึงอะลูมิเนียมหล่อ กึ่งของแข็ง
SSM7075 ให้ได้ลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ยาว 45 มิลลิเมตร ตามลาดับ และ
เตรียมสังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 เป็นทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร
เช่นกัน หลังจากนั้นขัดอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 ด้านที่มีการเชื่อมต่อด้วยกระดาษทรายละเอียด เบอร์
320 กริด เพื่อกาจัดฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ผิวของชิ้นงานเชื่อมก่อ นการเชื่อมและล้างผิวหน้าด้านที่จะเชื่อมด้วย
น้ายาอะซิโตน (Acetones) ซึ่งจะแช่ไว้ 60 วินาที เพื่อทาความสะอาดผิวงานเชื่อมจากคราบสกปรกและคราบไขมันที่
ติดผิวงานเชื่อม ชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วจะถูกนาไปเข้าเตาเพื่อเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลว
(TLP Diffusion Welding) โดยจะใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 ที่มีขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร เป็นตัวประสาน
ตรงกลางระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึงของแข็ง SSM7075 ทั้งสองชิ้น แล้วทาการเชื่อมตามตัวแปรที่แรงกดต่อพื้นที่ 3
MPa (Stress) อุ ณ หภู มิ 480 และ 540 องศาเซลเซี ย ส และเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ ม 30, 60, 90 และ 120 นาที
ตามลาดับ ซึ่งในการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวจะใช้แก๊สอาร์กอนไหลเข้าเตาอบที่อัตราการไหล 4 ลิตรต่อ
นาที ในการปกคลุมในการเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ในระหว่างการเชื่อม โดยกระบวนการเชื่อมโดยการแพร่
แบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 ซึ่งใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 เป็นตัวประสาน
ระหว่างชิน้ งาน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวของอะลูมเิ นียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075
ซึ่งใช้สังกะสี-อะลูมเิ นียม เกรด ZA27 เป็นตัวประสานกึ่งกลางชิน้ งาน
หลังจากการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวจะนาชิ้นงานที่ได้จากไปทดสอบแรงดึง เพื่อหาค่าความ
ต้านทานแรงดึงของชิ้นงานหลังจากการเชื่อม โดยการทดสอบแรงดึงจะทาตามมาตรฐานทดสอบแรงดึง ASTM A370
การทดสอบแรงดึงจะกระทาภายใต้อุ ณ หภูมิห้องด้วยความเร็วในการดึง 1.67x10 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นการ
เตรียมทดสอบแบบชิ้นงานทรงกระบอก ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงชิน้ งานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM 370

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบแรงดึง
จากการทดสอบแรงดึงชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง
SSM7075 ซึ่งใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 เป็นตัวประสานกึ่งกลางชิ้นงาน พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงของ
ชิ้นงานหลังการเชื่อมจะมีค่าที่ต่ากว่าค่าความต้านทานแรงดึงของเนื้อโลหะเดิม ทั้งของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง
SSM7075 และสั งกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 ที่ มีค่าความต้านทานแรงดึ งที่ 297 และ 430 MPa ตามลาดั บ แต่
ชิ้นงานทุกชิ้นจากการทดลองยึดติดกัน พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ตัวแปรของอุณหภูมิ 480 องศา
เซลเซียส เวลาในการเชื่อม 120 นาที และแรงกดต่อพื้นที่ 3 MPa มีค่าความต้านทานแรงดึงอยู่ ที่ 17.44 MPa ในทาง
ตรงกันข้ามค่าความต้านทานแรงดึงต่าสุด อยู่ที่ 1.60 MPa จากตัวแปรของอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส เวลาในการ
เชื่อม 30 นาที และแรงกดต่อพื้นที่ 3 MPa เนื่องจากเวลาในการเชื่อมน้อย ทาให้การแพร่เกิดไม่สมบูรณ์ กลไกการ
กาจัดช่องว่างจากการเชื่อมยังไม่สมบูรณ์ สาหรับเวลาในการเชื่อมที่ 90 และ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส
มีค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยอยู่ที่ 11.93 และ 5.50 MPa ตามลาดับ จะเห็นได้ชัดเจนว่าค่าความต้านทานแรงดึงจะ
ลดต่าลงเรื่อยๆ ตามเวลาในการทดลองที่น้อย ในขณะเดียวกันที่ตัวแปรของอุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส พบว่าค่า
ความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 8.97 MPa จากตัวแปรที่เวลาในการเชื่อม 90 นาที และเวลา 30 นาที ค่าความ
ต้านทานแรงดึงเฉลี่ยต่าสุดที่ 2.27 MPa ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับที่อุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส สาหรับเวลา
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ในการเชื่อม 120 และ 60 นาที พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ย อยู่ที่ 8.96 และ 5.59 MPa ตามลาดับ จากผล
แรงดึงแสดงให้เห็นว่าเวลาที่สูงขึน้ มีแนวโน้มส่งผลที่ดีต่อความต้านทานแรงดึงที่สูงขึน้ อย่างไรก็ตามเวลาในการเชื่อม
ที่สูงเกินไป อาจส่งผลให้ช้นิ งานเกิดโรงอากาศจากการเป็นของเหลวของสังกะสี-อะลูมเิ นียม เกรด ZA27 และอาจทา
ให้ชนิ้ งานหลังการเชื่อมเกิดการบิดงอได้ ดังแสดงผลการทดสอบแรงดึงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงผลการทดสอบแรงดึงชิ้นงานเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลว
วิธีการออกแบบการทดลอง
งานวิจัยนี้ใช้การออกแบบการทดลอง General full factorial design [12] ด้วยโปรแกรมมินิเทป เวอร์ชั่น R14
(Minitab R14) เป็นการออกแบบของปัจจัยที่แต่ละปัจจัยมีระดับการทดลองไม่เท่ากัน ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ เวลา
และอุณหภูมิ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. กาหนดระดับของปัจจัยโดยมีการทดลองเบือ้ งต้น เพื่อหาโอกาสที่สามารถเป็นไปได้ในการทดลองงานวิจัย
ครั้งนี้ หลังจากการทดลองเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวเบือ้ งต้นแล้ว สามารถกาหนดระดับปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัย
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยและระดับของการทดลอง
ปัจจัย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เวลา (นาที)

ระดับการทดลอง
480
540
30
60
90
120

2. การออกแบบการทดลองแบบ General full factorial design ซึ่งใช้โปรแกรมทางสถิติในการออกแบบการ
ทดลอง ที่มี 2 ปัจจัย แต่ละปัจจัย มี 2 และ 3 ระดับ และมีการทดลอง 3 ซ้า
3 หลั งจากท าการทดลองตามเงื่อนไขที่ ก าหนดแล้ ว จึ งน าผลการทดลองมาตรวจสอบความถู กต้ องตาม
สมมติฐานทางสถิติ [13-14] ได้แก่ ความเป็นปกติของข้อมูล (Normality Data) ความเป็นอิสระของข้อมูล (Independence
Data) และความแปรปรวนคงที่ของข้อมูล (Constant Variance Data) ซึ่งสามารถแสดงผลจากการตรวจสอบ
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ภาพที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องตามสมมติฐาน
จากการตรวจสอบสมมติฐานของความเป็นปกติของข้อมูล พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวบริเวณรอบเส้นตรง
ทาให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลมีความเป็นปกติ แต่เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึน้ จึงมีการนาข้อมูลไปวิเคราะห์การ
กระจายตัวแบบปกติอกี ครั้ง จากการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Probability) ดังแสดงในภาพที่ 5 เมื่อ
พิจารณาค่า p-value เปรียบเทียบกับค่า Alpha ที่ 0.05 ผลการวิเคราะห์จากกราฟการกระจายตัวแบบปกติของค่า
ความต้านทานแรงดึงได้ค่า p-value เท่ากับ 0.146 พบว่าไม่มหี ลักฐานเพียงพอที่มาสนับสนุนสมมติฐานได้ว่าข้อมูลไม่
มีการกระจายตัวแบบปกติ

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล
ส่วนการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล การตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้างโดยใช้แผนภูมิ
การกระจายเพื่อสังเกตลักษณะการกระจายของจุดที่แทนข้อมูลบนแผนภูมิ พบว่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่าค่าของส่วน
ตกค้างมีรูปแบบที่แน่นอนหรือไม่สามารถประมาณรูปแบบที่แน่นอนได้ รวมถึงไม่สามารถบอกถึงแนวโน้มของข้อมูล
ได้ ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงลักษณะการกระจายตัวแบบอิสระของข้อมูล
ค่าความแปรปรวนคงที่ของข้อมูล พบว่า ข้อมูลมีความสม่าเสมอและเป็นอิสระต่อกั น แต่เพื่อเป็นการยืนยัน
ข้อมูลจึงมีการนาข้อมูลไปวิเคราะห์การเท่ากันของความแปรปรวน (Test for Equal Variances) เพื่อให้มีความแม่นยา
ยิ่งขึ้น จากการทดสอบสมมติฐานการเท่ ากัน ของความแปรปรวน พบว่าเมื่อ พิจารณาค่า p-value เท่ากับ 0.182
เปรียบเทียบกับค่า Alpha ที่ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่า จึงทาให้ยอมรับสมมติฐานหลัก สรุปได้ว่าความแปรปรวนเท่ากัน
หรือมีค่าคงที่ของทุกระดับการทดลอง ดังนั้นจากการทดลองข้อมูลที่นามาตรวจสอบสมมติฐานทางสถิติจึงมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนาไปทดสอบค่าความแปรปรวนต่อไป
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัย
หลัก (Main Effects) และปัจจัยร่วม (Interaction) ที่สง่ ผลต่อค่าความต้านทานแรงดึง สามารถแสดงผลตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าความต้านทานแรงดึง
Source
DF
Adj SS
Adj MS
F-Value
Time
3
450.923
150.308
367.79
Temperature
1
44.745
44.745
109.49
Time*Temperature
3
77.498
25.833
63.21
Error
16
6.539
0.409
Total
23
579.704
R-sq 98.87% R-sq (adj) 98.38%

P-Value
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีอิทธิ พลหรือส่ งผลต่อค่ า ความ
ต้านทานแรงดึง ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่า ปัจจัยหลักทั้งเวลาและอุณหภูมิ มีอิทธิพลต่อค่า ความต้านทาน
แรงดึงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากมีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 และปัจจัยร่วมระหว่างเวลาและอุณหภูมิ มีอทิ ธิพลต่อ
ค่าความต้านทานแรงดึง เช่นกัน โดยพบว่าส่วนค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R-sq เท่ากับ 98.87% หมายความว่า
ความผันแปรต่างๆ ของการทดลองที่สามารถควบคุมได้ (Controllable) เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือปัจจัยต่างๆ ที่
กาหนดให้คงที่ในการทดลอง มีค่าเท่ากับ 98.87% ส่วนที่เหลือประมาณ 1.13% เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ (Uncontrollable) โดยเป็นความผันแปรจานวนน้อยมากที่ไม่สามารถอธิยาบได้ และสามารถมองไปถึงค่า
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R-sq (adj) เท่ากับ 98.38% ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า R-sq เป็นการยืนยันให้สมบูรณ์ว่าแบบจาลองหรือผลวิเ คราะห์
ความแปรปรวนมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

ภาพที่ 7 แสดงผลกระทบของปัจจัยหลักที่มอี ทิ ธิพลต่อค่าความต้านทานแรงดึง
จากภาพที่ 7 แสดงผลกระทบของปัจจัยหลักที่มีอทิ ธิพลต่อค่าความต้านทานแรงดึง โดยค่าความต้านทานแรง
ดึงในการศึกษามีแนวโน้มลดลง เมื่ออุณหภูมิจาก 480 องศาเซลเซียส เพิ่มไปยัง 540 องศาเซลเซียส เพราะอุณหภูมิ
เชื่อมที่สูงส่งผลให้ความร้อนสะสมมีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดการแทรกตัวของออกซิเจนจนเกิดเป็นโพรง และเกิด
การบิดงอของชิ้นงานเชื่อม แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยเวลาในการเชื่อม กลับตรงกันข้ามกับอุณหภูมิ พบว่าที่
เวลาในการเชื่อมที่สูงส่งผลให้คา่ ความต้านทานแรงดึงมากขึ้น เนื่องจากเวลาที่นานทาให้อะตอมของวัสดุมกี ารแพร่ต่อ
กันสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่น้อย ซึ่งต้องวิเคราะห์ทั้งสองปัจจัยรวมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถดูได้จาก
อิทธิพลร่วมของทั้งสองปัจจัย

ภาพที่ 8 แสดงผลกระทบของปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อค่าความต้านทานแรงดึง
ภาพที่ 8 เมื่อนาปัจจัยทั้งสองมาวิเคราะห์รวมกัน พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาจากอุณหภูมทิ ั้ง 480 และ 540 องศา
เซลเซียส จะทาให้มแี นวโน้มของค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้น แต่มขี ้อสังเกตว่าค่าความต้านทานแรงดึงที่มาก
นัน้ จะเกิดขึน้ ที่อุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส ทุกช่วงเวลา ยกเว้นที่เวลา 30 นาที ซึ่งมีคา่ คาวามแข็งแรงดึงน้อยกว่าแต่
ไม่มาก โดยความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมนั้น เกิดมาจากทั้งสองปัจจัยรวมกัน แต่การเพิ่มของอุณหภูมิมีผลต่อค่า
ความต้านทานแรงดึงมากกว่าจากการทดลอง
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ภาพที่ 9 แสดงการวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมของทั้งสองปัจจัยร่วมกัน
วิเคราะห์หาผลการตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัย 2 ตัว โดยใช้ Response optimization มาวิเคราะห์
ผล โดยให้ค่าความพึงพอใจ (d) มีค่าใกล้เคียง 1 มากที่สุด ซึ่งจากภาพที่ 10 พบว่าการวิเคราะห์เวลาและอุณหภูมิ
พร้อ มกั น ทั้ ง 2 ปั จ จั ย ให้ ค่ าความพึงพอใจ คื อ 0.92097 ซึ่ งมีค่ าใกล้ เคี ย ง 1 แสดงว่า เป็ น ค่ าที่ ต อบสนองความ
เหมาะสมที่สุด ของทั้ง 2 ปั จจัย ซึ่งมีเวลาที่ 120 นาที และอุ ณ หภูมิ 480 องศาเซลเซีย ส ในขณะที่ อีกด้านหนึ่งก็
สามารถพยากรณ์ค่าความต้านทานแรงดึง เพื่อยืนยันการใช้วิธี Response optimizer โดยการใช้ Optimization Plot ใน
การพยากรณ์โดยได้มีการทวนสอบเพื่อยืนยันผลของค่าที่เหมาะสมของปัจจัยในการทดลองมีผลการทดลองดังนี้ คือ
17.5, 18.1, 16.7, 18.7 และ 16.9 MPa ตามลาดับ โดยทั้ง 5 ค่า ที่ได้จากการทวนสอบนั้นอยู่ในช่วงของ 95% PI และ
เมื่อนาทั้ง 5 ค่า มาหาค่าเฉลี่ย ได้ค่า 17.58 MPa พบว่าอยู่ในช่วงของ 95% CI ดังแสดงในภาพที่ 10 ซึ่งทาให้การ
ทดลองครั้งนี้มีค วามน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตัวแปรของการเชื่อมแบบแพร่ใน
อุตสาหกรรมต่อไป

ภาพที่ 10 แสดงการทวนสอบของปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัย
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วิจารณ์และสรุปผล
การเชื่อ มโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวของวัส ดุ อะลู มิเนีย มหล่ อกึ่ งของแข็ง SSM7075 ซึ่งใช้สังกะสี อะลูมิเนียม เกรด ZA27 ในการประสานระหว่างทั้งสองชิ้นงาน พบว่าที่ตัวแปรทั้งเวลาและอุณหภูมิส่งผลต่อค่าความ
ต้านทานแรงดึงของชิ้นงานหลังการเชื่อม โดยที่ อุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มที่ให้ค่าความต้านทานแรงดึง
สูงกว่าทีอ่ ุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เนื่องความร้อนในการเชื่อมที่สูงทาให้สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 เกิดเป็น
ของเหลวที่มากกว่า ส่งผลให้อากาศภายนอกที่มีทั้งความชื้นเข้าไปบริเวณรอยเชื่อมได้มากกว่า นาไปสู่การเกิดโพรง
อากาศขนาดใหญ่ (Macro Porosity) ซึ่งส่งผลโดยตรงค่าความต้านทานแรงดึง ปริมาณโพรงอากาศที่มากจะทาให้ค่า
ความต้านทานแรงดึงต่า ในทางตรงกันข้ามปริมาณโพรงอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากการเชื่อมที่น้อยจะทาให้ค่าความ
ต้านทานแรงดึงชิ้นงานสูงขึ้น [15] อย่างไรก็ตามก๊าซอาร์กอนที่ใช้ในการปกคลุมก็ป้องกันอากาศได้บางส่วน เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเชื่อมในสภาวะบรรยากาศทั่วไป สาเหตุที่ ออกไซด์ทาให้ช้นิ งานติดกันได้ยาก เพราะออกไซด์มีจุด
หลอมเหลวที่สูง [16] จึงขัดขวางการแพร่ของอะตอม ทาให้ช้นิ งานยึดติดได้ไม่ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาในการเชื่อมที่
เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะทาให้คา่ ความต้านทานแรงดึงสูงตามไปด้วย เนื่องจากจะทาให้เกิดกลไกของการแพร่อยูใ่ นช่วงที่
สมบูรณ์ ซึ่งร่อยต่อระหว่างผิวของชิ้นงานจะเกิดการกาจัดช่องว่าง [17] ระหว่างผิวรอยต่อของอะลูมิเนียมหล่อกึ่ง
ของแข็ง SSM7075 กับสังกะสี-อะลูมเิ นียม เกรด ZA27 แต่เวลาในการเชื่อมที่นานเกินไปอาจนาไปสู่การเสียรูปอย่าง
ถาวรของชิน้ งานหลังจากการเชื่อมได้ จนนาไปสู่คา่ ความต้านทานแรงดึงที่ต่า และจากการวิเคราะห์ด้วยการออกแบบ
การทดลอง General full factorial design พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R-sq เท่ากับ 98.87% แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรของอุณหภูมแิ ละเวลาในการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวส่งผลต่อสมบัตทิ างกลของชิ้นงาน โดยความผัน
แปรต่างๆ ของการทดลองที่สามารถควบคุมได้ เช่น ตัวแปรในการทดลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือปั จจัยต่างๆ ที่
กาหนดให้คงที่ในการทดลอง มีค่าเท่ากับ 98.87% ในทางตรงกันข้ามส่วนที่เหลือประมาณ 1.13% เกิดจากปัจ จัย
ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศในการเชื่อม ความชืน้ ในการเชื่อม เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ ได้ รับ การสนั บ สนุ น เครื่อ งมื อ ในการทดลองวิจั ย จากโปรแกรมวิช าวิศ วกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการทดสอบสมบัติทางกลของ
ชิ้นงานเชื่อม ซึ่งทางคณะผู้วิจัยรู้สกึ ซาบซึง้ เป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย

เอกสารอ้างอิง
1. Spencer D.B. “Rheology of Liquid-Solid Mixtures of Lead Tin” Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, MA, U.S.A. 1971, pp. 62-87.
2. Flemings M.C. “Solidification processing” McGraw-Hill, Inc., 1974, pp. 146-154.
3. เจษฎา วรรณสิ น ธุ์ และคณะ “เทคโนโลยี ก ารหล่ อ อะลู มิ เนี ย มไดคาสติ ง แบบกึ่ ง ของแข็ ง ” การประชุ ม
วิชาการงานหล่อไทย ครัง้ ที่ 3. สงขลา, ประเทศไทย, 2549. หน้า 1-12.
4. Wannasin J, Junudom S, Rattanochaikul, T. and Flemings M.C. “Development of the Gas Induced SemiSolid Metal Process for Aluminum Die Casting Applications” Solid State Phenom. Vol. 141. 2008, pp.97102.

1060

Proceedings

5. เจษฎา วรรณสิ น ธุ์ , รอมฎอน บู รพา และรั งสิ นี แคนยุ ก ต์ “Development of the Gas Induced Semi-Solid Metal
Processing for A35 Aluminum Alloy” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7.
6. C.S. Lee, H. Li, R.S. Chandel. “Vacuum-free diffusion bonding of aluminium metal matrix composite” 1999,
pp. 326-330.
7. X-P. Zhang, L. Ye and Y.-W. Mai. “Investigation on diffusion bonding characteristics of SiC particulate reinforced
aluminium metal matrix composites (Al/SiCp-MMC)” Composites: Part A 30. 1999, pp. 1415–1421.
8. A.S. Zuruzi, H. Li and G. Dong. “Effects of surface roughness on the diffusion bonding of Al alloy 0 1 in
air” Materials Science and Engineering A270. 1999, pp. 244–248.
9. Anne Sunwoo and Reynold Lum. “Superplastic Deformation Enhanced Diffusion Bonding of Aluminum alloy
7475” Vol. 33, No 4, 1995, pp. 639-644.
10. Suppachai Chainarong, Prapas Muangjunburee, Chaiyoot Meengam. “Friction Welding of SSM356 with
SSM7075 Aluminium Alloys, Aust. J. Basic & Appl. Sci. Vol. 8, No 15, 2014, pp. 277-284.
11. T.S KIRAN, M. PRASANNA KUMAR, S. BASAVARAJAPPA, B.M VISHWANATHA, Mechanical Properties of
AS-Cast ZA-2 7 /Gr/SiCp Hybrid Composite for the Application of Journal Bearing. Journal of Engineering
Science and Technology. Vol. 8, No 5, 2013, pp. 557-565.
12. Montgomery DC. “Design and Analysis of Experiment” John Wiley & Sons Inc, New York, 2001.
13. กิตศิ ักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสาหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)กรุงเทพฯ,
2551.
14. Montgomery DC. and Runger, G.C. “Applied Statistics and Probability for Engineering, John Wiley & Sons
Inc., New York. 2003.
15. Xu Huibin, Yan Jiuchun and Xu Zhiwu. “Interface structure changes during vibration liquid phase bonding of
SiCp/A356 composites in air” Composites: Part A 37. 200 , pp. 1458–1463.
16. M. Muratoglu, O. Yilmaz and M. Aksoy. “Investigation on diffusion bonding characteristics of aluminum
metal matrix composites (Al/SiCp) with pure aluminum for different heat treatments” Journal of Materials
Processing Technology. 2006, pp. 211–217.
17. K. Kitazono, A. Kitajima and E. Sato. “Solid-state diffusion bonding of closed-cell aluminum foams”
Materials Science and Engineering A327, 2002. pp. 128–132.

1061

Proceedings

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผลิตการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และ
เครื่องผลิตไฟฟ้าจากท่อน้าทิ้ง สาหรับอาคารสูง
Comparison efficiency of electricity from solar cells and produce electricity
from sewage for high-rise building
วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์1* จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม2 และ ดารง เซ้งมณี3
Wascharapong Leksuvong1*, Jirawat Chaionnom2 and Dumrong Seangmanee3
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นารูปแบบพลังงานทดแทนสาหรับอาคารสูง โดยศึกษา ค้นคว้า
ทดสอบ และพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานน้า เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เทคโลโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
ผู้วิจัยได้สร้างแบบจาลองพลังงานทดแทนสาหรับอาคารสูง โดยศึกษาพลังงานทดแทนจากการผลิตการ
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบระบายอากาศ และพลังงานทดแทนจากเครื่องผลิตไฟฟ้าจากท่อน้าทิ้ง และ
ทดสอบแบบจาลองของพลังงานทดแทนจากอาคารสูง ที่อาคารเรียนสูงกว่า 23 เมตร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูน ย์สุพ รรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าแบบจาลองการผลิต การไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้
พลังงาน 1923.33 Wh/D น้อยกว่า แบบจาลองพลังงานทดแทนในเครื่องผลิตไฟฟ้าจากท่อน้าทิ้ง 1955.25 Wh/D และ
แบบจาลองการผลิตการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าประสิทธิภาพ 48.61% สูงกว่า ประสิทธิภาพแบบจาลอง
พลังงานทดแทนในเครื่องผลิตไฟฟ้าจากท่อน้าทิ้ง 45.79%
คาสาคัญ: พลังงานทดแทน อาคารสูง ระบบระบายอากาศ ท่อน้าทิ้ง
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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

บทนา
พลังงานทดแทนโดยทั่วไป หมายถึงพลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ
แก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มหาศาลอันเป็นสาเหตุโลกร้อน (ยกเว้นพลังงานนิวเคลียร์) ตัวอย่าง
พลังงานทดแทนที่สาคัญเช่น พลังงานลม, พลังงานน้า, พลังงานแสงอาทิตย์, ไบโอฟิล, พลังงานน้าขึ้นน้าลง, พลังงาน
คลื่น, พลังงานความร้อนใต้พิภ พ, เชื้อเพลิงชีวภาพ และมวลชีวภาพ เป็นต้น ในปี 2555 ประเทศไทยใช้พลังงาน
ทดแทนเพียง 18.2% ของพลังงานทั้งหมด เพิ่มขึน้ จากปีก่อนหน้า เพียง 1.8% โดยที่พลังงานแสงอาทิตย์ มวลชีวภาพ
และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มขึ้น 23% แต่ พลังงานจาก ฟืน ถ่าน แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร โดยนามาใช้เป็น
เชื้อเพลิงดั้งเดิม มีอัตราลดลง 10% [6]
ตามแผนพั ฒ นาและส่งเสริมการใช้พ ลั งงานทดแทน 15 ปี ระหว่าง 2555-2564 มีแผนที่จะให้ มีก ารใช้
พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานทั้งหมด การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า
ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มผี ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มอี ยูใ่ นท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต
และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม
[3]
ดร. สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว [1] ได้ศึกษากรณีการนาพลังงานน้าจากระบบประปามาผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า
การสร้างเครื่องต้นแบบจากการนาระบบประปาชุมชนมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เครื่องต้นแบบที่สามารถผลิตการะแส
ไฟฟ้าได้ แรงดันไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ ได้กาลังไฟฟ้าที่ 800 วัตต์
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ผศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ [2] ได้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
โดยใช้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (a - Si) ขนาดกาลังไฟฟ้ารวม 4.872 kW ติดตั้งบนหลังคา
อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ระบบผกผันที่ใช้ในโครงการเป็น แบบต่อ
ตรงเข้าระบบ (Grid Connected Inverter) แบบเฟสเดียวจานวน 3 เครื่อง ให้เอาต์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50 Hz
จ่ายกาลังไฟฟ้าสูงสุด 2.2 kW โดยมีระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลการทางานของระบบผ่านทางฮาร์ดแวร์ที่ผู้วิจัย
ออกแบบขึ้ น และใช้ ร่ว มกั บ โปรแกรม LabVIEW ผลการวิ จั ย พบว่ า ระบบฯ สามารถผลิ ต พลั งงานไฟฟ้ า ได้ รวม
6,443.91 หน่วยต่อปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15,014.52 บาทต่อปี และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตลอด
อายุการใช้งานทั้งระบบไม่น้อยกว่า 300,290.40 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 11,718 บาทต่อหน่วย ค่า
พลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ย 0.25 หน่วยต่อตารางเมตรต่อวัน โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบฯ เท่ากับร้อยละ 32.59
ประสิทธิภาพของระบบผกผันเท่ากับร้อยละ 81.41 และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับร้อยละ 40.04 และ
ระบบการแสดงผลผ่านโปรแกรม LabVIEW สามารถแสดงผลได้ทั้งค่ากระแสแรงดัน พลังงานไฟฟ้า
ในการพัฒนาพลังงานทดแทนสาหรับอาคารสูง โดยอาคารสูง คืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่ก อสรางถึงพื้นดาดฟา มีระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบ
การเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวายระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้า ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จาเป็นตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่
มีผ ลตอสุ ขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ ทรั พ ยสิ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด [4] การศึก ษาปั ญ หาเกี่ ย วกั บ รูปแบบของ
พลังงานทดแทนสาหรับอาคารสูงโดยตรงอาจเกิดความสิ้นเปลืองและเสียหายแก่ตัวอาคารได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒ นา
แบบจาลองพลังงานทดแทนจากการผลิตการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องผลิตไฟฟ้าจากท่อน้าทิ้ง สาหรับ
อาคารสูง และน ามาทดสอบเพื่อ เปรีย บเที ย บประสิ ทธิ์ภาพ สนองตอบพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่งเสริม การอนุ รัก ษ์
พลังงานมาตรา 7 ข้อ 4 การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง [5] และแผนการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบพลังงานทดแทนสาหรับอาคารสูง โดยศึก ษา
จากอาคารเรียนสูง 5 ชัน้ ความสูง 25 เมตร โดยทาแบบจาลองที่สร้างขึน้ ผู้วิจัยดาเนินตามขัน้ ตอนดังนี้
รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ สร้างเครื่องมือ โดยใช้โชล่าร์เซล ขนาด 150 w 4 แผง จ่าย
พลังงานให้แก่พัดลมระบายอากาศ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ภาระทางไฟฟ้า 600 w โดยตรง ไม่ต่อผ่านแบตเตอรี่ที่
ใช้สะสมพลังงาน ทาให้ปราศจาก สารพิษจากแบตเตอรี่ วัดพลังงานเฉลี่ยโดยทาการจดบันทึกค่าทุกๆ 2 ชั่วโมง จาก
การใช้งานจริง กพ. ถึง มิย.
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ภาพที่ 1 รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ
รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา สร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 600 w ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
บริเวณท่อน้าทิ้งวัดและทดสอบพลังงาน ติดตั้งเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เทียบสัดส่วนของแบบจาลองโดยใช้ภาระ
ทางไฟฟ้าตามพิกัดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ทาการบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ตามตารางที่ 1 เป็นเวลาเฉลี่ยตามที่ใช้
งานจริง กพ. ถึง มิย.

ภาพที่ 2 รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์พลังงานทดแทนที่ได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ ค่าพลังงานทดแทนที่ได้จากระบบพลังงานทดแทนใน
จากระบบระบายอากาศและระบบประปา ช่วงเวลานอกตาราง มีการใช้น้าน้อยมาก และปราศจากแสงแดด จึงไม่มี
การบันทึกข้อมูล
1. ผลจากรูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ
จากผลที่ ได้ พบว่าพลั งงานทดแทนในระบบระบายอากาศมีประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด ที่ 88.44 % ต่ าสุ ด ที่
3.06% พลังงานเฉลี่ยที่ได้ในแต่ล่ะช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณแสงอาทิตย์
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ตารางที่ 1 ค่าพลังงานจากระบบพลังงานทดแทนที่ได้จากระบบระบายอากาศ
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
 = (พลังงานที่วัดจากพัดลมระบายอากาศ/พลังงานงานจากโซลาร์เซล)x100 %
2. ผลจากรูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา
จากผลที่ได้พบว่าพลังงานทดแทนในระบบประปามีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 69.96 % ต่าสุดที่ 5.71% พลังงาน
เฉลี่ยที่ได้มผี ลเกิดจากการใช้นาในอาคารตามช่
้
วงเวลา
ตารางที่ 2 ค่าพลังงานจากระบบพลังงานทดแทนที่ได้จากระบบประปา
ช่วงเวลา
ระบบประปา (Wh)
6.00 – 8.00
86.25
8.00 – 10.00
311.25
10.00 – 12.00
336.25
12.00 – 14.00
419.75
14.00 – 16.00
339.25
16.00 – 18.00
308.75
18.00 – 20.00
119.5
20.00 – 22.00
34.25
รวม
1955.25

 (%)
14.38
51.88
56.04
69.96
56.54
51.46
19.92
5.71
45.79

 = (พลังงานที่วัดจากภาระทางไฟฟ้า/พลังงานงานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า)x100 %
3. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบพลังงานทดแทน
ผลจากการเปรียบเทีบบ พบว่ารูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ ให้พลังงานและเวลาทางาน
รูปแบบพลังงานทดแทนระบบประปา
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ช่วงเวลา
ระบบประปา (Wh)
6.00 – 8.00
111.67
8.00 – 10.00
291.67
10.00 – 12.00
481.67
12.00 – 14.00
506.67
14.00 – 16.00
380.00
16.00 – 18.00
133.33
18.00 – 20.00
18.33
20.00 – 22.00
รวม
1923.33

ระบบระบายอากาศ (Wh)
86.25
311.25
336.25
419.75
339.25
308.75
119.50
34.25
1955.25

ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพลังงาน

สรุปผลการวิจัย
รูปแบบพลังงานทดแทนสาหรับอาคารสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พลังงานทดแทนในระบบระบาย
อากาศ 1923.33 Wh พลังงานทดแทนในระบบประปา 1955.25 Wh สรุปได้ว่า รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบ
ระบายอากาศ ให้พลังงานน้อยกว่า รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบาย
อากาศ มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา มีประเด็นสาคัญซึ่งเป็นจุดเด่น และจุดอ่อน
ที่ควรปรับปรุง สาหรับการวิจัยในครัง้ นี้ ที่ควรแก่การนามาอภิปรายผล ดังนี้
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อภิปรายผลการวิจัย
จุดเด่น
เป็นแบบจาลองทาให้ต้นทุนในการสร้างรูปแบบต่างๆต่า
ผลที่ได้จากการแบบจาลองมีค่าใกล้เคียงระบบจริง
จุดอ่อน
การเก็บผลยังไม่คลอบคุมทั้งปี ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงฤดูการณ์ และช่วงปิดฝเปิดภาคการเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครัง้ นี้
มีการพัฒนารูปแบบพลังงานทดแทนจากระบบต่างๆในอาคารสูงเพิ่มขึ้น
เก็บผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลออกมาวิจัยและพัฒนาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากผู้มีพระคุณอย่างสูงหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ. วันชัย ศศิ
สกุลพร ที่ได้กรุณาแก้ปัญหาและเสริมสร้างกาลังใจในการวิจัยตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาประเมินความเหมาะสมของชุดทดลอง โดยเฉพาะว่าที่
รต. ดารง เซ็งมณี ที่ให้ขอ้ เสนอแนะในการสร้างรูปแบบพลังงานทดแทน
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
วัสดุอุปกรณ์ และนักศึกษา แก่ผู้วิจัย ในการทดลองใช้ชุดทดลองที่สร้างขึน้ ในครัง้ นี้
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การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อประมาณค่าอุณหภูมิผิวดิน
และความชื้นสัมพัทธ์
A comparison of spatial interpolation methods to estimate land surface
temperature and humidity
ปุณยนุช รุธิรโก1*
Poonyanuch Ruthirako1*
บทคัดย่อ
การประมาณค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบวิธีในการประมาณค่าอุณ หภูมิพ้ืนผิว และค่าความชื้นสัมพัทธ์ ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial interpolation method) ด้วยวิธี
เทคนิค IDW Spline และ Kriging
การเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิในพื้นที่ศึกษา พบค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวมีค่าอยู่ระหว่าง 30.41-38.61 องศาเซลเซียส
ส่วนค่าความชื้นสัมพั ทธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 47.21-74.33 % และเมื่อประมาณค่ าข้อมู ลเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีเทคนิค IDW
Spline และ Kriging พบว่า วิธีที่ดที ี่สุดและได้คา่ ทางสถิตทิ ี่มีความแม่นยาคือวิธี Ordinary Kriging และ Universal kriging
คาสาคัญ: การประมาณค่า ค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิว 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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บทนา
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์การเพิ่มขึน้ ของประชากรโลก โดยใช้อัตราการเกิดในปี ค.ศ. 2002 พบว่า
ในปี ค.ศ.2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 12.8 พันล้านคน (Brennan and Withgott, 2005) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
จานวนประชากรส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง โดยจานวนประชากรมากกว่าสองในสามที่เพิ่มขึ้นพบในประเทศ
กาลังพัฒนา (UNFPA, 2007) ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนจากชนบทมาเป็นเมืองใหญ่เป็นกระบวนการที่สาคัญและเป็นความ
ต้องการในการพัฒนาของมนุษย์ ซึ่งมักจะเกิดอย่างรวดเร็วในประเทศกาลังพัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยทั่ ว โลกก าลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ก ารมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ เป็นไป เพื่อสนองตอบการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
มีความต้องการที่ดินเพื่อการก่อสร้างมากขึ้น ทาให้ที่ว่างในเมืองลดน้อยลง ส่งผลให้สมดุลด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง
ต้องสูญเสียไป และ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ และการเพิ่มขึน้ ของ
อุณหภูมิ เป็นต้น มีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในเขตชุมชนเมือง และนามาซึ่งผลเสียทางด้าน
สังคม และยังส่งผลกระทบในด้านลบต่อองค์ประกอบ โครงสร้างและหน้าที่ ของความหลากหลายทางชีวภาพ
(Sandstrom et al., 2006) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง
(Grahn and Stigsdotter, 2003; Barthel et al., 2005) อีกด้วย
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island: UHI) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของ
โลก (Myeong, 2010) ซึ่ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ พ้ื น ที่ บ ริ เวณ กลางเมื อ งมี อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า บริ เ วณ โดยรอบ
(Shahmohamadi et al., 2010; Wu and Zhang, 2008; Tokairin et al., 2011) โดยความแตกต่างของอุณ หภู มิที่สู ง
กว่าดังกล่าว มีความชัดเจนในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน และในฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและจะชัดเจนมาก
เมื่อไม่มลี ม หรือมีลมพัดอ่อน ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยที่พนื้ ผิวโลกเพิ่มขึ้น
ดังนั้นการศึกษาค่าอุณ หภูมิพ้ืนผิวในเขตเมือง มีความสาคัญ แต่ด้วยข้อจากัดในการเก็บข้อมูล ทาให้ไม่
สามารถเก็บข้อมูลครอบคลุมทั้งหมดได้ ดังนั้นการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ จึงมีความสาคัญ เพื่อที่จะนามาซึ่ง
ข้อมูลที่ถูกต้อง ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ในเขตเมือง รวมถึงหา
มาตรการในการลดผลกระทบจากอุณหภูมเิ มืองที่สูงต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ ภาคสนาม อยู่ในบริเวณเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ค่ าอุ ณ หภู มิ พ้ื น ผิ ว และความชื้น สั ม พั ท ธ์ ใช้เทอร์ โมมิ เตอร์ แ บบดิ จิ ตั ล
(DIGICON : DL-TH-USB) โดยครอบคลุ ม พื้น ที่ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แ ละพื้ น ที่ รอบนอก และทาการเก็ บค่ า
อุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงเวลา 10.30-14.00 น. เป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 27-29 เมษายน 2555
การเก็บค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ศึกษาใช้เครื่องใช้จีพเี อส ยี่ห้อ Garmin รุ่น Trex Vista HCX
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และการประมาณค่าข้อมูลอุณ หภูมิเชิงพื้นที่ (spatial
interpolation) ด้วยวิธีเทคนิค IDW Spline และ Kriging ในโปรแกรม ArcGis 9.3

ผลการศึกษา
ผลการเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิในพื้นที่ศึกษา จานวน 117 จุด พบค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวมีค่าอยู่ระหว่าง 30.4138.61 องศาเซลเซียส การแจกแจงความถี่ของค่าอุณหภูมิ พ้ืนผิว พบว่าข้อมูลมีการกระจายโดยเบ้ขวา (ภาพที่ 1)
ส่วนค่าความชื้นสัมพัทธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 47.21-74.33 % การแจกแจงความถี่ของค่าอุณหภูมิ พ้ืนผิว พบว่าข้อมูลมี
การกระจายโดยเบ้ซ้าย (ภาพที่ 2)
Histogram
Transformation: None
Frequency 10
2.7

-1

Count
: 117
Min
: 30.41
Max
: 38.61
Mean
: 35.619
Std. Dev. : 1.9996

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

: -0.90351
: 3.0216
: 34.773
: 36.16
: 37.138

2.16

1.62

1.08

0.54

0
3.04

3.12

3.21

3.29

3.37

3.45
Data 10

3.53

3.62

3.7

3.78

3.86

-1

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Temp

ภาพที่ 1 ค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิว
Histogram
Transformation: None
Frequency 10
2.9

-1

Count
: 117
Min
: 47.21
Max
: 74.33
Mean
: 56.199
Std. Dev. : 6.0519

Skewness
: 1.5138
Kurtosis
: 4.662
1-st Quartile : 52.325
Median
: 54.82
3-rd Quartile : 56.727

2.32

1.74

1.16

0.58

0
4.72

4.99

5.26

5.53

5.81

6.08
Data 10

6.35

6.62

6.89

7.16

7.43

-1

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Humid

ภาพที่ 2 ค่าความชื้นสัมพันธ์
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การทดสอบกราฟ Normal QQ Plot เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการกระจายของข้อมูลและการกระจาย
แบบปกติเพิ่มเติมจากการแจกแจงความถี่ พบว่าค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์จะใกล้เคียงกับเส้นทแยง
45 องศา ซึ่งข้อมู ลอุ ณ หภู มิในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมือ งคอหงส์ มีการกระจายรูปแบบปกติ
สามารถนาไปประเมินโดยวิธีเทคนิค Kriging ได้โดยตรง ไม่จาเป็นต้องมีสมการ Transform (ภาพที่ 3-4)
Normal QQPlot
Transformation: None
Data's Quantile 10
3.86

-1

3.7

3.53

3.37

3.21

3.04
-2.63

-2.1

-1.58

-1.05

-0.53

0

0.53

1.05

1.58

2.1

2.63

2.1

2.63

Standard Normal Value

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Temp

ภาพที่ 3 Normal QQ Plot ของค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิว
Normal QQPlot
Transformation: None
Data's Quantile 10
7.43

-1

6.89

6.35

5.81

5.26

4.72
-2.63

-2.1

-1.58

-1.05

-0.53

0

0.53

1.05

1.58

Standard Normal Value

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Humid

ภาพที่ 4 Normal QQ Plot ของค่าความชื้นสัมพัทธ์
การประมาณค่ า อุ ณ หภู มิ พ้ื น ผิ ว และค่ า ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ใช้ ก ารประมาณค่ า ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (spatial
interpolation) โดยเปรียบเทียบ 3 วิธีได้แก่ วิธี IDW Spline และ Kriging ซึ่งผลการประมาณค่าแต่ละวิธีได้ผลดังนี้
1. การประมาณค่าอุณหภูมิพนื้ ผิวและค่าความชืน้ สัมพัทธ์ ด้วยวิธี IDW
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ผลการประมาณค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิว ได้ค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวอยู่ระหว่าง 30.41-38.60 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 5)
และค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 47.28-74.28 % (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 5 การประมาณค่าอุณหภูมิพนื้ ผิวด้วยวิธี IDW

ภาพที่ 6 การประมาณค่าความชื้นสัมพัทธ์ดว้ ยวิธี IDW
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2. การประมาณค่าอุณหภูมิพนื้ ผิวและค่าความชืน้ สัมพัทธ์ ด้วยวิธี Spline
ผลการประมาณค่าอุณหภูมิพ้ืนผิว ได้ค่ าอุณหภูมิพ้ืนผิวอยู่ระหว่าง 22.67-155.29 องศาเซลเซียส (ภาพที่
7)และค่าความชื้นสัมพัทธ์มีคา่ อยู่ระหว่าง -163.99-191.40 % (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 7 การประมาณค่าอุณหภูมิพนื้ ผิวด้วยวิธี Spline

ภาพที่ 8 การประมาณค่าความชื้นสัมพัทธ์ดว้ ยวิธี Spline
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3. การประมาณค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยวิธี Kriging
ผลการประมาณค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิว ได้ค่าอุณหภูมิพนื้ ผิวอยู่ระหว่าง 30.41-38.53 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 9)
และค่าความชื้นสัมพัทธ์มีคา่ อยู่ระหว่าง 47.31-74.18 % (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 9 การประมาณค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิวด้วยวิธี Kriging

ภาพที่ 10 การประมาณค่าความชืน้ สัมพัทธ์ดว้ ยวิธี Kriging
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การทดสอบความแม่นยาของการคาดการณ์คา่ อุณหภูมิพ้ืนผิว (ตารางที่ 1) และค่าความชืน้ สัมพัทธ์ โดยค่า
ทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ค่าทางสถิตกิ ารทดสอบความแม่นยาของการคาดการณ์ค่าอุณหภูมพิ ้ืนผิว
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
ตารางที่ 2 ค่าทางสถิตกิ ารทดสอบความแม่นยาของการคาดการณ์ค่าความชื้นสัมพัทธ์
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
การประมาณค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ โดยเปรียบเทียบ 3 วิธี ได้แก่ วิธี IDW Spline และ
Kriging พบว่าการประมาณค่าด้วยวิธี Spline ไม่เหมาะสมในการนามาใช้ เนื่องจากได้ค่าข้อมูลที่สูงและต่ากว่าปกติ
และเมื่อทาการเปรียบเทียบค่าทางสถิตขิ องวิธี IDW และ วิธี Kriging พบว่าวิธี Kriging ได้ค่าทางสถิติที่มีความแม่นยา
มากกว่า วิธี IDW ทั้งนี้วิธี Ordinary Kriging และ Universal kriging มีค่าทางสถิติที่ดีที่สุด และมีค่าเท่ากันทั้ง 2 วิธี
สามารถนามาใช้ในการประมาณค่าข้อมูลได้
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ
Customer satisfaction of railway service on Uttaradit –Bangkok route
อิสริยพร หลวงหาญ1* และ กณพ วัฒนา2
Itsariyaporn Luanghan1* and Kanop Wattana2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอ่ ขบวนรถไฟ เส้นทาง อุตรดิตถ์ –
กรุงเทพฯ ประเภทขบวนรถด่วนพิเศษและรถเร็ว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนด
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประเภทรถด่วนพิเศษ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (xˉ = 4.38) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านเวลา มีระดับไม่พึงพอใจบางส่วน (เฉลี่ยต่าสุด xˉ = 3.48)
และในส่วนด้านตั๋วโดยสาร และด้านการประชาสัมพันธ์ มีระดับพึงพอใจบางส่วน (เฉลี่ยสูงสุด xˉ = 4.83) ส่วนใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประเภทรถเร็ว ในภาพรวมอยู่ในระดับ ไม่พึงพอใจบางส่วน (xˉ = 3.48)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านเวลา มีระดับไม่พึงพอใจ (เฉลี่ยต่าสุด xˉ = 2.17) และในส่วนด้านตั๋วโดยสาร มีระดับ
พึงพอใจบางส่วน (เฉลี่ยสูงสุด xˉ = 4.49) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยแล้ว จะเห็นว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการประเภทรถด่วนพิเศษมากกว่าประเภทรถเร็ว
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ 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 (xˉ = 4.38) when on the sevice time,
it is level of partial dissatisfaction. (Lowest average xˉ = 3.48) and in the ticket service and public relations, it is level of
partial satisfaction. (Highest average xˉ = 4.83) overall of customer satisfaction level of Rapid train is dissatisfaction (xˉ
= 3.48), considering on service time, it is not satisfied. (Lowest average ˉx = 2.17) and in the ticket service, it is level
of partial satisfaction. (Highest average xˉ = 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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บทนา
รถไฟเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการเดินทางไปยังสถานที่ตา่ ง ๆ ของประชาชน
ทั่วไป ที่มเี ส้นทางให้บริการและการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จังหวัดที่มีเส้นทางการให้บริการของการรถไฟย่อมเป็นโอกาสอันดีของประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ ที่มีทางเลือกในการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนของการรถไฟฯ ปี 2553 – 2557 วงเงินลงทุนรวม 176,806.28 ล้านบาท
ซึ่งได้รวมโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สาหรับบริการเชิงพาณิชย์ จานวน 115 คัน ไว้ด้วย อีกทั้งในปัจจุบันรถ
โดยสารในขบวนรถต่างๆ มีจานวนไม่เพียงพอกับการใช้งาน ส่วนใหญ่มีอายุ เฉลี่ยใช้งานมานาน จึงมีสภาพค่อนข้าง
เก่า อุปกรณ์บางส่วนชารุด เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการด้านการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ขนส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ ในกลุ่มผู้โดยสารระดับกลางและระดับบนที่มีกาลังซื้อและต้องการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม 4 เส้นทาง 8 ขบวน ประกอบด้วย
เส้ น ทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ จานวน 2 ขบวนต่อ วัน เส้ น ทางกรุงเทพฯ – อุ บลราชธานี จ านวน 2 ขบวนต่อ วั น
เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย จานวน 2 ขบวนต่อวัน และเส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ จานวน 2 ขบวนต่อวัน (ที่มา
การรถไฟแห่งประเทศไทย)
ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยูใ่ นเส้นทางจุดแวะพักสถานีของขบวนรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ จานวน 2
สถานี ได้ แก่ สถานีรถไฟอุ ตรดิ ตถ์ และสถานีรถไฟศิลาอาสน์ โดยสถานีห ลัก ในการให้ บริก าร คื อ สถานี รถไฟ
อุตรดิตถ์ ซึ่งมีทาเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง พื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งธุรกิจการค้า อาทิเช่น ตลาดสดเทศบาล โรงเรียน
ขนาดใหญ่ (โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์) วัดท่าถนน จุดขึน้ – ลง รถโดยสารประจาทางระหว่างเมือง ธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง เป็นต้น จีงเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้โดยสารตัดสินใจเลือกใช้บริการ เนื่องจากอยูใ่ กล้บ้านพัก/สถานที่ทางาน
ความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น ๆ (ปฐมพงศ์ แก้วบุญเรือง, 2552) ทั้งนี้ ในการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการ ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ ด้านความไว้วางใจ และ ด้านการเข้าใจและรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ ต่อความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณ ภาพการให้บริการ รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟจาแนกตามวัตถุประสงค์ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการที่เป็นไปตามทัศนคติของผู้ใช้บริการ (ยุวดี วรสิทธิ์ และเอก ชุนหชัชราชัย, 2559) (ศิริวรรณ จุล
แก้ว, 2555) รวมไปถึงการจั ดรูปแบบการให้ บริก ารทั้งบริเวณสถานีรถไฟและขบวนรถไฟให้ เหมาะสมต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่มีอยูห่ ลากหลายประเภท เพื่อให้การบริการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟ
แห่ งประเทศไทยที่ ก าลั งจะปรับ ปรุ งและพั ฒ นารู ปแบบการให้ บริ ก ารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้น ศั ก ยภาพในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจการบริการขนส่งโดยสาร
ประเภทต่าง ๆ ด้วยการบริการที่มีคุณ ภาพให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ (ชัชฎาภรณ์ ธงชาย, 2551) (ฐานุตรา
จันทรเกตุ, 2554) (นฤชา เชาวน์ดี, 2549) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อขบวน
รถไฟ เส้นทางกรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ ประกอบกั บศึกษาปัจจัยด้านการบริการที่สาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของผู้ใช้บริการ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านความปลอดภัยและระบบรักษา
ความปลอดภัย ด้านตั๋วโดยสาร ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ
ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านลูกค้า เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้นาไปสู่การปรับปรุงและ
กาหนดแนวทางด้านคุณภาพการบริการของสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. วิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริการที่สาคัญต่อคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ
2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ

กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้านการบริการ
- ด้านเวลา (Timeliness)

- ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย
(Safety & Security)
- ด้านตั๋วโดยสาร (Ticketing)
- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Convenience)
- ด้านการเข้าถึง (Accessibility)
- ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ (Comfort)
- ด้านการรักษาความสะอาด (Cleanliness)
- ด้านการประชาสัมพันธ์ (Information)
- ด้านลูกค้า (Customer)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์พกพา

2. โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

3. โปรแกรม Microsoft office

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหานี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาปัจจัยด้านการบริการโดยสารเชิงพาณิชย์ ทั้งหมด 9 ด้าน โดย
นาไปประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอ่ ขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ และนาผลประเมินระดับ
ความพึงพอใจสู่การให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ
ต่อไป
2. ขอบเขตประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ด้านประชากร ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 459,768 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่ใช้บริการสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ เฉพาะขบวนรถไฟประเภทรถด่วน
พิเศษและรถเร็ว รวมจานวน 400 คน การคัดเลือกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะคาถามปลายปิด โดยได้สร้าง
ตามวัตถุประสงค์แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการทาแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็น
การระบุ ปัจ จัย ที่ส าคั ญ ต่อ คุ ณ ภาพการบริการขบวนรถไฟ ตอนที่ 2 เป็น ประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริก าร
ทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเวลา (Timeliness) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety &
Security) ด้านตัว๋ โดยสาร (Ticketing) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Convenience) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) ด้าน
ความสะดวกสบาย (Comfort) ด้านการรักษาความสะอาด (Cleanliness) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Information) และ
ด้านลูกค้า (Customer) ซึ่งได้ดัดแปลงหัวข้อมาจากงานวิจัยของ นฤชา เชาวน์ดี (2549) และ มาริสา เจริญไพศาลสัตย์
(2553) และ ตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริการ ทั้งนี้ แบบสอบถามได้ผ่านการปรับปรุงจาก
ผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ ว ยวิธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบรั ค และน าไปทดสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.94
4. วิธีการเก็บ ข้อมูล กาหนดเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างโดยไม่ อาศัยใช้ความน่าจะเป็ น
(Nonprobability Sampling) วิธีการเลือกตามสัดส่วน (Quota Selection) แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
Random Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการเดินทางโดยรถไฟ เฉพาะขบวนประเภทรถด่วนพิเศษ และ
รถเร็ว รวมจานวน 400 คน ซึ่งผู้วจิ ัยเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยน า
ข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าทางใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติประมวลผล ส่วนการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้เกณฑ์ 7 ระดับ (The
NSW Government’s, 2014) ดังนี้
1.00 – 1.85
ไม่พงึ พอใจมาก
1.86 – 2.71
ไม่พงึ พอใจ
2.72 – 3.57
ไม่พงึ พอใจบางส่วน
3.58 – 4.43
ปานกลาง
4.44 – 5.28
พึงพอใจบางส่วน
5.29 – 6.14
พึงพอใจมาก
6.15 – 7.00
ประทับใจ

ผลการศึกษา
ผลจากการวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ” มีดังนี้
1. ผลการศึก ษาปั จ จั ยด้ า นการบริ ก ารที่ ส าคั ญ ต่อ คุ ณ ภาพการบริก ารขบวนรถไฟ เส้ น ทางอุ ต รดิ ต ถ์ –
กรุงเทพฯ รายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านการบริการที่สาคัญต่อคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ
ประเภทรถด่วนพิเศษ
ประเภทรถเร็ว
ปัจจัยด้านการบริการ
จัดอันดับ
จัดอันดับ
(xˉ )
(xˉ )
ด้านเวลา
1.25
1
1.37
1
ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย
2.35
2
2.49
2
ด้านตั๋วโดยสาร
7.25
8
7.23
8
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
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
จากปัจจัยด้านการบริ การที่สาคัญต่อคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯพบว่า
ผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ ประเภทรถด่วนพิเศษและรถเร็ว มีปัจจัยที่สาคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ด้านเวลา
อันดับที่ 2 ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย อันดับที่ 3 ด้านการรักษาความสะอาด
2. ผลการศึก ษาการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริก ารขบวนรถไฟ เส้ น ทางอุ ต รดิ ต ถ์ – กรุ งเทพฯ
รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ
ประเภทรถด่วนพิเศษ
ปัจจัยด้านการบริการ
การแปรผล
(xˉ )
ด้านเวลา
3.48
ไม่พงึ พอใจบางส่วน
ด้านความปลอดภัยและระบบรักษา
4.25
ปานกลาง
ความปลอดภัย
ด้านตั๋วโดยสาร
4.83
พึงพอใจบางส่วน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.50
พึงพอใจบางส่วน
ด้านการเข้าถึง
4.80
พึงพอใจบางส่วน
ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ
4.25
ปานกลาง
ด้านการรักษาความสะอาด
4.08
ปานกลาง
ด้านการประชาสัมพันธ์
4.83
พึงพอใจบางส่วน
ด้านลูกค้า
4.45
พึงพอใจบางส่วน
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ประเภทรถเร็ว
การแปรผล
(xˉ )
2.17
ไม่พงึ พอใจ
2.60
ไม่พงึ พอใจ
4.49
3.20
4.11
3.14
3.09
4.29
4.23

พึงพอใจบางส่วน
ไม่พงึ พอใจบางส่วน
ปานกลาง
ไม่พงึ พอใจบางส่วน
ไม่พงึ พอใจบางส่วน
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ พบว่า ผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ
มีความพึงพอใจในการให้บริการประเภทรถด่วนพิเศษมากกว่าประเภทรถเร็วในทุก ๆ ด้าน แต่จะเห็นว่าผู้ใช้บริก าร
ขบวนรถไฟ ทั้ง 2 ประเภท ยังคงมีความไม่พึงพอใจในด้านเวลา ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ และด้านการรักษาความสะอาด เช่นเดียวกัน

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ ขบวนรถไฟเส้ น ทางอุ ต รดิ ต ถ์ – กรุ ง เทพฯ พบว่ า
ผู้ใช้บริการขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทขบวนรถด่วนพิเศษและรถเร็ว มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริการที่สาคัญ 3 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยต่าสุด) ได้แก่ อันดับที่ 1 ด้านเวลา อันดับที่ 2
ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย อันดับที่ 3 ด้านการรักษาความสะอาด (พชร จิตต์แจ้ง, 2553) ที่
กล่าวไว้วา่ ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญมากที่สุด ในด้านความสะดวก ความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ ประเภทรถด่วนพิเศษ มีระดับความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อันดับที่ 1 ด้านเวลา พบว่า เวลาในการออกขบวนรถไฟไม่
ตรงตามตาราง ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการเดินทางไปถึ งจุดหมายล่าช้ากว่ากาหนด อันดับที่ 2 ด้านการรักษาความ
สะอาด พบว่า ส่วนใหญ่ยังพบจุดบกพร่องในการทาความสะอาดไม่ทั่วถึงบนขบวนรถไฟ ไม่วา่ จะเป็นทางเดินโดยสาร
ห้องน้าและอุปกรณ์ภายในขบวนรถโดยสาร อันดับที่ 3 ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า
อุปกรณ์และป้ายแสดงเหตุเตือนภัยที่มีอยูใ่ นสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ ไม่ได้ทาให้ผู้ใช้บริการรู้สกึ ปลอดภัยในการ
เดิ นทาง และส่วนด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ พบว่า สภาพทั่ วไปของห้ องโดยสาร ที่นั่ งและพื้นที่เก็ บ
สัมภาระไม่เพียงพอต่อความต้องการ (มาริสา เจริญไพศาลสัตย์, 2553) พบว่า สภาพโดยทั่วไปของขบวนรถโดยสาร
ที่ นั่ ง ทางเดิ น ห้ อ งน้ า แม่ บ้ า นยั ง ท าความสะอาดได้ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง และสิ่ ง อ านวยความ/สะดวกไม่ ว่ าจะเป็ น
เครื่องปรับอากาศ ลูกบิดเปิดประตู และที่วางสัมภาระ ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ ประเภทขบวนรถเร็ว มีระดับความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับไม่พึงพอใจบางส่วน เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า อันดับที่ 1 ด้านเวลา พบว่ า ยังไม่ปัญหา
ความล่าช้าในการออกขบวนรถไฟอยู่เป็นระยะ สืบเนื่องจากความล่าช้าจากสภาพเส้นทางที่ไม่ได้รับการปรับปรุงและ
เสียหายในบางส่วน อันดับที่ 2 ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า สภาพแวดล้อมโดยรวม
บริเวณสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยขณะรอขึ้นขบวนรถไฟ ณ สถานี
และขณะเดินทาง อันเนื่องมาจากมลภาวะทางเสียงของรถไฟ และอันดับที่ 3 ด้านการรักษาความสะอาด พบว่า
อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในห้องน้าบนขบวนรถไฟอยู่ในสภาพเก่า ประกอบกับการทาความสะอาดที่ไม่
ทั่วถึง ทาให้ไม่น่าใช้และมีกลิ่นอันไม่พงึ ประสงค์ (นฤชา เชาวน์ดี, 2549) ว่า ควรปรับปรุงความสะอาดห้องน้าภายใน
รถไฟ รวมถึงจานวนห้องน้าให้เพียงพอต่อการใช้บริการ ความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร
ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ระดับประทับใจ และระดับไม่พึงพอใจมาก ไม่มีผู้ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจเลย
(ชลันดา ชมพูนุช, 2557) พบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และความพึงพอใจน้อยที่สุด ไม่มผี ู้ให้คะแนนเลย จาก
ผลการวิจัย ครั้งนี้ ทาให้ ผู้ วิจัย สามารถน าข้อ มู ลเสนอไปยั งสถานีรถไฟอุต รดิ ต ถ์ และการรถไฟแห่ งประเทศไทย
ในการจัดทาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ จนทาให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความประทั บใจและบอกต่อ ส่ งผลให้การรถไฟมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่ มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นยังรวมถึ ง
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กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ม ากขึ้น ด้ว ย ทั้ งนี้ ควรทาการส่ งเสริม การตลาดให้ มีค วามทั น สมั ย ตามนโยบายของรัฐบาลและ
เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปง่ายต่อการเข้าถึงการเดินทางโดยรถไฟและเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชน
อื่น ๆ (พชร จิตต์แจ้ง, 2553) กล่าวไว้ว่า การจาหน่ายตัว๋ โดยสารยังคงอยู่ ณ สถานีรถไฟเท่านัน้ ควรมีจุดบริการหรือ
การจัดตั้งตัวแทน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสาร ทั้งในการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้ขบวนรถไฟออกได้ตรงตารางที่กาหนดไว้ การทาความสะอาดทั้งบริเวณสถานีและบนขบวน
รถไฟ และที่สาคัญคือ การให้ป้องกันด้วยระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับ
ผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
1. งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อจากัดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้บริการขบวนรถไฟประเภทต่าง ๆ ควรศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการ
ขบวนรถไฟอื่นเพิ่มเติม เช่น ประเภทรถด่วน รถธรรมดา รถท้องถิ่น เป็นต้น
2. ศึกษาปั จจัยที่ เกี่ยวข้องต่อการปรับปรุงคุณ ภาพการบริการ เช่น ด้ านราคา การส่งเสริมการตลาด
ศึกษา ประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงรูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แท้จริง
3. ควรศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุ ณ ภาพการบริการของผู้ใช้บริก ารขบวนรถไฟเส้นทางอุต รดิตถ์ –
กรุงเทพฯ และเส้นทางอื่นที่เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การค้าและด้านโลจิสติกส์
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เอกสารอ้างอิง
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย [อิ น เตอร์ เ น็ ต ]. 2559; สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เมื่ อ วั นที่ 20 สิ ง หาคม 2558 ได้ จ าก :
http://www.railway.co.th/home/images/content/home/srt/timetable/northlinetxt.asp
ชัชฎาภรณ์ ธงชาย. (2551). คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟหัวลาโพง.
(สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ชลันดา ชมพูนุช. (2557). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การรถไฟแห่ งประเทศไทย ขบวนรถด่วน
พิเศษ
ชัน้ 2 ประเภทนั่ง ปรับอากาศ ชนิดรถดีเซลรางรุ่น Deawoo (กซข.ป., กซม.ป.). (แบบฝึกหัดการวิจัยปัญหา
เศรษฐกิจปัจจุบัน). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ฐานุตรา จันทรเกตุ. (2554). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณ ภาพการให้บริการรถยนต์โดยสารประจาทาง
ของบริษัท ขนส่ง จากัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี . (การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี, กรุงเทพฯ.

1084

Proceedings

นฤชา เชาวน์ดี . (2549). ความคิ ดเห็น ด้านการบริการของการรถไฟแห่ งประเทศไทย: กรณี ศึก ษา เส้ นทางสาย
ตะวันออก (กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ) . (ปัญหาพิเศษปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา,
ชลบุรี.
บุษบง พาณิ ชผล. (2555). ความพึงพอใจในการใช้บริก ารรถแอร์พ อทเรีย วลิ งค์ กรณี ศึก ษา : การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย . (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
กรุงเทพฯ.
ปฐมพงศ์ แก้วบุญเรือง. (2552). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษ ดีเซลราง สายเหนือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
พชร จิ ต ต์ แ จ้ ง . (2553). การศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า มหานคร ในเขตกรุ ง เทพมหานคร .
(ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
มาริสา เจริญไพศาลสัตย์. (2553). ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟที่มีต่อการให้บริการของขบวนรถด่วนพิเศษ
นครพิงค์ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่. (แบบฝึกหัดการวิจัยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
เชียงใหม่.
ยุวดี วรสิทธิ์ และเอก ชุณหชัชราชัย. (2559) . ปัจจัยด้านคุณภาพและพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
เรลลิงค์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร,
13(1), 24-42.
ศิริวรรณ จุลแก้ว. (2555). ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารรถไฟสายใต้. วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้, 5(2), 53-60.
ส านั ก งานส ถิ ติ แ ห่งชาติ [อิ น เตอร์ เ น็ ต ]. 2558; สื บ ค้นข้ อ มู ล เมื่ อวั น ที่ 20 สิงห าค ม 2558 ได้จาก :
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries01.html
The NSW Government’s (2014). Customer Satisfaction Index 2014. Transport for NSW. Haymarket.

1085

Proceedings

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศกึ ษา:
พื้นที่ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
Solution of the flooding problem in communities with reinforced concrete
water conduit: A case study of Ban-Rong district, Ngao of Lampang Province
เจนศักดิ์ คชนิล1* และ กณพ วัฒนา1
Jensak Koschanin1* and Kanop Wattana1
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมในชุมชน โดยทาการศึกษาในเขตพื้นที่ ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะปัญหาการระบายน้าในชุมชน การแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และศึกษาความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ ก การศึกษานี้ดาเนินการ
โดยสารวจข้อมูลจากสภาพพื้นที่จริงและแผนที่ภาพถ่ายภูมิประเทศ ข้อมูลปริมาณน้าฝน การคานวณอัตราน้าไหล
นองสูงสุดโดยใช้สมการของแมนนิ่ง (Manning’s Formula) การออกแบบขนาดหน้าตัดของรางระบายน้าที่เหมาะสม
และการส ารวจความพึ งพอใจต่อ การแก้ ปั ญ หาน้าท่ วมชุม ชนด้ ว ยรางระบายน้าคอนกรีต เสริม เหล็ ก โดยการใช้
แบบสอบถามที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ด้วยการใช้วิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence, IOC) การตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา-ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.70 ในที่นใี้ ช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 232 คน
ผลศึกษาพบว่าลักษณะปัญหาน้าท่วมในชุมชนที่เกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ในชุมชนเป็นที่ลุ่มมีระดับต่ากว่าถนน
และไม่มีระบบระบายน้า การแก้ไขปัญหาสามารถดาเนินการได้ด้ วยการใช้รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการ
ออกแบบตามมาตรฐานทางระบายน้าในประเทศไทยโดยใช้รางระบายน้าขนาด 1.00 x 0.80 เมตร มีอัตราไหลของ
รางระบายน้า Q = 0.641 ลบ.ม./วินาที และความเร็วในการไหลของรางระบายน้า V = 0.801 เมตร/วินาที ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กในระดับมาก
คาสาคัญ: น้าท่วมในชุมชน รางระบายน้า อัตราน้าไหลนองสูงสุด
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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

บทนา
ปัญหาน้าท่วมขังเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานและมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่ได้สร้าง
ความเสี ยหายร้ายแรงเหมือนแผ่นดิ นไหวหรือ ไฟไหม้ แต่น้าท่ วมจะสร้างผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม รวมทั้ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และความสูญเสียอื่นๆ [1] ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม ส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาน้าท่วมที่เกิดขึน้ มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ฝนตกหนักในพืน้ ที่ลมุ่ น้าใน
ร่องความกดอากาศต่า เกิดพายุหมุน เช่น ไต้ฝุ่น พายุโซนร้อนหรือพายุดีเปรสชั่น การเกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดหรือ
จากพายุจร ทาให้เกิดน้าป่าไหลหลาก สภาพของพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มน้าขัง หรือได้รับอิทธิพลจากน้าทะเลหนุน การขาด
แคลนแหล่งกักเก็บน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้าตอนบนเพื่อช่วยชะลอน้าไหลหลาก และสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ เป็น
ส่วนที่ไปเร่งให้เกิดความรุนแรงและขยายพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทาให้มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้า
ท่ วมขั งและน้าหลากดิ น ถล่ ม รุน แรง และเพิ่ ม พื้น ที่ ม ากขึ้น ได้ แ ก่ สภาพทางกายภาพของพื้น ที่ ในลุ่ ม น้าที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เช่น สภาพของพื้นที่ป่าต้นน้าตอนบนที่ทาหน้าที่เป็นฟองน้าถู กทาลาย ทาให้ขาดแหล่งดูด
ซับน้า และอัตราน้าหลากสูงสุดเพิ่มมากขึน้ และไหลมากเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มความรุนแรงในการทาลายของน้าและยัง
เป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย [2-3] นอกจากนี้ยังทาให้ดินที่ถูกชะล้างไหลลงมาตกตะกอนในแหล่งน้า ทาให้แหล่งน้าตื้น
เขิน เกิดน้าท่วมเฉียบพลัน และทาให้น้าป่าไหลหลากอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชวี ติ ของประชาชนที่
อาศัยในเขตพื้นที่ป่าไม้และที่ลาดชันอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดน้าป่าไหลหลากและเกิดน้าท่วมขังในที่ลุ่ม
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เกิดจากการบุกรุกทาลายระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากยังไม่มีมาตรการ
ป้องกันแก้ไขได้ผลอย่างจริงจัง การขยายเขตเมือง ที่อยูอ่ าศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการถมที่และลุกล้าเข้าไปใน
พื้นที่ราบลุ่มน้าท่วม ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้าธรรมชาติเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่อ่ืน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกีด
ขวางทางน้า เช่น ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น ที่ มีการออกแบบและก่อสร้างสะพาน ท่อลอดถนน ประตูระบายน้า และ
อาคารระบายน้าอื่น ๆ ไม่เพียงพอต่อการระบายน้าหลาก การถมที่ในที่ลุ่มเคยน้าขังเพื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
รวมทั้ง อาคารที่อยู่อาศัย อาคารสานักงาน อาคารพาณิชย์ และเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน้า ความไม่สามารถ
บังคับใช้ก ฎหมาย ข้อก าหนด มาตรการ และนโยบายการพั ฒ นาพื้น ที่ ผังเมืองก าหนดไว้ได้ อย่างจริงจั งและไม่มี
ประสิทธิภาพ ผังเมืองที่วางไว้ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เมื่อนาไปปฏิบัตแิ ล้วเกิดความขัดแย้ง ประกอบกับการบังคับใช้
ผั งเมื อ งไม่ทั น ต่อ สภาวการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ไม่ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ได้ อ ย่า งทั น
เหตุการณ์ รวมทั้งกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดการจัดระเบียบและการกาหนดเขต
การใช้ ที่ ดิ น ประเภทต่ า ง ๆ ที่ ชัด เจน เพื่ อ ก าหนดกรอบการเจริ ญ เติ บ โตที่ เหมาะสม เช่น พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย พื้ น ที่
เกษตรกรรม พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม พื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ จึ ง ส่ งผลให้ เกิ ด ปั ญ หาการจราจร ปั ญ หามวลภาวะจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัญหาน้าท่วม ปัญหาสภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
[4] การเร่งออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบ
จากการใช้พ้ืนที่หรือการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของผังเมืองจึงเป็นสิ่งจาเป็น [5] เพื่อ
สร้างจิตสานึกและสามารถเรียนรู้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยสภาพภูมิประเทศทั่วไปของพื้นที่ชุ มชนในตาบลบ้านร้อง ทั้งสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสภาพถนนหลาย
สายภายในชุมชน ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนจานวนมากใช้สัญจรไปมา เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่ที่
149 และ10 ตาบลบ้านร้อง อีกทั้งเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจาหน่ายสู่ตัวเมืองแต่ปั จจุบัน
เส้นทางดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนมักได้รับความเสียหายจากน้าท่วมขังเนื่องจากร่องระบายน้ามีขนาดเล็กและตื้นเขินทาให้
ไม่สามารถระบายน้าลงสู่แม่น้างาว ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้าได้อย่างรวดเร็วทาให้เกิดน้าท่วมขังแหล่งชุมชนและถนนภายใน
ชุมชนส่งผลกระทบให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและเป็นอุปสรรคในการสัญจร จึงจาเป็นต้องมีการ
ออกแบบก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาน้าท่วมขัง
การใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน แต่เนื่องจากในอดีตยังไม่มีการ
จัดวางผังเมืองที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่มกี ารกาหนดผังการระบายน้าภายในชุมชน และไม่ได้วางแผนก่อสร้างระบบ
น้าควบคู่กับการก่อสร้างถนน จึงส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้าท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝน
ประกอบกับอาคารบ้านพักอาศัยของประชาชนในชุมชน ยังไม่มรี ะบบบาบัดน้าเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
ดังนัน้ การศึกษาการออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพการ
ระบายน้า งบประมาณการก่อสร้าง และวิธีบารุงรักษา การพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างรางระบายน้า
จะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วน และจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและสภาพพื้นที่
ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ลักษณะปัญหาน้าท่วมในชุมชนตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
2. การแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชน สามารถดาเนินการได้โดย
ต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้คอื
1. การระบายน้า หมายถึง การนาเอาน้าที่เกินความต้องการออกไปจากพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อให้
พื้นที่นั้นสามารถใช้ให้เกิ ดประโยชน์หรือให้พ้ืนที่นั้น ๆ มีความสะดวกที่ จะใช้งานต่อไปได้เป็นระยะเวลานานๆ [6]
ลักษณะของการระบายน้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้
1.1 การระบายน้าด้วยระบบแรงโน้มถ่วง คือ การไหลของน้าจากที่สูงลงสู่ที่ต่าหรือตามความลาด
เทของสภาพภูมปิ ระเทศ ซึ่งเป็นลักษณะของการไหลด้วยแรงโน้มถ่วง การระบายน้าลักษณะนี้เหมาะสาหรับพื้นที่ที่มี
ลักษณะภูมิประเทศลาดชัน หรือจุดระบายน้าสามารถระบายน้าได้เองโดยไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วย
ในการระบายน้า
1.2 การระบายน้าด้วยการสูบน้า คือ พื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่แบนราบหรือพื้นที่ลุ่ม
เป็นแอ่งกระทะการระบายน้าด้วยระบบแรงโน้มถ่วงทั้งระบบทาได้ยากจึงกาหนดให้มีทาง ระบายน้าย่อย ระบายน้าไป
จุดรวมน้า ซึ่งจะออกแบบเป็นประตูระบายน้าควบคู่กับสถานีสูบน้า
2. รางระบายน้า รูปแบบของรางระบายน้าประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ
2.1 รางระบายน้าแบบปิด เป็นรางระบายน้าที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยการใช้ท่อประเภทต่าง ๆ เช่น ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหล็กท่อ PVC หรือท่อชนิดอื่น ตามความจาเป็นและความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
2.2 รางระบายน้าแบบเปิด เป็นรางระบายน้าที่เป็นดิน หรือคอนกรีตอยู่ริมถนนมีฝาปิดหรือไม่ก็ได้
แต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติจริงจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและสภาพพื้นที่ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

(ก) รางระบายน้าแบบปิด
(ข) รางระบายน้าแบบเปิด
ภาพที่ 1 รูปแบบของรางระบายน้าแบบปิดและแบบเปิด
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3. การสารวจสภาพพื้นที่เพื่อออกแบบรางระบายน้า เป็นการรวบรวมข้อมูล พื้นฐานที่สาคัญ เพื่อใช้
ประกอบการคานวณและการออกแบบรางระบายน้า ดังนี้
3.1 สภาพลักษณะรูปร่างและความลาดชันของพืน้ ที่ ความลาดชันของแนวถนนที่จะก่อสร้าง
3.2 ขีดความสามารถของรางระบายน้าที่มอี ยู่ในปัจจุบันและสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
3.3 รางระบายน้าของพื้นที่อ่ืนที่อยู่ข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดออก ปริมาณและอัตราการ
ระบายน้าที่จุดออกตลอดจนจุดรับน้าที่ระบายออกจากพื้นที่
4. การศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการ การก่อสร้างรางระบายน้าต้องศึกษา
ความเหมาะสมโครงการหรือความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งมีขนั้ ตอนดังนี้ [6]
4.1 รวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่โครงการระบบโครงข่ายถนนและลักษณะฝน
4.2 การวางผังระบบระบายน้าในพื้นที่โครงการ
4.3 การกาหนดเกณฑ์ดา้ นอุทกวิทยาและคานวณอัตราการไหลสูงสุด (Q)
4.4 การกาหนดเกณฑ์ดา้ นชลศาสตร์และออกแบบขนาดรางระบายน้า
4.5 การกาหนดเกณฑ์ดา้ นโครงสร้างเพื่อออกแบบเบือ้ งต้นและประมาณราคา
4.6 การวิเคราะห์ความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการ
4.7 การสรุปผลวิเคราะห์และจัดทาองค์ประกอบ หรือรูปแบบของโครงการที่จะดาเนินการขั้นต่อไป
5. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมการออกแบบก่อสร้างรางระบายน้า
การพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างรางระบายน้าต้องคานึงถึงความคุ้มค่ าทางด้านเศรษฐกิจและ
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนทั้งในด้านความเสียหายต่อทรัพย์สินและความไม่สะดวกที่ประชาชนจะได้รับโดยมีปัจจัยที่
สาคัญ ดังนี้
5.1 ทางน้าไหลที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง
5.2 บริเวณที่มีน้าท่วมขังซ้าซากหรือน้าท่วมขังเป็นเวลานาน
5.3 พื้นที่แหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนนตลาด วัดและ
โรงเรียน เป็นต้น
5.4 พื้นที่อื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นควรให้มีรางระบายน้า
6. หลักการออกแบบรางระบายน้า การออกแบบรางระบายน้ามีข้อพิจารณาดังนี้ คือ ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า งบประมาณการก่อสร้าง วิธีการบารุงรักษาโดยจะต้องออกแบบให้น้าไหลด้วยความเร็วที่สามารถล้างท่อ
ด้วยตัวเองและสามารถระบายน้าได้ ตามภาวะอั ตราระบายน้าออกแบบ (Design Dithery) นอกจากนี้ในกรณี ราง
ระบายน้าแบบท่อปิดต้องมีการออกแบบการระบายอากาศไว้ด้วยเพื่อช่วยลดปัญหาการสึกกร่อนของท่อและวัสดุอ่ืน
นอกจากนี้มีขอ้ ควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการออกแบบวางโครงข่ายรางระบายน้า ดังนี้
6.1 สถานที่และตาแหน่งตาแหน่งและแนวเขตวางรางระบายน้า เป็นส่วนสาคัญที่มีผลกระทบต่อ
งบประมาณการก่อสร้างและประสิทธิภาพการระบายน้าการกาหนดแนวเขตรางระบายน้าที่ดีควรมีระยะสั้นและไม่ลึก
มากแต่มีขดี ความสามารถรับน้าจากทุกแหล่งกาเนิดและระบายน้าออกไปได้โดยเร็ว
6.2 ขนาดรางระบายน้า รางระบายน้าขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการระบายได้มากกว่า ราง
ระบายน้าขนาดเล็กแต่ราคาสูงกว่า ดังนัน้ เพื่อความประหยัดและความคุ้มค่าจึงจาเป็นต้องคานวณขนาดให้เหมาะสม
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6.3 ความลาดของรางระบายน้า รางระบายน้าที่มีความลาดชันมากจะทาให้ความลึ กของราง
ระบายน้ามากขึน้ ตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อมิให้รางระบายน้ามีความลึกมากให้พิจารณากาหนดบ่อสูบเป็นระยะ ๆ แทน
การขุดดินให้ลกึ เพื่อเป็นการยกระดับน้าให้สูงขึน้
7. ปั จจัย ที่ ต้อ งพิ จารณาในการออกแบบรางระบายน้ า การออกแบบรางระบายน้า มีปัจจัยสาคั ญ
ประกอบการพิจาณา ดังนี้
7.1 การป้อ งกั นการสึ กกร่อน การออกแบบรางระบายน้าแบบท่อ ปิดต้องป้อ งกั นการสึ กกร่อ น
ภายในท่อ เพื่อป้องกันท่อชารุดเสียหายเร็วกว่ากาหนดอันจะส่งผลให้ต้องมีการขุดวางท่อใหม่แทนท่อเก่าที่ชารุด ซึ่ง
จะเป็นการยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าการวางท่อให้ได้มาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้น
7.2 ชนิดของท่อระบายน้า ท่อระบายน้ามีจานวนหลายชนิด เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหล็ก
ท่อ PVC ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในเรื่องคุณสมบัติความคงทนและราคา ดังนั้น ควรศึกษาและเลือกใช้ท่อให้ เหมาะสม
กับโครงสร้างของรางระบายน้าและสามารถรับน้าหนักได้ทั้งน้าหนักถาวรและน้าหนักจร ซึ่งรวมถึงแรงกระแทกหรือ
การทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นได้
7.3 รอยต่อหรือรอยเชื่อม การออกแบบรางระบายน้าต้องศึกษาวิธีการป้องกันและลดอัตราน้าไหล
รั่วเข้ารางระบายน้าผ่านทางรอยต่อหรือรอยเชื่อม
7.4 การบารุงรักษา รางระบายน้าที่ไม่มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่องจะทาให้เกิดการชารุดหรือมี
อายุการใช้งานที่สั้น ดั งนั้น การออกแบบต้องค านึงถึ งความสะดวกและง่ายต่อการบารุงรักษารวมถึงการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างประหยัดด้วย
8. ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ออกแบบด้านอุทกวิทยา เกี่ยวข้องกับการคานวณอัตราการระบายน้าหรือ
อัตราน้าไหลนองสูงสุดที่เกิดจากฝน ดังนี้
8.1 ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ เกี่ยวข้องกับการคานวณอัตราการระบายน้าหรือ
อัตราน้าไหลนองสูงสุดที่เกิดจากฝนออกแบบได้ ดังนี้ [6]
8.1.1 อัตราน้าไหลนองสูงสุด คานวณจากปริมาณฝนออกแบบที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่จะ
ระบายน้าในรอบ 2-10 ปี ปกติใช้เกณฑ์ปริมาณฝนออกแบบในรอบปีการเกิดหรือคาบพินิจ 5 ปี แต่สาหรับบริเวณ
ชุมชนไม่หนาแน่นและมีปัญหาน้าท่วมขังเพียงเล็กน้อยใช้รอบปีการเกิดของฝนออกแบบ 2 ปี ในทางตรงกันข้ามหาก
เป็นบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นย่านพาณิชยกรรมและธุรกิจการค้า ซึ่งเมื่อเกิดน้าท่วมจะมีความเสียหายค่อนข้างมาก
และเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรให้ใช้รอบปีการเกิดของฝนออกแบบ 10 ปี
8.1.2 กรณีปริมาณน้านองหรืออัตราน้าไหลนองสูงสุดที่เกิดขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
จะต้องยอมให้เกิดน้าท่วมขังเพียงชั่วคราวและเร่งระบายน้าออกไปโดยเร็ว
8.1.3 ปริมาณฝนออกแบบขึ้นอยู่กับรอบปีการเกิดและระยะเวลาที่ฝนตก โดยคานวณได้
จากกราฟความสัมพันธ์ของความเข้มระยะเวลาที่ตกและความถี่ของฝน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ หรือภูมภิ าค
ของประเทศ โดยขอข้อมูลดังกล่าวได้จากสถานีฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดนัน้ ๆ
8.1.4 ปริมาณน้านองทั้งหมดที่ใช้ในการออกแบบทางระบายน้า คือ ปริมาณน้าฝนและ
ปริมาณน้าเสียที่เกิดจากการใช้น้าในพื้นที่
8.1.5 ปริมาณน้าเสียที่ไหลลงทางระบายน้า (กรณีระบบรวม) จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณ
น้าที่ประชากรในพื้นที่ใช้แต่ละวันโดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้าที่ประชากรใช้ทั้งหมด สาหรับอัตรา
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การใช้น้าของประชากรกาหนดให้ อยู่ช่วงพิสั ย 100-200 ลิตร/คน/วัน โดยกาหนดให้ ชุม ชนขนาดเล็ก หรือ มีความ
หนาแน่นน้อยใช้นา้ 100 ลิตร/คน/วัน และชุมชนขนาดใหญ่หรือมีความหนาแน่นมากใช้นา้ 200 ลิตร/คน/วัน
8.2 วิธีการคานวณอัตราน้าไหลนองสูงสุด (Design Discharge) การคานวณปริมาณน้านองสูงสุด
สาหรับพื้นที่รับน้าฝนหรือพื้นที่ที่จะระบายน้ามีขนาดเล็กไม่เกินกว่า 25 ตารางกิโลเมตร ใช้สูตร Rational Formula [7]
ดังแสดงในสมการที่ 1
Q
=
0.278x10-6 CIA
สมการที่ 1
เมื่อ
Q
=
ปริมาณน้าไหลนองสูงสุดหรือการออกแบบอัตราการระบายน้า
มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
C
=
สัมประสิทธิ์ไหลนอง (Coefficient of Runoff)
I
=
ความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง
A
=
พื้นที่รับน้าฝนมีหน่วยเป็นตารางเมตร
8.3 การคานวณค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (Coefficient of Runoff) ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง
(C) คือ ตัวแปรที่ถูกกาหนดให้เป็นค่าคงที่สาหรับ สภาวการณ์หนึ่งๆ ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองนี้ สามารถแบ่งตาม
ลักษณะพืน้ ที่ผิว หรือลักษณะพื้นที่ใช้สอยตามตารางสัมประสิทธิ์การไหลนองตามพื้นผิวหรือลักษณะพื้นที่ใช้สอย ค่า
สัมประสิทธิ์น้ีใช้ได้เฉพาะกับฝนความถี่รอบ 2-10 ปี เท่านั้น ในกรณี ที่ลักษณะพื้นที่ไม่เข้ากลุ่มกันสามารถหาค่ า
สัมประสิทธิ์การไหลนองหรือน้าท่าผิวดินเฉลี่ย (C) ได้จากความสัมพันธ์ลักษณะการใช้พ้ืนที่ย่อ ยและขนาดพื้นที่ย่อย
ดังแสดงในสมการที่ 2
n

C

C A
i 1
n

i i

สมการที่ 2

A
i 1

i

เมื่อ

C1….Cn =
สัมประสิทธิ์น้าท่าผิวดินของพืน้ ที่ย่อยแต่ละส่วน
A1….An =
ขนาดพื้นที่ย่อยแต่ละส่วน
8.4 การค านวณความเข้ ม ฝนออกแบบ (Design Rainfall) ความเข้ ม ของฝน (Rainfall Intensity)
หมายถึง ความหนักเบาของฝนที่ตกลงมาคานวณได้จากปริมาณฝนออกแบบ หารด้วยระยะเวลาที่ฝนตก ดังนั้น
ความเข้มฝนออกแบบที่มีค่าสูงอัตราเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดน้าท่วมขังก็จะน้อยลง แต่งบประมาณก่อสร้างจะยิ่ง
แพงขึ้น ดังนั้นการเลือกความเข้มฝนที่ใช้ออกแบบจึงต้องพิจารณาสภาพพื้นที่และความคุ้มค่าในการป้องกันน้าท่วมขัง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสาหรับความเข้มของฝนออกแบบที่ใช้ในการคานวณปริมาณน้าไหลนองสูงสุด จากสูตร
Rational Formula นั้น จะขึ้น อยู่กั บรอบปี ห รือความถี่อ อกแบบ และระยะเวลาที่ ฝ นตก ซึ่ งนิย มอ่ านจากกราฟ
ความสัมพันธ์ของความเข้มระยะเวลาที่ฝนตกและรอบปีของฝน โดยรอบปี ที่ออกแบบกาหนดไว้ในรอบ 2 ถึง 10 ปี
ส่วนระยะเวลาที่ฝนตกจะกาหนดให้เท่ากับเวลาที่ฝนตกหรือเวลาน้าไหลนอง (Tc) ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่น้าไหลนองก่อตัว
เป็นรูปร่างและไหลจากจุดไกลที่สุดของพื้นที่ระบายมายังจุดที่พิจารณา
8.5 เวลาน้าไหลนอง (Time of Concentration, Tc) หมายถึง เวลาที่น้าจากทุกส่วนในพื้นที่ระบายน้า
ไหลมาถึงจุด ทางออก (Outlet) ประกอบด้วย เวลาทางเข้า (Inlet time, to) รวมกั บเวลาที่ น้าเดิ นทางในท่อ จากจุ ด
ทางเข้าถึงจุดทางออกที่พจิ ารณา [6] ดังแสดงในสมการที่ 3
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Tc  t o  t pipe

สมการที่ 3

เมื่อ

Tc
=
เวลาที่น้าจากทุกส่วนในพืน้ ที่ระบายน้าไหลมาถึงจุดทางออก
to
=
เวลาน้าไหลบนพืน้ ดินหรือพื้นที่ผิวต่างๆ
tpipe
=
เวลาที่น้าวิ่งในเส้นท่อหรือรางระบายน้า
(ความเร็วการไหลในท่อเท่ากับ 0.75 เมตร/วินาที หรือเท่ากับ 45 เมตร/นาที)
หากกาหนดให้เวลาน้าไหลบนพื้นผิว (to) เท่ากับ 15 นาที ก็จะสามารถคานวณเวลาน้าไหลนอง (Tc)
ได้ดังแสดงในสมการที่ 4
Tc
=
15 + L/45 (นาที)
สมการที่ 4
เมื่อ
Tc
=
เวลาน้าไหลนองหรือเวลาของการรวมจุด, นาที
L
=
ความยาวท่อ (เมตร)
9. ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์การออกแบบด้านชลศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการคานวณขนาดของท่อหรือ
รางระบายน้าที่จะสามารถระบายน้าด้วยอัตราการไหลสูงสุดที่ออกแบบ (Q) การออกแบบขนาดท่อจะถือว่าการไหล
ในท่อระบายน้าหรือรางระบายน้าเป็นแบบเสมอต้นเสมอปลาย (Uniform Flow) และจะใช้สมการแมนนิ่ง (Manning’s
Formula) เพื่อคานวณหาความจุและขนาดท่อ ดังแสดงในสมการที่ 5

เมื่อ

1 2 1
Q  AR 3 S 2
n

สมการที่ 5

Q
n

=
อัตราการไหลสูงสุดที่ผ่านท่อ (ลบ.ม./วินาที)
=
สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง
=
0.016-0.018 สาหรับคอนกรีต (ท่อหรือคลองดาดคอนกรีต)
=
0.025 สาหรับคลองดิน
A
=
พื้นที่หน้าตัดของท่อหรือทางน้าไหล (ตารางเมตร)
R
=
รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic Radius) (เมตร) = A/P
P
=
เส้นขอบเปียก (Wetted Perimeter), เมตร
S
=
ความลาดชันท่อออกแบบ
D
=
เส้นผ่านศูนย์กลาง
สาหรับทางระบายน้าแบบท่อพิจารณาการไหลเต็มท่อดังนั้นเส้นขอบเปียก (P) มีค่าเท่ากับ ¶D และค่ารัศมี
ชลศาสตร์ (R) มีค่าเท่ากับ D/4 จากสูตรแมนนิ่ง สามารถคานวณเฉพาะความเร็วในเส้นท่อได้ ดังแสดงในสมการที่ 6

1 2 1
V  R 3S 2
n

สมการที่ 6

เมื่อ
V
=
ความเร็วในเส้นท่อ (เมตร/วินาที)
10. ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ทางด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง ข้อกาหนดของงานคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรือมาตรฐานวิศวกรรม
ระหว่ า งประเทศ เช่ น American Concrete Institute(ACI) American Association of State Highway Official(AASHO)
American Society for Testing of Material(ASTM) เป็นต้น
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11. ข้อกาหนดด้านการบารุงรักษา เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงต้อ งมีการวางแผนบารุงรักษาทางระบายน้าเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยวางแผน
ดาเนินการในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อเป็นการเตรียมให้ทางระบายน้าสามารถรับน้าฝนและระบายน้าได้อย่างรวดเร็วอัน
เป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังขึ้น ซึ่งสามารถดาเนินการได้ดังนี้ คือ สารวจสภาพปัญหาการชารุดของราง
ระบายน้า การตรวจสอบความเสียหายของทางระบายน้า และดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

กรอบแนวคิดและสมมุติ าน
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมในชุมชน โดยในที่นีใ้ ช้กรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 2
ศึกษารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขังในชุมชนโดยใช้รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สารวจความพึงพอใจการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังใน
ชุมชนโดยใช้รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

- พืน้ ที่นาขั
้ ง ความเสียหาย ผลกระทบ
วิธีการแก้ปญ
ั หาโดยใช้รางระบายน้า
คอนกรีต
- ขนาด กว้างxยาวxลึก ของรางระบายน้า
- การเสริมเหล็กในโครงสร้าง คสล.
- แบบสอบถามความพึงพอใจการแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขังในชุมชนโดยใช้รางระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิเคราะห์ผล, สรุป, และอภิปรายผล

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติ านการวิจัย
1. รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถแก้ปัญหาน้าท่วมในชุมชนได้
2. ประชาชนมีความพึงพอใจเกีย่ วกับการระบายน้าในชุมชนในระดับดี

วิธีวิทยาการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตาบลบ้านร้องอาเภองาว จังหวัดลาปาง
จานวน 578 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตาบลบ้านร้องอาเภองาว จังหวัดลาปาง
จานวน 232 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane [8] จากจานวนประชากรทั้งหมดเพื่อหาความพึง
พอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรที่ศึกษาสาหรับงานวิจัยนี้ คือ การแก้ปัญหาน้าท่วมในชุมชนโดยใช้รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตัวแปรต้น คือ แนวทางการออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อ หาในการวิจั ยนี้ศึกษาเกี่ ย วกั บแนวทางการออกแบบรางระบายน้าคอนกรีต เสริมเหล็ ก ส าหรับกา ร
แก้ปัญ หาน้าท่วมในชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ ขั้นตอนการออกแบบ วิธีก ารค านวณออกแบบ รายละเอียดของแบบ
ก่อสร้าง และการศึกษาความพึงพอใจในการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา
การวิจัยนี้ใช้พ้ืนที่ในการศึกษา คือ พื้นที่ชุ มชนตาบลบ้านร้องอาเภองาว จังหวัดลาปาง ระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยตัง้ แต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่จากการสารวจพื้นที่จริง
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับออกแบบและวิเคราะห์ผลการศึกษา
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาแบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่ไปดาเนินการสารวจพื้นที่จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะปัญหาน้าท่วม
ในชุมชนที่เกิดขึ้น สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ระดับความสูงของพืน้ ที่ที่ประสบปัญหา ลักษณะการระบายน้า และอื่นๆ
2. รวบรวมข้อมูล พื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริม เหล็ ก ได้ แก่ วิธีการ
คานวณอัตราการไหลของน้า ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
3. รวบรวมข้อมู ลปัจจัยพื้นฐานเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการแก้ปัญ หาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาน้าท่วมในชุมชนที่เกิดขึ้น
2. วิเคราะห์ถงึ แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. การออกแบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
4. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลการศึกษา
ลักษณะปัญหาน้าท่วมในชุมชนตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
จากการสารวจข้อมู ลในพื้นที่ที่ศึกษาวิจัยในชุมชนหมู่บ้านร้องพัฒนา หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว
จังหวัด ล าปาง พบว่าสภาพพื้น ที่ โดยทั่ วไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเป็ นพื้ นที่ ล าดเชิงเขาซึ่ งประกอบด้ว ยบ้ านเรือ นของ
ประชาชน ทิศตะวันตกเป็นที่ลุ่มติดแม่น้าใช้ทาการเกษตร ทิศใต้เป็นชุมชนติดกับหมู่ บ้านร้อง หมู่ที่ 2 และบ้านนาแรม
หมูท่ ี่ 1 บริเวณทิศเหนือของหมูบ่ ้านติดกับบ้านสบป๋อน หมูท่ ี่ 3 ดังแสดงในภาพที่ 3
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บ้านสบป๋อน

ทุ่งนา

บ้านร้องพัฒนา

เชิงเขา
ทิศทางน้าหลาก

บริเวณน้าท่วมขัง
บ้านร้อง

บ้านนาแรม

ภาพที่ 3 บริเวณน้าท่วมขังในพื้นที่บ้านร้องพัฒนา หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
จากภาพที่ 3 พืน้ ที่บริเวณบ้านร้องพัฒนา เป็นพืน้ ที่ลมุ่ บ้านเรือนที่อยูอ่ าศัยของประชาชนมีระดับความสูงต่า
กว่าระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน(ลักษณะพื้นที่คล้ายกับสระน้า) ไม่มีระบบระบายน้าที่สามารถ
ระบายน้าขังออกจากพื้นที่ชุมชนได้ เมื่อมีฝนตกในบริเวณนี้ทาให้เกิดการสะสมของน้าฝนจาก 2 แหล่ง คือน้าฝน
ภายในชุมชน และน้าฝนที่ไหลหลากมาจากที่สูง ทาให้มปี ริมาณน้าจานวนมากเอ่อล้นท่วมบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของประชาชน ทาให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สนิ ของประชาชนจานวนมาก
การแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า พื้นที่ชุมชนที่รับน้า ทั่วบริเวณศึกษามีพ้ืนที่ขนาด 23,140 ตารางเมตร
(14.00 ไร่ 1.00 งาน 85.00 ตารางวา) ถนนในพื้นที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ค่าระดับในพื้นที่
ออกแบบ(ศูนย์กลางถนน +0.50 เมตร) พื้นที่ศึกษาเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นไม่มากนัก และขนาดชุมชนไม่ใหญ่
การออกแบบรางระบายน้าจึงพิจารณาเฉพาะปริมาณน้าท่าผิวดินที่เกิดจากฝนในพื้นที่ระบายน้าเท่านั้น การคานวณ
ปริมาณน้าไหลนองสูงสุด สามารถแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การคานวณปริมาณน้าไหลนองสูงสุด
รายละเอียด
1. ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) ในที่นพี้ จิ ารณาจากมาตรฐานทางระบายน้า [6]
2. ความเข้มของฝน (I) ได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน - ช่วงเวลา - รอบปี
การเกิดซ้า [9] ในที่นพี้ จิ ารณาที่ชว่ งเวลา Tc=30+L/45=0.60 ชั่วโมง และมีรอบปีการ
เกิดซ้า(Frequency) 10 ปี
3. พื้นที่รับน้าฝน (A)
Q = 0.278x10-6CIA
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จากตารางที่ 1 พบว่าปริมาณน้าไหลนองสูงสุด Q = 0.347 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นข้อมูลที่นาไปสู่การคานวณ
ขนาดของรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ กได้ ด้วยการใช้สมการของแมนนิ่ง (Manning Formula) การคานวณใช้
วิธีการ Try out and error ดังแสดงผลในตารางที่ 2 ทิศทางการไหลของน้าและการวางผังรางระบายน้าความยาว L=
250 เมตร ในพื้นที่วิจัยสามารถแสดงดังภาพที่ 4 ขนาดรางระบายน้าพิจารณาจากอัตราไหลของรางระบายน้า Q ≥
0.347 ลบ.ม./วินาที และความเร็วในการไหลของรางระบายน้า V ≥ 0.75 เมตร/วินาที [6] เมื่อพิจารณาค่าระดับ
เริ่มต้นของรางระบายน้าและระดับสุดท้ายของรางระบายน้าแล้วสามารถดาเนินการก่อสร้างโดยใช้ค่า SLOPE 1 :
1000 ได้อย่างเหมาะสมโดยที่รางระบายน้าไม่ต่ากว่าผิวดินจนเกินไป
ตารางที่ 2 การคานวณความจุของรางระบายน้าและความเร็วการไหล (n=0.018)
อัตราการไหลและความเร็วของรางระบายน้าขนาดต่างๆ
ขนาดของรางน้า
SLOPE 1 : 1000 = 0.0010
กว้าง(ม.) x ลึก(ม.)
1 2 1
1 2 1
V  R 3 S 2 (เมตร/วินาที)
Q  AR 3 S 2 (ลบ.ม./วินาที)
n

n

0.60 x 0.60
0.80 x 0.60
1.00 x 0.80
1.25 x 0.80

0.216
0.306
0.641
0.874

0.601
0.637
0.801
0.874

แนวก่อสร้างรางระบาย
น้า

ลาห้วยจอร่องหอย

ภาพที่ 4 แนวก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากตารางที่ 2 และภาพที่ 4 สามารถพิจารณาเลือกขนาดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เหมาะสมได้
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/
วินาที (V ≥ 0.75 เมตร/วินาที) ทิศทางการไหลของน้ากาหนดให้ไหลไปทางทิศใต้ลงไปยังลาห้วยจอร่องหอย และไหล
รวมไปยังแม่นางาวทางทิ
้
ศตะวันตก โดยรูปแบบของรางระบายน้าสามารถแสดงดังภาพที่ 5

1097

Proceedings

แปลนฝาระบายน้า

รายละเอียดฝาระบายน้า

ภาพที่ 5 รูปแบบของรางระบายน้า [6]
จากภาพที่ 5 สามารถนาแบบรายละเอียดไปดาเนินการก่อสร้างได้ โดยพิจารณาความกว้างของรางน้า คือ
B = 1.00 เมตร ความลึกของรางน้า คือ H = 0.80 เมตร ความยาวของรางระบายน้าคือ L = 250 เมตร
การสารวจความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
การศึกษานี้ใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 5=มากที่สุด,
4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, และ1=น้อยที่สุด โดยมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วย
การใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่นามาสร้างแบบสอบถาม (Index of ItemObjective Congruence, IOC) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากนั้นนาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขและนาไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษาจานวน 30 คน แล้วทาการตรวจสอบหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของเครื่อ งมื อ (Reliability) ด้ ว ยวิ ธีก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา-ครอนบั ค (Cronbach’s Alpha) ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า 0.70 จึงนาสามารถนาแบบสอบถามไปใช้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ ในการศึกษานี้มีประชากรจานวน
รวมทั้งสิ้น 578 คน ผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane ในที่น้ีใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 232 คน การแปร
ความหมายระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาได้จากค่าเฉลี่ย(Mean) ซึ่งเรียงตามลาดับได้ดังนี้ มาก
ที่สุด(4.50-5.00) มาก(3.50-4.49) ปานกลาง(2.50-3.49) น้อย(1.50-2.49) น้อยที่สุด(1.00-1.49) ผลการศึกษา
แสดงดังตารางที่ 3-5
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ตารางที่ 3 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Try Out n= 30)
Cronbach’ Alpha
0.7381
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไป (n = 232)
รายการ
เพศ
การศึกษา

จานวนแบบสอบถาม
30

ชาย
หญิง
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.-ปวส
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ผู้ตอบแบบสอบถาม (%)
54.17
45.83
33.33
37.50
16.67
8.33
4.17

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจในกระบวนการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชน
1.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาคมรับรู้
1.2 การเลือกวิธกี ารแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนโดยใช้รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.3 การเปิดโอกาสให้ประชาคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชน
2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้
2.1 รูปแบบ และลักษณะของรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 การจัดวางตาแหน่ง และการจัดแนวรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.3 ทิศทางการไหลของน้าที่ระบายออก
2.4 ความสวยงามกลมกลืนกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง
3. ความพึงพอใจในผลการดาเนินงาน
3.1 ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2 ความรวดเร็วในการระบายน้าออกจากพืน้ ที่ชุมชน
4. ความพึงพอใจโดยรวมของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก

Mean S.D.

แปรความหมาย

3.29
4.75
3.75

0.91
0.44
0.90

ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

3.96
4.54
4.58
4.21

0.69
0.51
0.50
0.66

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.13
4.04
4.25

0.74
0.69
0.61

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่ า Cronbach’ Alpha = 0.7381 ซึ่ ง มากกว่า 0.70 แสดงว่า แบบสอบถามมี ค วาม
น่าเชื่อถือสามารถนามาใช้ในการวิจัยได้ จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ เพศชายร้อยละ
54.17 เพศหญิงร้อยละ 45.83 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 37.50 จากตารางที่ 5
แสดงผลความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ได้แก่ การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนโดยใช้รางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Mean=4.75) ทิศทางการไหลของน้าที่ระบายออก(Mean=4.58) และการจัดวางตาแหน่ง และ
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การจัดแนวรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก(Mean=4.54) เรียงตามลาดับ นอกจากนี้พบว่าความพึงพอใจโดยรวม
ของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในระดับ มาก(Mean=4.25)

สรุปผลและอธิปรายผล
ลักษณะปัญหาน้าท่วมในชุมชนตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
จากข้อมูลการสารวจพื้นที่จริงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณบ้านร้องพัฒนา เป็นพื้นที่ลุ่ม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ของประชาชนมีระดับความสูงต่ากว่าระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน ไม่มีระบบระบายน้าที่สามารถ
ระบายน้า เมื่อมีฝนตกทาให้เกิดการไหลนองของน้าฝนภายในชุมชน และน้าฝนจากบริเวณเชิงเขาที่อยู่ใกล้เคียงทาให้มี
น้าท่วมขังในชุมชนได้
การแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผลการคานวณปริมาณน้าไหลนองสูงสุด Q = 0.347 ลบ.ม./วินาที ขนาดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่เหมาะสมคื อ ขนาด 1.00 x 0.80 เมตรโดยมีค่า Q = 0.641 ลบ.ม./วินาที (Q ≥ 0.347 ลบ.ม./วิน าที) และ V =
0.801 เมตร/วินาที (V ≥ 0.75 เมตร/วินาที) ทิศทางการไหลของน้ากาหนดให้ไหลไปทางทิศใต้ลงไปยังลาห้วยจอร่อง
หอย และไหลรวมไปยังแม่น้างาวทางทิศตะวันตก รูปแบบรายละเอียดรางระบายน้าเป็นไปตามแบบมาตรฐานทาง
ระบายน้า
ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความพึงพอใจโดยรวมของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในระดับ
มาก(Mean=4.25) ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ได้แก่ การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนโดยใช้ราง
ระบายน้าคอนกรี ต เสริม เหล็ ก (Mean=4.75) ทิ ศ ทางการไหลของน้ าที่ ระบายออก(Mean=4.58) และการจั ด วาง
ตาแหน่ง และการจัดแนวรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก(Mean=4.54) เรียงตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่าการแก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นการแก้ไขปัญหาที่
ถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามมาตรฐานทางระบายน้าที่ใช้ในประเทศไทย [6] เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการ
แก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) มีความพึงพอใจในระดับ มากมากที่สุด มีเพียงความพึงพอใจต่อ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาคมรับรู้เท่านั้นที่มีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจัยที่แก้ปัญหาน้าท่วมชุมชนโดยใช้รางระบายน้าขนาด 1.00 x 0.80 เมตรนั้น อาจมีการเลือกใช้
รางระบายน้าที่มขี นาดเล็กลงและวางบริเวณริมสองฝั่งถนนแทนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การวิจัยนี้เป็น
การศึกษาโดยใช้ กรณี ศึกษาเฉพาะพื้นที่ชุมชน ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง เท่านั้น ซึ่งหากต้องการ
ออกแบบรางระบายน้าคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก เพื่อ แก้ ไขปั ญ หาน้าท่ วมในชุม ชนอื่น ๆ จึ งจ าเป็ น ต้อ งใช้ข้อ มู ล ในการ
ออกแบบอัต ราไหลนองสูงสุ ด (Q) ของพื้น ที่ นั้นๆจึงสามารถออกแบบได้ อ ย่างเหมาะสม ดั งนั้น เพื่ อเป็ น การสร้า ง
ประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัยมากขึ้นผู้ศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษากับ พื้นที่รับน้าในลักษณะอื่นๆ
ด้วย รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์และวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับความเหมาะสมในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาน้า

1100

Proceedings

ท่วมในชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
และปรับปรุงไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/
ชั่วโมง
Development of condenser cooling air conditioner 9,000 BTU / hour
สิทธิชัย เสนารัตน์1* และ ธราธิป ภูร่ ะหงษ์1
Sittichai Senarut1* and Tharathip Phurahong1
บทคัดย่อ
การพั ฒ นาอุ ปกรณ์ ล ดอุ ณ หภู มิค อนเดนเซอร์เครื่อ งปรับอากาศ เพื่อ สร้ างและทดสอบการใช้งานของ
อุ ป กรณ์ ลดอุ ณ หภู มิ (condenser) เครื่ อ งปรั บ อากาศขนาด 9,000 บี ที ยู /ชั่ ว โมง ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า
เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบเดิ ม และเป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กให้ แ ก่ ผู้ ใช้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ง านได้ จ ริ ง เพื่ อ ให้
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการพัฒนาและสร้าง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ (condenser) ประกอบด้วย
ท่อทองแดง ขนาด3/8และ 1/4 ข้อต่อสามทาง ขนาด 3/8 , 1/4 คอนเดนเซอร์ขนาด 0.1519 ตารางเมตร และวาล์ว
ปรับด้วยมือ
ผลการทดสอบการทางานของอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ (condenser) กับการทดสอบการใช้กาลังไฟฟ้าแบบติด
อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์และไม่ติดอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้ผลการทดสอบ
แบบไม่ติดอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์จะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6-3.7 A และทดลองแบบติดตั้งอุป กรณ์ลด
อุณหภูมิคอนเดนเซอร์เข้าไปจะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 3.1-3.2 A ได้กระแสที่ลดลง 0.5 A และการวัดอุณหภูมิก่อนติด
อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์อุณหภูมิจุดที่ 1 วัดได้ 45.5 องศาเซลเซียส จุดที่ 2 วัดได้ 35.7 องศาเซลเซียส จุด
ที่ 3 วั ด ได้ 35.1 องศาเซลเซี ย ส จุ ด ที่ 4 วั ด ได้ 36.1 องศาเซลเซี ย ส และหลั ง จากติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ล ดอุ ณ หภู มิ
คอนเดนเซอร์ อุณหภูมทิ ี่วัดจุดที่ 1 วัดได้ 46.5 องศาเซลเซียส จุดที่ 2 วัดได้ 31.3 องศาเซลเซียส จุดที่ 3 วัดได้ 31.3
องศาเซลเซียส จุดที่ 4 วัดได้ 31.4 องศาเซลเซียส ได้ผลอุณหภูมสิ ารทาความเย็นก่อนออกจากคอนเดนเซอร์ ลดลง
4.7 องศาเซลเซียสเซลเซียส ช่วงที่ทาการวัดทดสอบ อุณหภูมิหอ้ งอยู่ที่ 32-33 องศาเซลเซียส ปริมาณสารทาความ
เย็น 50 ปอนด์/ตารางนิ้ว และความเร็วลมคอยล์ร้อนยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ ความเร็วลมอยู่ที่
3.2 M/s และติดตัง้ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ ความเร็วลมอยูท่ ี่ 2.4 M/s
คาสาคัญ: อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์
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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

บทนา
เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มนุษย์จึงมีแนวคิดที่หลากหลายรูปแบบใน
การประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถอานวยความสะดวกสบายให้กับตัวเอง เครื่องปรับอากาศเป็นอีกเครื่องมือชนิด
หนึ่งที่อานวยความสะดวกสบายให้ แก่ประชากรโลก และประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนจาเป็นต้องมี
อุ ปกรณ์ ที่ทาให้ มี อ ากาศเย็ น เช่น เครื่อ งปรั บอากาศ ดั งนั้น การที่ ป ระเทศไทยซึ่ งมีอ ากาศร้อ นจึ งท าให้ มีก ารใช้
เครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น และใช้เป็นเวลานานขึ้น และอาจทาให้ คอนเดนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศนั้น มี
อุณหภูมสิ ูงขึน้ และทางานหนักเสียพลังงานมากขึ้น
ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดที่จะใช้กระบวนการกลั่นตัวของสารทาความเย็น ที่เกิดขึ้นในชุดคอยล์เย็นส่วนที่สาร
ทาความเย็นไม่สามารถกลั่นตัวเป็นไอก่อนเข้าไปยังคอมเพรสเซอร์ เมื่อนาเอามาผ่านคอยล์และนาความเย็นที่เหลือไป
ระบายความร้อนให้กับคอยล์ร้อนช่วยระบายความร้อนให้กระบวนการควบแน่นสารความเย็นเป็นของเหลวก่อนเข้า
ชุดควบคุมการไหลสารทาความเย็น
เพื่อ ให้ ก ารทางานของเครื่องปรับอากาศทางานได้อ ย่างมีประสิทธิภ าพมากขึ้น จึ งออกแบบเพื่อ พั ฒ นา
อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ และเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังเครื่องปรับอากาศ
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วัตถุประสงค์
ออกแบบและพั ฒ นาอุ ปกรณ์ ลดอุณ หภูมิคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ เพื่อของอุปกรณ์ ลดอุณ หภู มิ
(condenser) เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/ชั่วโมง และเป็นต้นแบบการประยุกต์พัฒนาใช้งาน

วิธีการศึกษา
การจั ด ท าครั้ ง นี้ ผู้ จั ด ท ามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ลดอุ ณ หภู มิ Condenser
เครื่องปรับอากาศ และทดสอบประสิทธิภาพ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ Condenser เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/
ชั่วโมง มีลาดับการดาเนินงานดังภาพที่ 1
การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมคิ อนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/
ชั่วโมง
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทดสอบอุณหภูมขิ องคอยล์ร้อน
ออกแบบอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ
Condenser เครื่องปรับอากาศ

ไม่ผา่ น

สร้างอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ
Condenser เครื่องปรับอากาศ

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง

บันทึกผลการทดสอบ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ Condenser เครื่องปรับอากาศ
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1. ศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
จากข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การทางานของเครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนังและแบบตัง้ แขวน ส่วนที่ทา
หน้าที่ระบายความร้อน ชุดคอนเดนชิ่ง จะต้องมีการระบายอากาศได้ดี ทาให้ประสิทธิภาพการทาความเย็นดีขนึ้ [1]
2. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ Condenser เครื่องปรับอากาศ
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ Condenser เครื่องปรับอากาศ ใช้ Condenser ของรถยนต์
กระบะมาช่วยเป็นตัวแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับ Condenser
2.1 โครงสร้างของชุดทดสอบและการติดตั้ง

ภาพที่ 2 ลักษณะของ Condenser ในการติดตั้ง
2.2 การกาหนดตาแหน่งในการทดสอบอุณหภูมิ Condenser
ตาแหน่งในการทดสอบอุณหภูมิ T1
ตาแหน่งในการทดสอบอุณหภูมิ T2
ตาแหน่งในการทดสอบอุณหภูมิ T3
ตาแหน่งในการทดสอบอุณหภูมิ T4

2.3 เครื่องมือวัดในการทดสอบอุณหภูมิ Condenser

ภาพที่ 2 ลักษณะของ เครื่องวัดอุณหภูมิ
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ภาพที่ 3 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและความดันสารทาความเย็น

ผลการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ เครื่องปรับอากาศ เติมสารทาความเย็นชนิด R22 มีปริมาณ 60 ปอนด์/ตารางนิว้ ใช้ตัว
วัดอุณหภูมแิ บบ เทอร์โมคัปเปิล วัดทั้ง 4 จุด อุณหภูมชิ ว่ งทาการบันทึกผล 32-33 0C โดยจะศึกษาการระบายความ
ร้อนของคอนเดนเซอร์ และเทียบการทางานของตัวคอมเพรสเซอร์ ดังจะแสดงตามกราฟต่อไปนี้
กราฟที่ 1 ผลการทดสอบการทางานของเครื่องปรับอากาศ และการใช้กาลังไฟฟ้าจะเห็นได้วา่ กราฟเส้นสี
แดงแสดงการทางานของเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ม่ได้ลดอุณหภูมคิ อนเดนเซอร์ ทาให้กาลังไฟฟ้าทีใ่ ช้งาน เกิน 800 W
ส่วนกราฟเส้นสีฟ้าจะติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์การใช้พลังงานไฟฟ้าจะลดลงที่ประมาณ 100 W
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กราฟที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบกระแสการใช้งาน ก่อนและหลังติดตัง้ กระแสที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน
โดยเฉลี่ยแล้ว ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 3.73 A ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าหลัง
การติดตัง้ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 3.11 A จะมีค่าเฉลีย่ ความแตกต่างที่ 0.62 A

กราฟที่ 3 การเทียบอุณหภูมทิ ี่ตัววัด T4 หรือด้นทางออกสารทาความเย็นในคอนเดเซอร์ก่อนไปยังชุด
ควบคุมสารทาความเย็น ค่าเฉลีย่ อุณหภูมิก่อนการติดตั้ง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 35.75 0C ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมหิ ลังการติดตั้ง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 26.46 0C

วิจารณ์และสรุปผล
ในการดาเนินงานครั้งนี้ผู้จัดทามีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุณหภูมิ Condenser เครื่องปรับอากาศ การงานตาม
ขั้ น ตอนที่ ได้ เริ่ ม จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แล้ ว ได้ ท าการออกแบบอุ ป กรณ์ ล ดอุ ณ หภู มิ
Condenser เครื่องปรับอากาศและจากการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปจึงได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพ อุปกรณ์ลด
อุณหภูมิ Condenser เครื่องปรับอากาศ สรุปการทางานได้ดังนี้
- อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์การใช้พลังงานไฟฟ้าจะลดลงที่ประมาณ 100 W
ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าก่อนการติดตั้ง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 3.73 A ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้า
หลังการติดตั้ง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 3.11 A จะมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างที่ 0.62 A
- ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิหลังการติดตั้ง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 5 - 9 0C ขึ้นอยู่กับการระเหยตัวของ
สาทาความเย็นจาก evaporator
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การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The investigation of biogas production efficiency from agricultural wastes
กาหลง บัวนาค1* สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์1 และ ธนวัฒน์ ศรีรักษา2
Kalong Buanak1*, Sanphasit Chonlaphan1 and Thanawat Sriraksa2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โดยการเลือกใช้มูลวั วหมักร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไม้ ได้แก่ มะม่วงและสับปะรด หัวข้อที่ต้องการ
ศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ ประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซโดยเปรียบเทียบสัดส่วนของวัตถุดิบเริ่มต้น และเปรียบเทียบ
ผลของขนาดวัสดุเหลือทิง้ การทดลองเป็นแบบใส่วัตถุดิบลงไปในถังหมักครั้งเดียวและทาการทดลองโดยไม่มีการปรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสภาวะอุณหภูมิห้องโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในครัวเรือน
ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซ ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณการเกิดก๊าซ
ผลการศึกษาพบว่าการหมักร่วมให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการหมักเฉพาะมูลสัตว์ โดยสัดส่วนที่เหมาะสมในการหมักมูล
วัวกับเปลือกมะม่วง คือ 75:25 ส่วนสับปะรดเท่ากับ 25:75 ซึ่งให้ปริมาณก๊าซสูงสุดที่ 3,500 มิลลิลิตรต่อวัน การ
เปรียบเทียบขนาดของวัสดุหมักพบว่าผลของการลดขนาดของวัตถุดิบเริ่ม ต้นทาให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายและ
ประสิทธิ ภ าพของระบบดี ก ว่าการไม่ล ดขนาด อุ ณ หภู มิขณะทดลองสู งสุด 29.9 องศาเซลเซี ยสซึ่ งถื อว่า ต่ากว่า
อุณ หภูมิที่เหมาะสมต่อการทางานของแบคทีเรีย ในการประยุกต์ใช้งานจริงอาจต้องนาถังหมักไปไว้ในสถานที่ที่มี
อุณหภูมิสูงเหมาะสมกับการหมัก และผลของ pH สาหรับการหมักมะม่วงและสับปะรด หรือผลไม้ที่มีความเป็นกรด
สู ง จึ ง ต้ อ งท าการเพิ่ ม ค่ า alkalinity ลงไปในระบบโดยการเติม ขี้ เถ้ า เพื่ อ ปรั บ ค่ า pH ให้ เสถี ย รป้ อ งกั น ค่ า pH ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อเชื้อที่ผลิต Biohydrogen และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซ
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 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 codigestion 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 (3035 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

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะปัญหาด้านราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น
น้ามัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจกับการประหยัดพลังงาน
และใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น การใช้พ ลังงานทดแทนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับประเทศไทยซึ่งมีการ
เกษตรกรรม การเพาะปลูก และปศุสัตว์เป็นจานวนมาก สามารถนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเปลี่ยนให้เป็น
พลังงานได้ เช่น ก๊าซชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวมวล
ก๊ า ซชีว ภาพ คื อ ก๊ า ซที่ เกิ ด ขึ้น ตามธรรมชาติ จ ากการหมั ก ย่อ ยสลายของสารอิ น ทรี ย์ ภ ายใต้ ส ภาวะที่
ปราศจากออกซิเจน หลักการย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ คือ สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดย
กลุ่มจุลินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ โดยสารอินทรียโ์ มเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน จะถูกย่อยสลาย
โดยจุลินทรียก์ ลุ่มที่เปลี่ยนสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ ให้เป็นกรดอินทรีย์ขนาดเล็ก เช่นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว กรดอะมิโน
และกรดไขมัน เป็นต้น กลุ่มแบคทีเรียที่สร้างกรดอะซิตกิ จะเปลี่ยนกรดอินทรียข์ นาดเล็กให้เป็น กรดอะซิตกิ และก๊าซ
ไฮโดรเจน และขั้นตอนสุดท้ายกลุ่มแบคทีเรียจะสร้างมีเทนโดยเปลี่ยนกรดอะซิติกและไฮโดรเจนให้กลายเป็นก๊าซ
มีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้า
นิ่ง กล่าวคือหากมีสารอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลานานก็อาจเกิดก๊าซชีวภาพได้ และของเสี ยจากชุมชนนับเป็ น
แหล่งกาเนิดและปล่อยก๊าซมีเทนที่เป็นสาเหตุทาให้เกิ ดปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ดังนั้นขยะอินทรีย์ของเสียหรือ ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก
เปลือกผลไม้ ที่เกิดขึ้นจากแหล่งชุมชนควรจะถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น นาไปใช้ผลิตพลังงานทดแทน
หรือใช้แทนก๊าซหุงต้ม เพื่อลดปริมาณมลพิษออกสู่ส่งิ แวดล้อม
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อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการทาการเกษตรเป็นจานวนมาก และมีความโดดเด่นด้าน
การเพาะปลู ก และแปรรู ปผลไม้ โดยเฉพาะมะม่ วงและสั บปะรด จากการส ารวจพื้ น ที่ พ บว่ าในชุม ชนและสถาน
ประกอบการแปรรูปผลไม้มี เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปวันละมากกว่า 3 ตัน ส่วนมากมักจะนาไปทาปุ๋ย ซึ่งใช้
เวลานานในการย่อยสลาย หรือทิ้งเป็นขยะ ทาให้เกิดปัญหากลิ่นรบกวนซึ่งเกิดจากการหมัก คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การนาวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไม้มาใช้ในการหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับมูลวัว ซึ่งหาได้ตามชุมชนทั่วไป ซึ่งหาก
ชุมชนและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสามารถผลิตใช้ภายในครัวเรือนและชุมชนได้แล้ว จะสามารถ
นามาใช้แทนแก๊สหุงต้ม เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านพลังงานในชุมอย่างยั่งยืนต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. มูลวัวสดที่ผ่านการขับถ่ายมาแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง
2. วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร ได้แก่ เปลือกมะม่วงและสับปะรด
3. ชุดทดลองและชุดถังผลิตก๊าซชีวภาพ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและออกแบบถังผลิตก๊าซชีวภาพ
2. การทดลองผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกมะม่วงและสับปะรด
เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหัวข้อที่ต้องการศึกษา
เปรียบเทียบมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่
1.1 ประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซโดยเปรียบเทียบสัดส่วนของวัตถุดิบเริ่มต้น (มูลวัวต่อวัสดุเหลือ
ทิง้ ทางการเกษตร)
1.2 ปริมาณการเกิดก๊าซเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร โดยเลือกจากวัสดุเหลือ
ทิง้ จากการแปรรูปผลไม้ในอาเภอบางคล้าที่มปี ริมาณมาก ได้แก่ มะม่วง และสับปะรด
1.3 เปรียบเทียบผลของขนาดวัสดุเหลือทิง้ โดยจะเปรียบเทียบจากผลการทดลอง ซึ่งแบ่งขนาด
เป็นสองแบบ คือ แบบลดขนาดโดยการปั่นละเอียด และแบบไม่ทาการลดขนาด
การออกแบบการทดลองเป็นแบบใส่วัตถุดิบลงไปในถังหมักครั้งเดียวและทาการวิเคราะห์จนจบการทดลอง
โดยไม่มีการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และทาการทดลองในสภาวะอุณ หภูมิห้องโดยไม่ควบคุมอุณ หภูมิ เพื่อให้
ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในครัวเรือน ซึ่งเหมาะกับการใช้ในชุมชน สามารถแบ่งชุดการทดลองเป็น 9 ชุดการทดลอง
3. การวัดและบันทึกผล
หลังจากการหมักจะใช้อุปกรณ์ ทาการวัดปริมาณการเกิดก๊าซ pH และอุณ หภูมิของระบบทุกวันในเวลา
เดียวกัน ค่าต่าง ๆ ที่บันทึกจะถูกนามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเกิ ดก๊าซชีวภาพ เพื่อหาสภาวะที่มี
ความเหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุแต่ละชนิด
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ผลการศึกษา
1. การทดสอบชุดถังหมักก๊าซชีวภาพ
จากการทดสอบการออกแบบถังหมักพบว่า ถังหมักสามารถใช้ในการผลิตก๊าซได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย
ไม่มีรอยรั่ว มีช่องสาหรับใส่เศษวัสดุเพิ่มเติมได้งา่ ย ตลอดการหมักไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน มีชอ่ งสาหรับถ่ายกากโดยมี
วาล์วเปิดปิด ถังหมักมีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถนาไปใช้งานได้ตามครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถเปิด
ปั๊มเพื่อหมุนวนของผสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซของระบบได้อีกด้วย
ผลการทดลองหมักในถังหมักก๊าซพบว่ากระบวนการย่อยสลายเกิดขึน้ ในเวลา 1 วัน ทาให้ถังเก็บลอยตัวขึ้น
ก๊าซที่ได้ออกมาในช่วงแรกจะติดไฟยาก เพราะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปะปนอยู่ในปริมาณมาก ต้องรอให้ผ่าน
กระบวนการอะซิ โ ดเจเนซิ ส (Acidogenesis) ซึ่ ง ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกมาเป็ น ไบโอไฮโดรเจน และช่ ว งท้ า ยจะเกิ ด
กระบวนการมีทาโนเจเนซิส (Methanogenesis) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอมีเทน

ภาพที่ 1 การทดสอบชุดถังหมักก๊าซชีวภาพและถังเก็บ
2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของระบบ
ผลการทดลองแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ผลการทดลองในชุดทดลองที่ไม่มกี ารปรับค่า pH ของระบบ และผล
การทดลองในชุดทดลองที่มีการปรับค่า pH ในการเริ่มต้นการทดลอง รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ผลการทดลองค่าของระบบที่ไม่มกี ารปรับค่า pH
การทดลองนี้ทาการหมักโดยไม่มีการปรับค่า pH ของระบบ จากการวัดค่า pH โดยเครื่องวิเคราะห์
ในเวลา 12.00 น. เป็นประจาทุกวันที่ทาการทดลอง พบว่าในวันเริ่มต้นการทดลองค่า pH ของชุดทดลอง 3, 4, 6 และ
7 มีค่าต่ากว่า 7.0 ซึ่งแสดงถึงความเป็นกรด สาเหตุเนื่องจากชุดทดลองดังกล่าวมีส่วนผสมของมะม่วงและสับปะรด
ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 75 ความเปรีย้ วจากกรดของผลไม้จึงทาให้คา่ pH อยู่ในระดับต่า
ส่วนชุดทดลองที่ 8 และ 9 ซึ่งมีสัดส่วนมะม่วงและสับปะรดร้อยละ 50 เป็นชุดทดลองที่ไม่มีการลดขนาด
ของวัสดุ (ไม่มีการปั่นละเอียด) ทาให้การกระจายตัวของวัสดุไม่ดีเท่าชุดการทดลองอื่น ๆ จึงทาให้ค่า pH อยูใ่ นระดับ
ปกติ
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จากภาพที่ 2 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าชุดการทดลองที่ 1 ค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงน้อย เนื่องจากไม่มีการ
ย่อยของแบคทีเรียหรือมีอัตราการย่อยน้อย เนื่องจากอาหารที่จาเป็นในระบบมีน้อย ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 2-9
ค่า pH ลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ย์ที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ไฮโดรไลซิส ซึ่งกระบวนการนี้แบคทีเรียจะสร้างกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ในกระบวนการนี้จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอ
ไฮโดรเจน (Biohydrogen) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเห็นว่าค่า pH ของชุดทดลองที่ 4, 7 และ 8 ลดลงจนต่ากว่า
4.0 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อ ย ๆ ซึ่งความเป็นกรดที่สูงส่งผลให้สภาวะภายในถังไม่เหมาะที่เชื้อผลิต Biohydrogen
เจริญ เติบโต ดั งนั้นเชื้อ จะหยุ ด การผลิ ต ก๊ าซและสร้ างสปอร์ ไว้ภ ายในถั ง เมื่อ เกิด สภาวะที่ เหมาะสมจึ งจะมีก าร
เจริญเติบโตและผลิตก๊าซ Biohydrogen อีกครั้ง ตรงกับทฤษฎีที่กล่าวว่า หากค่า pH ต่ากว่า 6.0 ประสิทธิภาพของ
ระบบจะลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีแบคทีเรียกลุ่มสร้างมีเทนไม่สามารถใช้กรดอินทรีย์ระเหยง่ายทันจึงเกิดการ
สะสมในระบบและท าให้ ค่ า pH ลดต่ าลงอย่า งรวดเร็ วถึ ง 4.5 – 5.0 และแบคที เรีย กลุ่ ม สร้ างมีเทนจะหยุ ด การ
เจริญเติบโต

ภาพที่ 2 แสดงค่า pH ของระบบที่ไม่มกี ารปรับค่า
2.2 ผลการทดลองค่าของระบบที่มีการปรับค่า pH
พบว่าในวันเริ่มต้นการทดลองค่า pH ของชุดทดลอง 3, 4, 6 และ 7 มีค่าต่ากว่า 7.0 ซึ่งแสดงถึง
ความเป็นกรดจึงต้องทาการเพิ่มค่า alkalinity ลงไปในระบบโดยการเติมขี้เถ้า เพื่อปรับค่า pH ให้เสถียรป้องกันค่า pH
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อเชื้อที่ผลิต Biohydrogen ดังที่เกิดขึ้นกับการทดลองแรก
หลังจากการปรับค่า pH เป็นเวลา 1 วัน พบว่าทุกชุดการทดลองที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งมีค่า
pH ลดลงต่ากว่า 7.0 จึงมีการเติมขี้เถ้าอีกครัง้ ในวันที่ 2 และ 3 เพื่อปรับค่า pH
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ภาพที่ 3 แสดงค่า pH ของระบบที่มีการปรับค่า
จากเปรียบเทียบภาพที่ 2 และ 3 พบว่าในระยะเวลาเท่า ๆ กัน พบว่าชุดการทดลองที่มีการเติมขี้เถ้า ค่า pH
จะค่อย ๆ ลดลงจากกระบวนการย่อยสลายและสร้างกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ค่า pH มีผลต่อการทางานของแบคทีเรีย
การทดลองเพื่อผลิตก๊าซมีเทนจึงควรให้ค่า pH ของระบบอยู่ที่ 6.5 - 7.5 [19] ซึ่งเป็นช่วงค่า pH ที่แบคทีเรียกลุ่มที่
สร้างก๊าซมีเทนสามารถเจริญเติบโตได้ดี
3. อุณหภูมิ
พบว่าอุ ณ ภู มิของระบบที่ ไม่มีก ารปรับ pH อยู่ระหว่าง 28.2 - 29.9 องศาเซลเซี ยส เฉลี่ ย 28.93 องศา
เซลเซียส และอุณภูมขิ องระบบที่มีการปรับ pH อยู่ระหว่าง 27.0 - 29.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 28.10 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 4 อุณหภูมขิ องระบบที่ไม่มกี ารปรับค่า pH
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ภาพที่ 5 อุณหภูมขิ องระบบที่มีการปรับค่า pH
จากการเปรียบเทียบอุณหภูมขิ องชุดทดลองที่มีและไม่มกี ารปรับค่า pH ปรากฏว่าการปรับค่า pH ไม่มี
นัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหูมขิ องระบบ แต่ข้นึ อยู่กับอุณหภูมภิ ายนอก และเนื่องจากการทดลองไม่มกี ารปรับ
อุณหภูมิ ทาให้อุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นในการทดลอง คือ 29.9 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าอุณหภูมิต่า จึงทาให้การผลิต
ก๊าซมีประสิทธิภาพต่า ตรงกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอุณหภูมทิ ี่เหมาะสม คือ 30 - 35 องศาเซลเซียส เป็นช่วง
การทางานของแบคทีเรียที่เรียกว่า Mesophilic Bacteria
4. ปริมาณการเกิดก๊าซ
พบว่าในชุดการทดลองที่ไม่มกี ารปรับ pH แทบจะไม่มกี ๊าซเกิดขึ้นเลย เนื่องจากค่า pH ที่ลดต่าลง ทาให้เกิด
สภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ส่วนในชุดการทดลองที่มีการปรับค่า pH มีปริมาณก๊าซดัง
แสดงในภาพที่ 6 ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่า ชุด ทดลองที่ 1 ไม่ มี ก๊ า ซเกิ ด ขึ้ น เลย เนื่ อ งจากไม่ มี อ าหารที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในระบบ และอุณหภูมกิ ารทดลองอยู่ในระดับต่า จึงทาให้ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซต่า
ผลของชุดการทดลองเปลือกมะม่วงแสดงให้เห็นว่าชุดที่ 2 ซึ่งมีสัดส่วนมูลวัวต่อเปลือกมะม่วงเท่ากับ 75 : 25
มีปริมาณก๊าซมากที่สุด คือ 3,500 มิลลิลิตรต่อวัน ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซ ส่วนชุดทดลอง
เปลือกสับปะรด ชุดที่ 7 สัดส่วนมูลวัวต่อเปลือกสับปะรดเท่ากับ 25 : 75 เป็นชุดที่มปี ริมาณก๊าซมากที่สุด คือ 3,500
มิลลิลิตรต่อวัน ระยะเวลาที่ให้อัตราการเกิดก๊าซได้ดีที่สุด คือระยะ 1-4 วันแรก ซึ่งเป็นไบโอไฮโดรเจน
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณก๊าซที่เกิดระหว่างชุดทดลองที่มีการลดขนาดและไม่มีการลดขนาดของวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร ในอั ต ราส่ วนมู ล วัว ต่อ วั ส ดุ เท่ า กั บ 50 : 50 พบว่า ชุด ทดลองที่ ทาการลดขนาด (ชุด ที่ 3 และ 6)
มีปริมาณก๊าซมากกว่าชุดที่ไม่มกี ารลดขนาด (ชุดที่ 8 และ 9)
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ภาพที่ 6 ปริมาณการเกิดก๊าซในชุดทดลองที่มีการปรับค่า pH
ปริมาณก๊าซที่เกิดจะลดลงและระบบจะเริ่มหยุดการผลิตก๊าซในวันที่ 5 เนื่องจากการทดลองเป็นแบบแบทช์
ไม่มีการเติมวัสดุเข้าไปในระบบเพิ่มเติม และอุณหภูมิที่ ไม่เหมาะสมต่อการเกิดก๊าซ ทาให้ประสิทธิภาพของระบบ
ลดลง

วิจารณ์และสรุปผล
1. ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์
ผลการทดลองค่า pH และปริมาณการเกิดก๊าซในชุดการทดลองที่ 1 เป็นการทดลองหมักเฉพาะมูลวัว ซึ่งไม่
มีก๊าซเกิดขึ้นเลยเนื่องมาจากไม่มีสารอาหารสาหรับเชื้อ Biohydorgen แสดงให้เห็นว่าการหมักร่วม (Co - Digestion)
กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมากกว่าการหมักเฉพาะมูลสัตว์ โดยเฉพาะการผลิตก๊าซจากมูลวัว
ซึ่งมีลิกนินและเซลลูโลสอยู่มาก จึงทาให้ย่อยได้ยากกว่าในมูลสุกรที่มีแ ป้งและโปรตีนมาก ซึ่งสัดส่วนของวัตถุดิบ
เริ่มต้น (มูลวัว : วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร) ที่เหมาะสมในการหมักของเปลือกมะม่วง คือ 75 : 25 เปลือกสับปะรด
คือ 25 : 75 ซึ่งการทดลองในงานวิจัยนี้เป็นการหมักในขั้นแรกของการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่ง หลังจากการปรับค่าแล้ว
pH ยั งมี ก ารลดลง เนื่ อ งจากการท างานของแบคที เรีย ในกระบวนการย่ อ ยสลายสารอิน ทรี ย์ที่ เป็ น ผลผลิ ต จาก
กระบวนการไฮโดรไลซิส กระบวนการนี้แบคทีเรียจะสร้างกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ได้ผ ลผลิ ตคื อ ไบโอไฮโดรเจน
(Biohydrogen) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ในการเผาไหม้ ดี ก ว่ า ไบโอมี เทน (Biomethane) ให้ ค่ า พลั ง งานสู ง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในเครื่องยนต์ ซึ่งของเสียจากกระบวนการหมั กในขั้นตอนแรกนี้ สามารถนาไปหมักเป็นไบโอมีเทน
(Biomethane) ต่อไปได้
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2. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ค่า pH ที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทน คือ 6.5 – 7.5 แต่เนื่องจากการทดลองกับวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นผลไม้
มีรสเปรี้ยว เช่น มะม่วงกับสับปะรด ทาให้ค่า pH มีค่าต่าจึงจาเป็นต้องมีการใส่ขี้เถ้าเพื่อ เพิ่มค่า alkalinity ลงไปใน
ระบบส่งผลให้คา่ pH มีความเสถียรมากขึ้น และควบคุมไม่ให้ต่ากว่า 4.0
อุณหภูมขิ องระบบ พบว่าการหมักแบบไม่มีการปรับค่าอุณหภูมทิ าให้ประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซลดลง
การย่อยของแบคทีเรียเกิดช้า ดังนัน้ ในการนาไปประยุกต์ใช้งานจริงอาจนาถังหมักตัง้ ไว้ในที่มีแสงแดดหรือมีความร้อน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ แต่ตอ้ งควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นช่วง 30 -35 องศาเซลเซียส
ขนาดของวัสดุ พบว่าการลดขนาดได้ผลการผลิตก๊าซที่สูงกว่า เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของสารอินทรีย์
ซึ่งเป็นวัตถุดิบให้ย่อยสลายได้ง่ายที่สุดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ค่า pH จะ
ลดต่ากว่าแบบที่ไม่มกี ารลดขนาด

ข้อเสนอแนะ
ถังหมักที่สร้างขึน้ มีข้อจากัดด้านปริมาตรถัง เนื่องจากถังมีขนาดเล็กจึงทาให้ก๊าซที่ผลิตได้มีน้อย และราคา
ของวัสดุที่นามาสร้างถัง หากมีการนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนควรหาวัสดุที่มีราคาเหมาะสม
การนาไปประยุกต์ใช้งานจริงควรมีการเติมของแข็งเข้าระบบเพื่อรักษาสมดุลและเพื่อให้การผลิตก๊าซเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
การปรับค่า pH ของระบบ สามารถทาได้โดยการเติมขี้เถ้าหรือปูนขาว ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
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การออกแบบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก
Design of Miniature Thermoacoustic Engine
วสันต์ คำสนำม1* เมธี เสำรำงทอย1 สุรกำร ขันทองเฮ้ำ1 และ กฤษฎำ นครชัย1
Wasan Kamsanam1*, Methee Saorangtoy1, Surakarn Khanthonghouse1 and Kritsada Nakhonchai1
บทคัดย่อ
เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก เป็นเครื่องยนต์ที่อำศัยหลักของกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงำนจำกพลังงำน
ควำมร้อน เป็นพลังงำนกลในรูปของกำรสั่นสะเทือนของก๊ำซทำงำนที่ เกิดขึ้นภำยในหลอดเสียง (Resonator) ซึ่งกำร
สั่นสะเทือนของก๊ำซทำงำนนี้จะมีกำรเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นกำรไหลแบบกลับไปกลับมำ (Oscillatory flow) พลังงำน
ที่เกิดขึ้นนั้นสำมำรถขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ำได้ กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรออกแบบ สร้ำง
และทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนำดเล็ก โดยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนด้ำนร้อน (Hot
heat exchanger) จะได้รับควำมร้อนจำกขดลวดควำมร้อนชนิดไฟฟ้ำ ส่วนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนสำหรับกำร
ถ่ำยเทควำมร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม (Ambient heat exchanger) จะเป็นกำรระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ ในกำรศึกษำนีจ้ ะ
ประเมินสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนำดเล็ก เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ และศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำร
นำควำมร้อนทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้ขยะ ควำมร้อนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็น
ต้น เพื่ อ น ำมำเป็ น พลั ง งำนควำมร้ อ นส ำหรั บป้ อ นให้ เครื่อ งยนต์เทอร์ โมอะคู ส ติก ซึ่ ง จะสำมำรถขั บ เครื่อ งผลิ ต
กระแสไฟฟ้ำ หรือเป็นแหล่งต้นกำลังให้กับเครื่องทำควำมเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติกได้ต่อไป
คาสาคัญ: เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก 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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บทนา
ในสภาวการณ์ที่ความต้องการการใช้พลังงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แหล่งพลังงานมี
อยู่อย่างจากัด เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพ
เพื่อรองรับความต้อ งการภายในอนาคตอั นใกล้ นอกจากนี้ แ ล้วการให้ค วามสนใจเกี่ ยวกับผลกระทบของการใช้
พลังงานแบบต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้แหล่ง
พลังงานด้วย
เทอร์โมอะคูลติกเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น คื อ
สามารถใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จากัด เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือพลังงานเหลือทิ้งจากกระบวกการผลิต
เพื่อ ป้ อ นให้ กั บเครื่อ งยนต์เทอร์โมอะคู สติก สาหรับการผลิต กระแสไฟฟ้า ได้ เครื่อ งยนต์เทอร์โมอะคู ส ติก อาศั ย
หลักการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานจากพลังงานความร้อน เป็นพลังงานเสียงซึ่งเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของ
อากาศที่เกิดขึน้ ภายในหลอดเสียง (Resonator) [1-6] ภาพที่ 1(a) และ 1(b) แสดงส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องยนต์
เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่ง (Standing wave) และแผนภาพแสดงการถ่ายเทพลังงานความร้อนในสแตค

(a)

(b)
ภาพที่ 1 (a) ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่ง (Standing wave) (b) แผนภาพแสดงการถ่ายเท
พลังงานความร้อนในสแตค [7]

จากภาพที่ 1(a) เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่ง มีสว่ นประกอบหลักคือ หลอดเสียง ซึ่งมีปลายด้าน
หนึ่งปิด ส่วนอีกด้านเป็นปลายเปิด, สแตค และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประกอบอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของสแตค
โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตัวอยู่ใกล้กับปลายด้านปิดของหลอดเสียงทาหน้าที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ฝั่ ง ร้ อ น (Hot heat exchanger) ส่ ว นอี ก ตั ว หนึ่ ง ท าหน้ า ที่ เป็ น เครื่อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ นที่ ส ภาวะอุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
(Ambient heat exchanger) หลักการทางานพื้นฐานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกคือ เมื่อมีการป้อนพลังงานความ
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ร้อนเข้าสู่ระบบผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อน ปลายด้านหนึ่งของสแตคจะมีอุณหภูมิสูงขึน้ ในขณะที่ปลาย
อีกด้านหนึ่งมีอุณ หภูมิต่ากว่าเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่
สภาวะอุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เมื่ อ ความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ ระหว่า งปลายทั้ ง สองด้ า นของสแตคมี ค่ า มากพอ (Onset
temperature) จะเกิ ด การเหนี่ย วน าให้ ก๊ า ซทางานที่ อ ยู่บริเวณสแตคเกิ ด การสั่ น สะเทือ นโดยโมเลกุ ล ของก๊ า ซจะ
เคลื่อนที่ในลักษณะกลับไปกลับมา (Oscillatory flow) ในขณะเดียวกันนั้นก๊าซก็จะทาหน้าที่ลาเลียงและถ่ายเทความ
ร้อนจากสแตคบนปลายด้านที่ อุณ หภูมิสูงกว่าไปยังด้านที่มีอุณ หภูมิต่า กระบวนการลาเลียงความร้อนสามารถ
อธิบายได้จากภาพที่ 1(b) ในขณะที่ก๊าซกาลังเคลื่อนที่มาทางซ้ายสุด เป็นบริเวณที่มีความดันสูงขึ้น ก๊าซก็จะถูกบีบอัด
ให้มีขนาดเล็กลง เมื่อก๊าซเคลื่อนที่มาถึงตาแหน่งซ้ายสุด ก๊าซก็ได้รับความร้อนจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่ง
ร้อนก็ทาให้ก๊าซเกิดการขยายตัว ในขณะเดียวกันคลื่นความดันก็ผลักให้ก๊าซเคลื่อนที่กลับไปจนกระทั่งถึงขวาสุดของ
การเคลื่อนที่ซึ่งบริเวณนัน้ อุณหภูมิของสแตคมีค่าต่ากว่าอุณหภูมิของก๊าซ ดังนัน้ จึงเกิดการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซ
ไปยังสแตค เมื่อก๊าซมีการสูญเสียความร้อนอุณหภูมิก็จะลดลง โมเลกุลของก๊าซก็จะมีปริมาตรหดเล็กลง หลังจากนั้น
ก๊าซก็จะมีการเคลื่อนที่กลับมาทางซ้ายดาเนินเป็นวัฎจักรต่อไป แผนภาพแสดงความดันและปริมาตรของก๊าซใน
ขณะที่เคลื่อนที่บนสแตคได้แสดงในภาพที่ 2 เมื่อเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกกาลังทางาน โมเลกุลของก๊าซที่เคลื่อนที่
อยู่บนสแตคแต่ละโมเลกุลก็จะมีการรับและถ่ายเทความร้อนจากสแตคในลั กษณะเดียวกันต่อเนื่องกันไป จนกระทั่ง
ความร้อนถูกถ่ายเทออกสู่ส่งิ แวดล้อมโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สภาวะอุณหภูมหิ ้อง
รับความร้อนจากสแตค
Pres
sure

ก๊าซเคลื่อนที่มาทางขวา
และเกิดการขยายตัว

ก๊าซเคลื่อนที่มาทางซ้าย
และเกิดการหดตัว

ถ่ายเทความร้อนให้สแตค
Volume of gas parcel
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความดันและปริมาตรของก๊าซในขณะที่เคลื่อนที่บนสแตค [6]

ลักษณะการเคลื่อนที่ไปมาของก๊าซทาให้เกิดคลื่นความดัน (Pressure wave) โดยมีความถี่เท่ากับความถี่
พ้อง (Resonance frequency) ของคลื่นความดันที่เกิดขึ้นภายในท่อเสียงสามารถนาไปขับเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าได้
นอกจากนี้ยังสามารถเป็นต้นกาลังให้กับเครื่องทาความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติกได้เช่นเดียวกัน ขนาดของคลื่นความ
ดัน ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณปลายทั้งสองด้าน

1123

Proceedings

ของสแตค ลักษณะ วัสดุ และการติดตั้งของสแตค ประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดของก๊าซทางาน
ที่บรรจุในหลอดเสียง และความดันของก๊าซทางาน เป็นต้น [6]
จากการที่สามารถนาคลื่นความดันที่ได้จากเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกไปใช้เป็นต้นกาลังได้นั้น จึงมีการ
พัฒนาเพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้กับทั้งอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก สาหรับเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาด
ใหญ่สามารถให้กาลังได้ถงึ 1750 W ที่มีประสิทธิภาพประมาณ 30% [1] ซึ่งสามารถนาไปเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคืองานวิจัยของ Gardner, C. and Lawn, C. [2] ที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โมอะคู
สติกแบบคลื่นนิ่งซึ่งให้กาลังได้ประมาณ 150 W เพื่อประโยชน์สาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลในชนบท
ของประเทศกาลังพัฒนาที่ยังไม่มโี ครงข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปถึง โดยเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกดังกล่าวนั้น
ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ฟืน ถ่านไม้ สาหรับเตาที่ใช้ในการประกอบ
อาหารในครัวเรือนทั่วไป อย่างไรก็ ดีก ารพั ฒ นาเครื่องยนต์เทอร์โมอะคู สติกแบบคลื่นนิ่งดั งกล่ าวก็ ยังไม่ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อไป ในส่วนของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาด
เล็ กนั้น การศึกษาและพั ฒ นามีจุด มุ่งหมายเพื่อเป็ นเครื่องก าเนิดผลิ ตกระแสไฟฟ้าให้ กับเซ็น เซอร์ หรือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกติดตัง้ ไว้ในที่หา่ งไกล หรือไม่สะดวกในการเข้าถึง โดยใช้ทดแทนแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยทั่วไป
คื อ แบตเตอรี่ ทั้ ง นี้ แ หล่ ง พลั ง งานความร้ อ นส าหรั บ เครื่อ งยนต์ เทอร์ โมอะคู ส ติ ก ขนาดเล็ ก คื อ ความร้ อ นจาก
แสงอาทิตย์ หรือความร้อนเหลือทิง้ จากกระบวนการอื่นๆ
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ข้อดีของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกคือ เป็นเครื่องยนต์ที่มีช้ินส่วนหลักๆ น้อย
ชิ้น แต่ละชิ้นก็ไม่ซับซ้อนทาให้สามารถผลิต ประกอบ ติดตั้งและบารุงรักษาง่าย นอกจากนี้หากไม่พิจารณารวมถึง
เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าที่ทาหน้าที่เปลี่ยนจากพลังงานกลในรูปของคลื่นความดันเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว ก็ไม่มี
ชิ้นส่วนเคลื่อนที่อ่นื ใดอีก ดังนั้นจึงทาให้ลดปัญหาต่าง ๆ เช่น การหล่อลื่น และความเสียดทานที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนที่
เคลื่ อ นที่ นอกจากนี้ เครื่อ งยนต์ เทอร์ โมอะคู ส ติ ก สามารถใช้อ ากาศเป็ น ของไหลท างาน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ศั ก ยภ าพที่
เครื่องยนต์จะทางานได้โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพ และกาลังที่ได้จากเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกยังต่ากว่าเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ภายใน และเนื่องจาก
การเคลื่อนที่ของก๊าซทางานภายในเครื่องยนต์มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา (Oscillatory flow) ซึ่งทฤษฎี
ของการไหลแบบทิ ศ ทางเดี ย ว (Uni-directional stead flow) ไม่ส ามารถน ามาใช้กั บการวิเคราะห์ ก ารทางานของ
เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกได้โดยตรง [8] และยังพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกยังขึ้นอยู่กั บ
ประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีนัยสาคัญ [9] ดังนั้นจึงยังมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไป ในโครงการวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะทาการศึกษาในเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากมี
โครงสร้า งที่ ไม่ซั บ ซ้ อ น มี ส่ วนประกอบน้ อ ยชิ้ น ทาให้ ล ดค่ าใช้จ่า ยในการลงทุ น ด้ านโครงสร้า ง รวมทั้ งสามารถ
ทาการศึกษาได้ภายใต้กรอบเวลาที่จากัด อย่างไรก็ตามยังสามารถต่อยอดงานวิจัยนี้ได้โดยศึกษาการทางานใน
เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของ
พลังแสงอาทิตย์ในการเดินเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดใหญ่ หรือการศึกษาเพื่อติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โมอะคู
สติกควบคูก่ ับเครื่องทาความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก เป็นต้น
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การทางานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกเกิดจากการสั่นสะเทือนของก๊าซทางานที่อยู่ในหลอดเสียงเมื่อ
อุณหภูมิแตกต่างระหว่างปลายของสแตคทั้งสองฝั่งถึงค่าที่เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การทางานของ
เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กเพราะสะดวกในการสร้าง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาด
เล็ก ความถี่ในการเคลื่อนที่ของก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ทางานจึงเป็นความถี่ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์
เทอร์โมอะคูสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า การเคลื่อนที่ของอนุภาคของก๊าซที่อยู่ในหลอดเสียงจะมีลักษณะการเคลื่อนที่
กลับไปกลับมาผ่านจุดสมดุล (Equilibrium point) ซึ่งจานวนรอบที่อนุภาคของอากาศเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา
หรือคาบ (T) คือความถี่ (f) โดยหน่วยของคาบคือวินาที ส่วนหน่วยของความถี่คือ เฮิรตซ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
คาบและความถี่เป็นไปดังสมการ (1)

f

1
T

(1)

นอกจากนี้แล้ว ความถี่ (f) และความถี่เชิงมุม ( ) มีความสัมพันธ์กันดังสมการ

  2 f

(2)

หลอดเสียงที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ทาจากท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) 3/4 นิ้ว การเลือกใช้ท่อ
ทองแดงนั้ น เนื่ อ งจากท่ อ ทองแดงมี ค่ า การน าความร้ อ นดี ก ว่ า ท่ อ ชนิ ด อื่ น ๆ ซึ่ ง สามารถหาได้ ง่ า ย ท าให้ ข ด
ลวดความร้อนสามารถถ่ายเทความร้อนให้กับท่อทองแดงได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้หลอดเสียงและสแตคทางด้านร้อนมี
อุณหภูมสิ ูงขึน้ ได้เร็ว นอกจากนี้แล้ว การระบายความร้อนออกจากหลอดเสียงก็จะใช้นาที
้ ่อุณหภูมหิ ้องเป็นตัวกลางใน
การถ่ายเทร้อนออกจากระบบผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและเกิดการระบายความร้อนออกสู่สภาวะแวดล้อม
ต่อไป หลอดเสียงที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นหลอดเสียงที่มีความยาว (L) ประมาณ 70 มิลลิเมตร มีปลายปิดหนึ่งด้าน
ส่วนปลายอีกหนึ่งด้านเป็นปลายเปิด ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยความสัมพันธ์ของความยาวของหลอดเสียงกับความถี่
(f) และความเร็วของเสียงในตัวกลางที่เป็นก๊าซทางาน (c) สามารถหาได้จากสมการ (3)

L

c
4f

(3)

เนื่องจากหลอดเสียงที่ใช้เป็นท่อมีปลายปิดหนึ่งด้าน ส่วนปลายอีกหนึ่งด้านเป็นปลายเปิด ความยาวของ
หลอดเสียงจึงมีค วามยาวเป็ น 1/4 เท่ าของความยาวคลื่น (  ) ซึ่งความยาวคลื่น มีค วามสัม พั นธ์กับความถี่และ
ความเร็วของเสียงในตัวกลาง ดังได้แสดงในสมการ (4)

c
   4L
f
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Tambient

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อน

L
Qambient
D

หลอดเสียง

Qhot
Thot

สแตค

เส้นกราฟความดัน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งสภาวะอุณหภูมิหอ้ ง

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงส่วนประกอบของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก
หนึ่งในส่วนประกอบที่สาคัญ ของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกคือสแตค ซึ่งทาหน้าที่เป็ นตัวพักความร้อน
เนื่องจากก๊าซทางานมีการสั่นและเคลื่อนที่ในลักษณะกลับไปกลับมา (Oscillatory flow) ในขณะที่เครื่องยนต์ทางาน
ดังนั้นก๊าซทางานจะลาเลียงความร้อนจากฝั่งที่มีอุณหภูมิสูงไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสแตคที่มีอุณหภูมิต่ากว่า อย่างไรก็
ตามหากมีการถ่ายเทความร้อนโดยการนา (Conduction) ผ่านสแตคจะทาให้อุณหภูมิแตกต่างระหว่างปลายทั้งสอง
ด้านของสแตคมีค่าน้อย นั่นคือเกรเดียนท์ของอุณหภูมิมีค่าต่า เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกอาจหยุดการทางานได้
ดังนั้นจึงเลือกใช้สแตคที่มีค่าการนาความร้อนต่า แต่มีค่าความจุความร้อนสูง ซึ่งวัสดุ ที่เลือกใช้ในการทดลองนี้เป็น
เซรามิกมีรูพรุ่นเป็นตารางสี่เหลี่ยมโดยมีจานวนช่องเปิดประมาณ 400 ช่องต่อหนึ่งตารางนิ้ว ความยาวของสแตค
( x ) มีค่าประมาณ 7 มิลลิเมตร ซึ่งหาได้จากสมการ (5) [3]

L
(5)
10
ในการศึกษาครั้งนี้ก๊าซทางานที่เลือกใช้คืออากาศ เนื่องจากมีความสะดวกในการควบคุมสภาวะของก๊าซ
ภายในหลอดเสียง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก่อนหน้านีโ้ ดยทีมนักวิจัยอื่น ๆ [3-6] พบว่าก๊าซที่มคี ่าเลขพรานด์เทิล
(Prandtl number, Pr) ต่า ๆ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีค่าเพิ่มขึ้น โดยค่า Pr
สามารถหาได้จากสมการ (6)
x 

c p


Pr 
  v
k
 k





2

(6)

โดย  เป็นความหนืดแบบไดนามิก cp และ k คือค่าความร้อนจาเพาะและค่าการนาความร้อนของก๊าซ
ตามล าดั บ จะเห็ น ได้ ว่า Pr สามารถเขีย นอยู่ในรูปอั ต ราส่ วนยกกาลั งสองของชั้น ชิด ขอบของอุ ณ หภู มิ (Thermal
penetration Depth,  k ) และชั้นชิดขอบของชั้นความหนืด (Viscous penetration depth,  v ) โดยชั้นชิดขอบของ
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อุณหภูมิ คือระยะทางตั้งฉากกับพื้นผิวที่ความร้อนสามารถถ่ายเทผ่านชั้นของตัวกลางได้ภายในเวลาการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคของตัวกลางในหนึ่งรอบ โดยหาได้จาก

k 

2k
m c p

(7)

โดย  m เป็นความหนาแน่นเฉลี่ยของตัวกลาง และ  เป็นความถี่เชิงมุมของการสั่น ส่วนชัน้ ชิดขอบของ
ชัน้ ความหนืด คือระยะทางตั้งฉากกับพื้นผิวที่ความเค้นเฉือนมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคของก๊าซทางานในหนึ่ง
รอบ โดยหาได้จากสมาการที่ (8)

v 

2

m

(8)

ในการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กนั้น เมื่อสร้างส่วนประกอบต่าง
ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ก็นาส่วนประกอบของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูส ติกมาติดตั้งดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งได้แก่
หลอดเสียง สแตค ขดลวดความร้อนซึ่งทาหน้าที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิสูงถูกติดตั้งบริเวณปลาย
ของสแตคในด้านที่ใกล้ กับปลายด้านปิดของปลอดเสีย ง ทั้งนี้ได้มีการหุ้มฉนวนบริเวณรอบ ๆ ท่ อทองแดงด้ านที่
อุณหภูมิสูงเพื่อลดการสูญเสียความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สภาวะอุณหภูมสิ ิ่งแวดล้อม
ก็จะถูกติดตั้งบริเวณที่ปลายของสแตคด้านที่อยู่ใกล้กับปลายด้านเปิดของหลอดเสียง เครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งติดตัง้ ตาม
ต าแหน่ง ต่า ง ๆ ดั งแสดงในภาพที่ 4 เช่น ปลายของสแตคทั้ ง สองด้ าน ที่ จุ ด น้าไหลเข้ า และไหลออกของเครื่อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนที่สภาวะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิห้อง จากนั้นทาการหุ้มฉนวนกันความร้อนที่หลอด
เสียงเพื่อลดการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม ที่ปลายด้านเปิดของหลอดเสียงติดตั้งลูกสูบขนาดเล็ก โดยมีก้านชัก
(Connecting rod) ต่ อ กั บ เพลาข้ อ เหวี่ย งซึ่ ง ต่ อ พ่ ว งกั บ เครื่ อ งปั่ น ไฟขนาดจิ๋ ว และสามารถวั ด ก าลั ง ไฟที่ ได้ รับ เมื่ อ
เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกทางาน
ในการทาการทดลองค่อย ๆ เพิ่มกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ขดลวดความร้อนเพื่อให้บริเวณปลายสแตคด้านที่ติด
กับขดลวดความร้อนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดให้นาที
้ ่อุณหภูมิห้องไหลผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
สภาวะอุณหภูมิห้องด้วยอัตราการไหลที่คงที่ เมื่อลูกสูบเริ่มมีการเคลื่อนที่ บันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วย แรงดันและ
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ขดลวดความร้อน อุณหภูมิจากทุก ๆ จุดที่ทาการวัด และกาลังไฟฟ้าที่ได้รับจากเครื่องปั่นไฟ
ขนาดจิ๋ว เมื่อค่าต่าง ๆ ที่อา่ นได้จากเครื่องมือวัด เช่น อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิ้ล ความเร็วรอบในการหมุน
ของเพลาข้อเหวี่ยง กระแส และแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วมีค่าคงที่ ก็ทาการบันทึกข้อมูล จากนั้น
จึงเพิม่ กาลังไฟที่ป้อนให้กับขดลวดความร้อนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับและวัดค่ากาลังที่ได้จากเครื่องปั่นไฟขนาดจิว๋ เมื่อเข้าสู่
สภาวะคงตัว ในการศึกษานี้มีการควบคุมตัวแปรให้มีค่าคงที่คือแรงดันของไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขดลวดความร้อนที่ 6
VDC ส่วนกระแสไฟฟ้าให้มีการปรับเปลี่ยนโดยเริ่มจากค่ากระแสตั้งแต่ 6 แอมป์ จนถึงค่าสูงสุดที่ 10 แอมป์ ทาให้ได้
ค่ากาลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขดลวดความร้อนอยู่ระหว่าง 72 – 120 วัตต์ ในการศึกษาจะปรับเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าจน
ได้จานวนข้อมูลที่เพียงพอแล้วคานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก โดยหาได้จากสมการ (9) แล้ว
จึงทาการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง
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Power output from generator
Power input of electric heater

Hot Heat exchanger
(Electric heater)

Power supply&
Temp. controller

Water inlet

Thermocouple probes

(9)

Data acquisition
system

Pressure transducer

Gaskets

Ambient Heat
Water exitexchanger

ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการทดสอบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก

ผลการศึกษา
จากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก ผลการทดลองได้แสดงดังใน
ภาพที่ 5 และภาพที่ 6 โดยกาลังที่ได้รับจากเครื่องยนต์ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5 จากผลการทดลองจะพบได้ว่า
เครื่องยนต์เริ่มทางานโดยอากาศภายในหลอดเสียงมีการสั่น และดันลูกสูบขนาดเล็กซึ่งถูกติดตั้งไว้ที่ ปลายด้านหนึ่ง
ของหลอดเสียง ทาให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุน และส่งไปขับเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วได้ ทั้งนี้จุดที่เครื่องยนต์เริ่มทางานวัดได้
เมื่อ อุ ณ หภู มิของอากาศภายในหลอดเสี ย งฝั่งร้อ นมีค่ าประมาณ 172 oC โดยก าลั งไฟฟ้ าของขดลวดความร้อ นมี
ค่าประมาณ 70 วัตต์ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่คานวณได้คือประมาณ 0.05% ซึ่งเป็นค่าที่ต่ามาก เมื่อเพิ่ม
กาลังไฟฟ้าของขดลวดความร้อนเพิ่มขึน้ ไป จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากาลังที่ได้รับจากเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนกระทั่ งเมื่อ ก าลั งไฟฟ้า ของขดลวดความร้ อ นถึ งที่ ป ระมาณ 100 วัต ต์ และหากมี ก ารเพิ่ มก าลั งไฟฟ้ าของขด
ลวดความร้อนขึ้นไปอีก กาลังที่ได้รับจากเครื่องยนต์มแี นวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ อย่างช้า ๆ
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ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงกาลังทีไ่ ด้รับจากเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก

เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กที่ได้ทาการทดลองซึ่ งได้แสดงไว้ใน
ภาพที่ 6 สิ่งที่สามารถสังเกตุได้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงของกาลังที่ได้รับจากเครื่องยนต์เมื่อปรับค่า
กาลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ขดลวดความร้อน โดยพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้
ชัดเจนเมื่อเพิ่มกาลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ขดลวดความร้อนในช่วงแรกหลังจากที่เครื่องยนต์เริ่มทางานไปแล้ว แต่อย่างไร
ก็ตามประสิทธิภาพของเครื่องยนต์มีค่าสูงที่สุดที่ประมาณ 2.8% ที่กาลังไฟฟ้าจ่ายให้แก่ขดลวดความร้อนประมาณ
100 วัตต์ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะลดลงเมื่อให้กาลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ขดลวดความร้อนเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก
จากการพิจารณา เมื่อเพิ่มกาลังไฟฟ้าของขดลวดความร้อนเกินกว่า 100 วัตต์ แล้วพบว่าประสิทธิภาพของ
เครื่อ งยนต์ เทอร์โมอะคู ส ติก มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดลงนั้ น อาจมีส าเหตุ ม าจากหลายประการซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้
ดังต่อไปนี้ จากหลักการทางานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกนัน้ เครื่องยนต์จะทางานได้เมื่อเกิดความแตกต่างของ
อุณหภูมทิ ี่ปลายทั้งสองด้านของสแตค เมื่อเพิ่มกาลังไฟฟ้าของขดลวดความร้อนขึ้น อาจเกิดการถ่ายเทความร้อนด้วย
การนาความร้อนจากปลายด้านร้อนของสแตคไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง การนาความร้อนผ่านสแตคในลักษณะเช่นนี้ทา
ให้ความแตกต่างของอุณหภูมมิ ีค่าลดลงซึ่งส่งผลให้กาลังที่ได้จากเครื่องยนต์ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง
ด้วย การน าความร้อนนี้อ าจเกิด ขึ้นผ่ านตั วสแตคเอง หรือผ่ านผนังของหลอดเสีย งหรือ อุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ด้ วยก็ได้
นอกจากนี้ การลดลงของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อาจเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ที่สภาวะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (Ambient heat exchanger) เนื่องจากหลอดเสียงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นท่อทองแดง
ขนาด 3/4 นิว้ ซึ่งเป็นท่อขนาดเล็ก การสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ติดตัง้ กับท่อขนาด
เล็ ก นั้น จึ งไม่สามารถสร้างได้โดยง่าย เครื่อ งแลกเปลี่ ยนความร้ อนที่ สภาวะอุ ณ หภู มิสิ่ งแวดล้อ ม (Ambient heat
exchanger) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการสร้างโดยมีช่องให้น้าไหลผ่านผนังรอบ ๆ ของหลอดเสียงด้านนอกใน
ตาแหน่งปลายของสแตค แทนที่จะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีท่อน้าไหลในท่อที่ทะลุผ่านหลอดเสียง และมี
ครีบอยู่ภายในหลอดเสียงเพื่อเพิ่มอัตราการระบายความร้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ดังนัน้ ข้อจากัดในการระบายความ
ร้อนทาให้เกิดการสะสมความร้อน และอุณหภูมิแตกต่างระหว่างปลายทั้งสองด้านของสแตคมีค่าลดลง ซึ่งส่งผลต่อ
การลดลงของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกด้วย
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีค่าต่ามาก เมื่อเทียบ
กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภ ายใน แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อาจสามารถทาได้โดยลดอัตราการ
สูญเสียความร้อนจากขดลวดความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มฉนวนให้ดีขึ้น ออกแบบเพื่อลดการนาความร้อนที่
เกิดขึ้นบริเวณสแตคหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ พัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ส ามารถระบายความร้อน
ออกจากหลอดเสียงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
ชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ลูกสูบ จุดหมุน หรือข้อต่อของก้านชักกับเพลาข้อเหวี่ยง ถูกออกแบบโดยมีข้อจากัดคือให้มีขนาด
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เล็ก จุดหมุนต่างๆ จึงไม่สามารถใช้ หรือหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ตลับลูกปืนขนาดเล็กได้ จึงมีความเสียดทานสูง
ดังนัน้ จึงมีผลเป็นอย่างมากต่อกาลังที่ได้รับและประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องยนต์

วิจารณ์และสรุปผล
จาการทดลองสรุ ปได้ ว่า เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ที่ ป ลายด้ า นหนึ่ งของสแตค โดยการเพิ่ ม ก าลั งไฟฟ้ า ของขด
ลวดความร้อนแล้ว พบว่ากาลังที่ได้รับ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อถึงจุด
หนึ่งแล้วกาลังที่ได้รับ และประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ หรือมีค่าลดลง เนื่องจากเกิดการนาความ
ร้อนจากปลายด้านอุณ หภูมิสูงของสแตคมายังอีกด้านหนึ่งทาให้ความแตกต่างของอุณหภูมิของปลายทั้งสองด้าน
ของสแตคมีค่าลดลง รวมทั้งข้อจากัดของการระบายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่
สภาวะอุณ หภู มิสิ่ งแวดล้ อ มด้ วย นอกจากนี้จากการเก็ บข้อ มู ล ของอุ ณ หภู มิพ บว่า เครื่อ งยนต์เทอร์โมอะคู ส ติก
สามารถเริ่มทางานได้เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายในหลอดเสียงฝั่งร้อนมีค่าประมาณ 172oC ซึ่งอุณหภูมทิ ี่คา่ ดังกล่าว
สามารถใช้เทคโนโลยีการรวมพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าเพื่อเป็นแหล่งกาเนิดพลังงานสาหรับเครื่องยนต์
เทอร์โมอะคูสติกได้ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการรวมพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าวสามารถสร้างอุณหภูมิได้
กว่า 250oC [10] ดังนัน้ พลังงานจากแสงอาทิตย์จึงมีศักยภาพที่จะเป็นต้นกาเนิดพลังงานให้กับเครื่องยนต์เทอร์โมอะคู
สติกขนาดเล็กได้
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การวัดค่าการนาความร้อนของวัสดุก่อสร้างโดยใช้หลักการแหล่งกาเนิดความร้อน
แบบเส้นลวด
Thermal conductivity measurement of construction materials using a line
heat source principle
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวัดค่าการนาความร้อนของวัสดุก่อสร้าง โดยใช้หลักการของ
แหล่งกาเนิดความร้อนที่เป็นเส้นลวด (Line heat source) ขดลวดนิโครมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตรและ
ความยาว 85 มิลลิเมตร นามาใช้เป็นแหล่งกาเนิดความร้อนโดยต่อเข้ากับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ในขณะ
ที่ ส ายเทอร์ ม อคั ป เปิ ล แบบ K วางไว้ กึ่ ง กลางระหว่ า งเส้ น ลวดและต่ อ เข้ า กั บ เครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อั ต โนมั ติ ขด
ลวดความร้อนดังกล่าวได้นามาใช้เพื่อทดสอบหาค่าการนาความร้อนของวัสดุตัวอย่าง 3 ชนิด คือ ฉนวนโพลิสไตรี
นโฟม คอนกรีตมวลเบา และยิปซัมบอร์ด โดยการปรับระดับอัตราการจ่ายไฟฟ้าให้กับขดลวดในช่วง 0.1 ถึง 1.3 วัตต์
ผลการทดสอบ พบว่า ค่ าการน าความร้อ นที่ ได้ จากการทดสอบวัส ดุตั วอย่าง มีค่ ามากกว่าเมื่อ เปรียบเที ยบกั บ
มาตรฐานการวั ด แบบ ASTM C177 โดยค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ไ ด้ เท่ า กั บ 18.57, 4.61 และ 3.60 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ สาหรับฉนวนโพลิสไตรีนโฟมให้ค่าความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากวัสดุเกิดการหลอมเหลวในขณะป้อน
ความร้อน ส่งผลให้ได้ค่าการนาความร้อนที่คลาดเคลื่อนสูง อย่างไรก็ตาม ค่าการนาความร้อนของวัสดุตัวอย่างที่
เหลือให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่า ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
คาสาคัญ: ค่าการนาความร้อน 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

บทนา
ในปัจจุบันวัสดุก่อสร้างมีหลากหลายประเภทถูกนามาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างของวัสดุ เพื่อให้มสี มบัติ
เหมาะสมต่อสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเภทก็มีค่าการนาความร้อนที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องมี
เครื่องมือวัดค่าการนาความร้อนของวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดเพื่ อใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งเครื่องวัดค่าการนาความ
ร้อนของวัสดุมีด้วยกันหลายชนิดเครื่องวัดที่เป็นที่นิยมแบ่งตามเทคนิคการวัดได้แก่ แบบสภาวะคงที่ เช่น Guard Hot
Plate และ Heat Flux Meter และแบบสภาวะไม่คงที่ เช่น Hot Wire Probe [1] ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือวัดมีราคาสูงจึง
ไม่ส ะดวกในการหาค่าการนาความร้อ นของของวัสดุ จากเหตุ ผลดังกล่าวนั กวิจั ยได้ มีแนวคิ ดในการประยุก ต์ใช้
หลักการของแหล่งกาเนิดความร้อนที่เป็นเส้นลวด ในการวัดค่าการนาความร้อนของวัสดุกอ่ สร้าง
วิธีการหาค่าการนาความร้อนของวัสดุมีหลายวิธี แต่การศึกษาในครั้งนี้ใ ช้หลักการของแหล่งกาเนิดความ
ร้อนแบบขดลวดร้อน (Line Heat Source) ที่ไม่คงที่ เพราะวิธีดังกล่าวสะดวกรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายในการสร้างต่า
โดยหลักการของวิธีนี้สามารถหาค่าการนาความร้อนของวัสดุได้จากการเพิ่มอุณหภูมิของขดลวดความร้อนเทียบกับ
เวลา ซึ่งผลจากการศึกษาการวิจัยครั้งนีห้ ัววัดค่าการนาความร้อนที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปงานได้จึงเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ที่สนใจสาหรับเป็นข้อมูลค้นคว้าการออกแบบและพัฒนาต่อไปได้อีกด้วย
ทฤษฎีการหาค่าการนาความร้อนโดยเทคนิคแหล่งกาเนิดความร้อนโดยเส้นลวดความร้อน [2]
ทฤษฎีของวิธีการหาค่าการนาความร้อนโดยเทคนิคแหล่งกาเนิดความร้อนโดยเส้นลวดความร้อนจะ
อยู่บนสมมุตฐิ านและเงื่อนไขดังต่อไปนีค้ ือ
- ลวดให้ความร้อนต้องมีสภาพคงเดิมคือ ไม่มกี ารหดตัวหรือคลายตัว หรือเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะใช้งาน
- ลักษณะของตัวอย่างที่นามาทดสอบต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous)
- ลวดให้ความร้อน ให้ความร้อนคงที่ตลอดทั้งความยาว
- ขนาดของตัวอย่างที่ตอ้ งการวัดค่าการนาความร้อนต้องมีขนาดใหญ่ครอบคลุมหัววัดค่าที่ใช้
- การถ่ายเทความร้อนที่ออกจากหัววัดต้องเป็นในแนวรัศมี
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- ความยาวของหัววัดที่ใช้ตอ้ งมียาวมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัววัด
- ค่าการนาความร้อน ค่าความจุความร้อนและค่าความหนาแน่นของตัวอย่างต้องมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิ
จากหลักการและข้อสมมติฐานดังกล่าว สามารถหาค่าการนาความร้อนได้จากสมการ
T2  T1 

Q  t2 
ln  
4k  t1 

  t2  
 ln   
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(1)
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โดยที่ slope = ความชันของสมการเส้นตรงในสมการที่ (3) มีคา่ เท่ากับ
Q = อัตราการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหัววัดต่อความยาวของหัววัด (วัตต์/เมตร)
T1= อุณหภูมเิ ริ่มต้นในการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส)
T2= อุณหภูมสิ ุดท้ายในการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส)
t1= เวลาเริ่มต้นในการวัดอุณหภูมิ (วินาที)
t2= เวลาสุดท้ายในการวัดอุณหภูมิ (วินาที)

วิธีการทดลอง
ในการวัดค่าการนาความร้อนโดยใช้หลักการแหล่งกาเนิดความร้อนแบบเส้นลวด ได้เลือกใช้ลวดนิโครมมา
เป็นลวดความร้อนซึ่งมีคุณ สมบัติใกล้เคียงกับทฤษฎีมากและราคาถูก ลวดนิโครมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2
มิลลิเมตร ยาว 85 มิลลิเมตร ถูกนามาโค้งเป็นรูปตัวยู ดังแสดงในรูปที่ 1 จากนั้นติดตั้งสายเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบ K
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.08 mm ตรงกลางระหว่างลวดนิโครม

ภาพที่ 1 หัววัดค่าการนาความร้อนแบบขดลวดนิโครม
การทดสอบหาค่าการนาความร้อนจะใช้ตัวอย่างชนิดเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน 2 ชิ้น โดยใช้ฉนวนโพลีสไต
รีนโฟมที่มีขนาดความกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 3×3×1 ลูกบาศก์น้วิ คอนกรีตมวลเบาที่มขี นาดขนาดกว้าง ยาวและ
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หนาเท่ากับ 4.5×9×1 ลูกบาศก์น้ิว และยิปซัมบอร์ดให้มีขนาดกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 8×8×0.354 ลูกบาศก์น้ิว
วางซ้อนกันโดยให้มีผิวสัมผัสระหว่างกันมากที่สุด วางขดลวดร้อนไว้ตรงกลางระหว่างวัสดุตัวอย่างทั้งสองชิน้ และนา
ขดลวดดังกล่าวมาเชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องวัดอุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 2 เริ่มทาการบันทึก
ค่าอุณหภูมิภายในวัสดุทุกๆ 1 วินาที รอจนอุณหภูมิที่อยูภ่ ายในวัสดุมคี ่าคงที่ ประมาณ ± 0.1องศาเซลเซียส จากนั้น
เริ่มการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดร้อนเป็นระยะเวลา 180 วินาที โดยระดับอัตราการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ
ขดลวดในระดับทีต่ อ้ งการทดสอบ คานวณได้จากสมการดังนี้
1

(4)

 Q 2
I  "
R 

โดย

I = กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
Q = อัตราการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับขดลวดต่อความยาวของหัววัด (วัตต์/เมตร)
R′′= ค่าความต้านทานต่อความยาวของขดลวด (โอห์ม/เมตร)

ภาพที่ 2 แบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ผลและอภิปราย
จากการทดสอบ การถ่ ายเทความร้ อ นของวัส ดุ ก่ อ สร้างในสภาวะไม่ค งที่ ต ลอดช่วงการทดสอบพบว่า
อุณหภูมภิ ายในขดลวดจะแปรผันตามเวลาและปริมาณความร้อนที่จ่ายให้กับขดลวด นาข้อมูลที่วัดได้มาเขียนกราฟให้
อยู่ในรูปความสัมพันธ์เส้นตรง ดังสมการที่ (1) จากนั้นหาค่าความชันของกราฟเพื่อนาไปคานวณหาค่าการนาความ
ร้อนของวัสดุได้โดยใช้สมการที่ (3) จะได้ผลการทดสอบดังนี้
ผลการทดสอบฉนวนโพลีสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam)
ในการทดสอบวัดค่าการนาความร้อนโดยใช้แหล่ งกาเนิดความร้อนเส้นลวด ฉนวนโพลีสไตรีนโฟมได้ถูกตัด
ให้มีขนาดความกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 3×3×1 ลูกบาศก์น้ิว โดยในการทดสอบให้อัตราการจ่ายไฟฟ้ากับขดลวด
อยู่ในช่วงระหว่างตั้งแต่ 0.1 – 1.8 วัตต์ โดยใช้เวลาในการทดสอบ 180 วินาทีในแต่ละครัง้ (นับตัง้ แต่เริ่มเปิดสวิตช์จ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับหัววัดจนกระทั่งปิดสวิทซ์) จากผลการทดสอบได้นามาพล็อตกราฟระหว่างความแตกต่างของ
อุณ หภู มิ (T2-T1)กับเวลา ln(t) ที่ กาลังไฟฟ้าต่างๆ กั น ดังแสดงในภาพที่ 3 และหาค่ าความคลาดเคลื่อนของการ
ทดสอบเทียบกับค่าอ้างอิง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบมีเปอร์เซ็นต์สูงเมื่อ
เปรียบค่าอ้างอิง (ASTM C177 และ หัววัดฟิล์มบาง) เนื่องจากฉนวนโพลีสไตรีนโฟมเกิดการหลอมเหลว จึงส่งผลให้
ค่าการนาความร้อนที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อนสูง
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง T2-T1 และ ln (t) ที่ Q ต่างๆ ของฉนวนโพลีสไตรีนโฟม
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าการนาความร้อนของฉนวนโพลีสไตรีนโฟม
ระดับอัตราการ
ค่าการนาความร้อน (k) W/m0C
จ่ายไฟฟ้าให้หวั วัด (W)
ASTM-C177(1)
หัววัดฟิล์มบาง(2)
ขดลวดนิโครม(3)
0.3
0.0323
0.0328
0.0179
0.4
0.0323
0.0253
0.5
0.0323
0.0263
0.6
0.0323
0.0385
0.7
0.0323
0.0476
เฉลี่ย
0.0323
0.0328
0.0311

ค่าความคลาด
เคลื่อน(%)(4)
44.58
21.67
18.57
19.19
47.36
30.27

ผลการทดสอบคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete)
การทดสอบวัดค่าการนาความร้อนของคอนกรีตมวลเบา โดยตัดคอนกรีตมวลเบาให้มขี นาดขนาดกว้าง ยาว
และหนาเท่ากับ 4.5×9×1 ลูกบาศก์น้ิว ทาการทดสอบเช่นเดียวกันกับฉนวนโพลิสไตรีนโฟม โดยในการทดสอบให้
อัตราการจ่ายไฟฟ้ากับขดลวดอยู่ในช่วงระหว่างตั้งแต่ 0.1 – 1.8 วัตต์ จากผลการทดสอบนามาพล็อตกราฟระหว่าง
ความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ (T2-T1)กั บ เวลา ln(t) ที่ ก าลั ง ไฟฟ้ า ต่ า งๆ กั น ดั ง แสดงในภาพที่ 4 และหาค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของการทดสอบเทียบกับค่าอ้างอิง ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า เมื่อเพิ่มระดับกาลังไฟฟ้าให้กับขวด
ลวดจนกระทั่งมีคา่ เท่ากับ 1.1 วัตต์ จะให้คา่ การนาความร้อนที่มีคา่ ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด หรือเท่ากับ 4.61 %

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง T2-T1 และ ln (t) ที่ Q ต่างๆ ของคอนกรีตมวลเบา
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าการนาความร้อนของคอนกรีตมวลเบา
ระดับอัตราการ
ค่าการนาความร้อน (k) W/m0C
จ่ายไฟฟ้าให้หวั วัด
ASTM-C177(1)
หัววัดฟิล์มบาง(2)
ขดลวดนิโครม(3)
(W)
0.9
0.13
0.136
0.076
1.0
0.13
0.115
1.1
0.13
0.125
1.2
0.13
0.131
0.141
1.3
0.13
0.151
เฉลี่ย
0.13
0.1335
0.122

ค่าความคลาด
เคลื่อน(%)(4)
42.30
11.53
4.61
8.46
16.15
16.61

ผลการทดสอบยิปซั่มบอร์ด (Gypsum Board)
การทดสอบวัดค่าการนาความร้อนของยิปซัมบอร์ด โดยตัดยิปซัมบอร์ดให้มีขนาดกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ
8×8×0.354 ลูกบาศก์น้ิว ทาการทดลองเช่นเดียวกับฉนวนโพลิสไตรีนโฟม โดยในการทดสอบให้อัตราการจ่ายไฟฟ้า
กับขดลวดอยูใ่ นช่วงระหว่างตัง้ แต่ 0.1 – 1.8 วัตต์ จากผลการทดสอบได้นามาพล็อตกราฟระหว่างความแตกต่างของ
อุณหภูมิ (T2-T1)กับเวลา ln(t) ที่กาลังไฟฟ้าต่างๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 5 และหาค่าความคลาดเคลื่อนของการทดสอบ
เทียบกับค่าอ้างอิง ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งพบว่าเมื่อ เพิ่มระดับอั ตราการจ่ายไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าให้ กับขวดลวด
จนกระทั่งมีค่าเท่ากับ 0.9 วัตต์ จะให้คา่ การนาความร้อนที่มีคา่ ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด หรือเท่ากับ 3.60 %

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง T2-T1 และ ln (t) ที่ Q ต่างๆ ของยิปซัมบอร์ด
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าการนาความร้อนของยิปซัมบอร์ด
ระดับอัตราการ
ค่าการนาความร้อน (k) W/m0C
ค่าความคลาด
จ่ายไฟฟ้าให้หวั วัด (W)
เคลื่อน(%)(4)
ASTM-C177(1)
หัววัดฟิล์มบาง(2)
ขดลวดนิโครม(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) ค่าการนาความร้อนจากเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน แบบ guard hot plate (ASTM C 177 standard, 2004)
(2) ค่าการนาความร้อนจากเอกสารเผยแพร่แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสานักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (2547)
(3) ค่าการนาความร้อนจากหัววัดค่าแบบขดลวดนิโครม
(4) ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด (เปรียบเทียบระหว่างหัววัดแบบขดลวดนิโครมกับค่าจากเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน
แบบ guard hot plate)

สรุปผลการศึกษา
เมื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับขดลวดที่ระดับต่า พบว่า ค่าการนาความร้อนที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อเทียบกับ
ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดแบบ Guard Hot Plate (ASTM C177Standard) และค่าฉนวนมาตรฐาน และเมื่อเพิ่มระดับการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับขวดลวดในระดับหนึ่ง พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนลดน้อยลง แต่เมื่อเพิ่มระดับการจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่สูงขึน้ พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นตามไปด้วย สาเหตุของค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าการ
นาความร้อนอาจเกิดจากอุปกรณ์ตา่ งๆที่นามาใช้ในการทดสอบ อาทิเช่น แหล่งจ่ายไฟฟ้า สายวัดเทอร์โมคับเปิ้ล เป็น
ต้น ในกรณีของฉนวนโพลีสไตรีนโฟมมีค่าความคลาดเคลื่อนสูง เพราะฉนวนโพลีสไตรีนโฟมไม่สามารถทนความร้อน
ได้จึงให้ในการทดสอบแต่ละครั้งมีความคลาดเคลื่อนสูง ดังนั้นการวัดค่าการนาความร้อนด้วยขดลวดนิโครมจึงไม่
เหมาะสมสาหรับวัดค่าการนาความร้อนของฉนวนโพลีสไตรีนโฟม

ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ควรเพิ่มเติมในการศึกษาและพัฒนาหัววัดแบบขดลวดร้อนที่ใช้วัดค่าการนาความร้อนของวัสดุก่อสร้าง
คื อ ขณะที่ ด าเนิ น การทดสอบงานวิจั ย นี้ อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกมีป รับเปลี่ ย นไปตามธรรมชาติอ าจจะทาให้ เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนในการทดสอบ เพราะฉะนั้นจึงควรมีการควบคุมอุณหภูมิหอ้ งให้คงที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งานวิจัย
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การออกแบบและสร้างเก้าอี้สาหรับสตรีผู้สูงอายุตามหลักการยศาสตร์
Design and invention chair of ergonomics for elderly woman
ศุภลักษณ์ สุวรรณ1* สุริยพงศ์ คาหล้า1 และ เสฎฐวุฒิ อินทรัตน์1
Supaluck Suwan1*, Suriyapong Khamlar1 and Setthawut Intharat1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในการออกแบบและสร้างเก้าอี้ทางานโดยอาศัย
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มสตรีผู้สูงอายุจากเทศบาลตาบลท่าศาลาจานวน 8 คน การศึกษาเริ่มต้นด้วยการ
สอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการทางานโดยวิธีการให้คะแนนความเจ็บปวดในส่วนต่างๆจาก 0-10 คะแนน และ
ประเมินอาการบาดเจ็บจากการทางานโดยการใช้เทคนิค REBA (Rapid-Entire Body Assessment) จากนั้นผู้ศึกษาได้
ทาการสรุปผลการประเมิน และหาแนวทางในการลดอาการบาดเจ็บจากการทางานโดยการออกแบบเก้าอี้ทางาน
ตามหลักการยศาสตร์ โดยการนาเก้าอี้เอนกประสงค์และเก้าอี้ทางานมารวมกันเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังจากการจัดทาเก้าอี้ ผู้ศกึ ษาได้นาไปให้กลุ่มสตรีผู้สูงอายุทดลองนั่งปฏิบัติงาน และได้ทาการประเมินสภาวะ
การเจ็บปวดจากการทางานโดยแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการทางานและประเมินความเสี่ยงจากการ
ทางานการโดยเทคนิค REBA (Rapid-Entire Body Assessment) ซ้าอีกครั้ง ผลการประเมินพบว่ากลุ่ม สตรีผู้สูงอายุมี
อาการบาดเจ็บลดลงจากคะแนน 10.75 เหลือ 2.75และ มีความพึงพอใจในการใช้งานเก้าอี้ทางานแบบปรับปรุงมาก
คาสาคัญ: 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
1
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บทนา
โคมล้านนาถือเป็นภูมปิ ัญญาชาวบ้าน เป็นวัฒนธรรมของชนชาวเหนือ การส่งเสริมให้มีการผลิตโคมล้านนา
เป็นการสืบสานภูมิปัญญา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป แต่การผลิตโคมล้านนานี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน
และมีลักษณะการทางานที่ซ้าๆ จากแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการทางานพบว่า กลุ่มตัวอย่างสตรีสูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลท่าศาลาผู้ผลิตโคมล้านนามีการบาดเจ็บสะสมมากบริเวณหลัง งานวิจัยนี้จึงได้วเิ คราะห์หาปัจจัย
ที่มีผ ลต่อ การเจ็บ ปวดและเปรีย บเที ยบระดับความรุน แรงของอาการปวดหลั งของกลุ่ม สตรีผู้ สู งอายุ และสร้า ง
อุปกรณ์ชว่ ยในการทางาน (เก้าอี้) เพื่อลดอาการอาการบาดเจ็บสะสมบริเวณหลัง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เริ่มจากแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการทางานสารวจการทางาน ด้านลักษณะการ
ทางาน ท่าทางการเคลื่อนไหวและระดับความเจ็บปวดของส่วนต่างๆของร่างกาย จากนั้นทาการประเมินความเสี่ย ง
ของท่าทางการทางานโดยเทคนิค REBA (Rapid-Entire Body Assessment) โดยทาการส ารวจกลุ่ม ตัวอย่าง สตรี
ผู้สูงอายุ จานวน 8 คน ที่ผลิตโคมล้านนาในเขตเทศบาลตาบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่
ทาการวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายจานวน 36 ตาแหน่ง เพื่อนามาออกแบบและสร้างเก้าอี้ตามหลั กการย
ศาสตร์ หลั งจากให้ กลุ่ มตั วอย่างทดลองใช้เก้าอี้ดั งกล่าวเป็ นเวลา 1 เดือนแล้ ว จะใช้แบบส ารวจการทางานเดิ มและ
ประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทางานโดยเทคนิค REBA อีกครั้ง เพื่อพิ จารณาความเสี่ยงของท่าทางการทางานที่
ลดลง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทางานโดยเทคนิค REBA (Rapid Entire Body Assessment) เป็นการ
ประเมินท่าทางการทางานที่เป็นการประเมินตัง้ แต่ส่วนของคอ ลาตัว ขา แขน และมือ มีการประเมินเป็น 2 กลุ่มหลัก
คือ กลุ่ม A ประกอบด้วยการประเมินคอ ลาตัว และขา และกลุ่ม B ประกอบด้วยการประเมินส่วนแขนและข้อมือ โดย
การประเมินแบ่งเป็น 15 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินส่วนคอ (Neck)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินส่วนลาตัว (Trunk)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินส่วนขา (Legs)
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินคะแนนของท่าทางในกลุ่ม A
ขั้นตอนที่ 5 แรงที่ใช้หรือภาระงาน (Force/Load)
ขัน้ ตอนที่ 6 การสรุปคะแนนรวมในกลุ่ม A
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินแขนส่วนบน (Upper arm)
ขั้นตอนที่ 8 การประเมินแขนส่วนล่าง (Lower arm หรือ forearm)
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินข้อมือ (Wrist)
ขั้นตอนที่ 10 การประเมินคะแนนของท่าทางในกลุ่ม B
ขั้นตอนที่ 11 การประเมินการจับยึดวัตถุ (Coupling)
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ขั้นตอนที่ 12 การสรุปคะแนนรวมในกลุ่ม B
ขัน้ ตอนที่ 13 การประเมินการเคลื่อนไหวและกิจกรรมของงาน
ขั้นตอนที่ 14 การหาค่าคะแนน C
ขั้นตอนที่ 15 การหาค่าคะแนนความเสี่ยงรวมและการสรุปผลคะแนน
เมื่อสรุปคะแนนทั้ง 15 ขั้นตอนแล้ว นามาแปลผลคะแนนดังนี้
คะแนน การแปลผล
1
ความเสี่ยงน้อยมาก
2-3 ความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง
4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
8-10 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
≥11
ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที
ตัวอย่างตารางการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทางานโดยเทคนิค REBA

การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกาย 36 ตาแหน่ง
1 .ความสูงยืน (Strature) คือ วัดจากส่วนบนสุดของศีรษะถึงพื้นในท่ายืน
2. ความสูงระดับสายตา (Eye Height) คือ วัดระดับสายตาถึงพืน้ ในท่ายืน
3. ความสูงระดับไหล่ (Shoulder Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของไหล่ถึงพื้นในท่ายืน
4. ความสูงระดับศอก (Elbow Height) คือ วัดระดับศอกถึงพืน้ ในท่ายืน
5. ความสูงระดับสะโพก (Hip Height) คือ วัดจากสะโพกถึงพื้นถึงพื้น
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6. ความสูงระดับมือ (Knuckle Height) คือ วัดจากฝ่ามือถึงพื้น
7. ความสูงระดับนิ้วมือ (Fingertip Height) คือ วัดจากปลายนิ้วกลางถึงพืน้
8. ความสูงนั่ง (Sitting Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของศีรษะถึงพื้นในท่านั่ง
9. ความสูงระดับสายตาในท่านั่ง (Sitting eye Height ) คือ วัดจากระดับสายตาในท่านั่ง
10. ความสูงจากระดับที่นั่งถึงไหล่ (Sitting Shoulder Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของไหล่ถึงพื้นในท่านั่ง
11. ความสูงที่นั่งถึงระดับศอก (Sitting Elbow Height) คือ วัดจากศอกถึงพื้นในท่านั่ง
12. ความสูงท่านั่งถึงตอนบนของขาอ่อน (Thigh Height) คือ วัดจากการตอนบนของต้นขาถึงพื้นในท่านั่ง
13. ระยะจากก้นถึงเข่า (Buttock-knee Length) คือ วัดจากด้านหลังของก้นถึงหัวเข่า
14. ระยะจากก้ นถึ งน่อ งตอนบน (Buttock-popliteal Length) คือ วัด จากก้น ถึ งส่ วนบนของขาพั บ ซึ่งบาง
มาตรฐานเรียกว่า ความยาวของท่อนขาด้านล่างถึงสะโพก
15. ความสูงจากพื้นถึงตอนบนของเข่า (Knee Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของเข่าถึงพื้นในท่านั่ง
16. ความสูงจากพื้นถึงขาอ่อนตอนล่าง (Popliteal Height) คือ วัดจากพื้นถึงส่วนของขาพับในท่านั่ง
17. ความกว้างของไหล่/ต้นแขน (Shoulder Breath/Bideltoid) คือ วัดจากกล้ามเนื้อต้นแขนทั้งสองข้าง
18. ความกว้างของไหล่/หัวไหล่ คือ วัดจากส่วนบนสุดของหัวไหล่ทั้งสองข้าง
19. ความกว้างของสะโพก (Hip Breadth) คือ วัดจากส่วนกว้างสุดของสะโพก
20. ความลึกของอก (Chest Depth) คือ วัดจากหัวนมไปถึงกลางหลัง
21. ความลึกของท้อง (Abdominal Depth) คือ วัดจากหน้าท้องไปถึงเอว
22. ระยะจากไหล่ถึงศอก (Shoulder-elbow Length) คือ วัดจากส่วนบนสุดของหัวไหล่ไปถึงศอก
23.ระยะจากศอกถึงนิ้วมือ (Elbow-fingertip Length) คือ วัดจากปลายศอกถึงปลายนิว้ กลาง
24.ระยะจากต้นแขนถึงนิว้ มือ (Upper Limb Length) คือ วัดจากต้นแขนถึงปลายนิว้ กลาง
25.ระยะจากไหล่ถึงนิ้ว (Shoulder-grip Length) คือ วัดจากไหล่ไปถึงปลายนิว้ หัวแม่มือ
26. ความยาวของศีรษะ (Head Length) คือ วัดจากหน้าผากถึงท้ายทอย
27. ความกว้างของศีรษะ (Head Breadth) คือ วัดจากขมับซ้ายไปยังขมับขวา
28. ความยามมือ (Hand Length) คือ วัดจากข้อมือถึงปลายนิว้ กลาง
29. ความกว้างของมือ (Hand Breadth) คือ การวัดจากด้านนอกสุดของฝ่ามือ
30. ความยาวของเท้า (Foot Length) คือ วัดจากส้นเท้าถึงปลายหัวแม่เท้า
31. ความกว้างของเท้า (Foot Breadth) คือ วัดจากด้านนอกสุดของหัวแม่เท้ากับนิว้ ก้อย
32. ระยะกางแขน (Span) คือ วัดจากปลายนิ้วนางข้างซ้ายไปขวา
33. ระยะกางศอก (Elbow Span) คือ วัดจากปลายข้อศอกข้างซ้ายไปขวาในท่ากางศอก และบางมาตรฐาน
จะมีการวัดระยะระหว่างศอกทั้งสองข้าง (Elbow to Elbow Breath)
34. ระยะเอื้อมแขนขึ้นบน (ท่ายืน) (Vertical Grip Reach (Standard)) คือ วัดจากส่วนบนสุดของมือที่กาไว้ถึง
พื้นในท่ายืน
35. ระยะเอื้อมแขนขึ้นบน (ท่านั่ง) (Vertical Grip Reach (sitting)) คือ วัดจากส่วนบนสุดของมือที่กาไว้ถึงพื้น
ในท่านั่ง
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36. ระยะเอื้อมแขนไปข้างหน้า (Forward Grip Reach) คือ การวัดจากปลายนิ้วหัวแม่มือไปถึงด้านหลัง แต่
บางมาตรฐานจะใช้คาว่าระยะปลายนิ้วมือขณะเอื้อมหยิบ (Thumb Tip Reach)

ผลการศึกษา
ผลของแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการทางานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการบาดเจ็บสะสมบริเวณ
หลังส่วนล่างมาก โดยมีคะแนนความเจ็บปวดที่ 7.75 (จากคะแนนเต็ม 10) รองลงมาคือหลังส่วนบน 5.75 จากนั้นทา
การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทางานโดยเทคนิค REBA ผลปรากฏว่าคะแนน REBA เฉลี่ยมีค่า 10.75 แปล
ผลได้ว่าท่าทางการทางานนั้นมีความเสี่ยงสูงมาก ควรเร่งปรับปรุงทันที
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ผู้วิจัยพบว่าในท่าทางการทางานของผู้ปฏิบัติงานนั้น เป็นงานนั่งแต่ใช้เก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมกับการทางาน
ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของผู้ปฏิบัตงิ านและถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ โดยเริ่มจาก
การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย เพื่อนามาออกแบบเก้าอี้ ซึ่งมีผลการคานวณดังนี้
ส่วนต่างๆของเก้าอี้
ความสูง
ความกว้าง
ความลึก
ความสูงของพนักพิง
มุมเอนของพนักพิง
ขาเก้าอี้

ค่าทีใ่ ช้ในการคานวณ (เซนติเมตร)
ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของ Popliteal Height
ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของ Hip Breadth
ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 5 ของ Buttock Popliteal Length
ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของ Sitting Shoulder Height
100 องศา
4 ขา (มองจากด้านบนต้องไม่เห็นขาเก้าอี้)

ค่าทีน่ าไปใช้
(เซนติเมตร)
48.45
40.15
45.40
54.43

จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองใช้เก้าอี้การยศาสตร์เป็นเวลา 1 เดือน แล้วทาการประเมินความเสี่ยงของ
ท่าทางการทางานโดยวิธี REBA และสารวจการทางานโดยแบบสารวจการทางานอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบ ผลของการ
เปรียบเทียบเป็นดังนี้
การเปรียบเทียบ
ภาพแสดงลักษณะการทางาน

แบบเดิม (ก่อนการปรับปรุง)

แบบใหม่ (หลังการปรับปรุง)

คะแนน REBA
ความเจ็บปวดบริเวณ
หลังส่วนล่าง
ความเจ็บปวดบริเวณ
หลังส่วนบน

เฉลี่ย 10.75
เฉลีย่ 7.75

เฉลี่ย 2.25
เฉลี่ย 2.55

เฉลี่ย 5.75

เฉลี่ย 2.32
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการเปรียบเทียบพบว่า คะแนน REBA ลดลง จาก 10.75 (ท่าทางการทางานมีความเสี่ยงสูงมาก ควร
ปรับปรุงทันที ) เหลือ 2.25 (ท่าทางการทางานมีความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับ ปรุงต่อไป)ระดับความเจ็บปวด
บริเวณหลังส่วนล่างลดลงจาก 7.75 เหลือ 2.55 และระดับความเจ็บปวดบริเวณหลังส่วนบนลดลงจาก 5.75 เหลือ
2.32 นอกจากนั้นผู้ปฏิบัตงิ านมีความพึงพอใจในเก้าอี้แบบใหม่มาก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ ในส่วนของงานบริการวิชาการบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุที่ผลิตโคมล้านนาในเขตเทศบาลตาบล
ท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่
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ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้า จากปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Household cooling system using water from solar pump controlling by
microcontroller.
บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์1*
Boonyiam Yosrueangsak1*
บทคัดย่อ
บทความนี้เสนอการทดสอบระบบลดอุณหภูมบิ ้านพักอาศัยด้วยน้า จากปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งระบบประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 1 แผง วงจรชาร์จประจุ ชุดควบคุม
อุณหภูมิใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ปั้มน้า DC 12V 36W และแบตเตอร์รี่ 12V 35Ah Deep cycle ทดสอบกับ
ห้องที่มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.8 เมตร
ผลการทดสอบ พบว่า ก่อ นเปิดระบบควบคุ มอุ ณ หภูมิ อุ ณ หภูมิภายนอกขณะทดสอบ เฉลี่ย 37.95 o C
อุณ หภูมิใต้หลั งคาเฉลี่ย 41.11 o C อุณ หภูมิภายในห้องเฉลี่ย 31.68 o C เมื่อ ระบบทางาน อุณ หภู มิใต้หลังคาเฉลี่ ย
37.23 °C อุณหภูมิภายในห้องเฉลี่ย 29.78 o C ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้ เฉลี่ย 5.11o C และลดอุณหภูมิ
ภายในห้องเฉลี่ย 2.32 °C
คาสาคัญ: ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้า ปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ 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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บทนา
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ช่วง มกราคมถึง มิถุนายน 2559 พบว่า การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ของประเทศไทยมีปริมาณ 40,259 พันตันเทียบเท่ากับน้ามันดิบ เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 คิดเป็น
มูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 386,122 ล้านบาท [1] จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การใช้พลังงานในประเทศไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้น จากการเติบโตของเศรษฐกิจ การแข่งขันในเวทีระดับ ชาติที่เพิ่มมากขึ้น การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในการผลิต จึงมีอัตราที่สูงขึน้ การเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ดั้งนัน้ ต้องมีดาเนินการร่วมกันอย่างสมดุล ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านพลังงานและความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม [2]
การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจมักจะสวนทางกับสิ่งแวดล้อมเสมอ จึงมีการหันมาให้ความสาคัญ กับการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งเกิดความตระหนักทั้งภาครัฐและเอกชน จะ
เห็นจากการดาเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการรวมพลังหารสอง เป็นต้น การประหยัดพลังงาน จึงเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายพลังงานโดยไม่ทาให้ ผลผลิต เสี ยหายและไม่ก ระทบต่อผู้ ใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบสาคั ญ 2 ประการ ได้แ ก่
เทคนิคการประหยัดพลังงานและกระบวนการประหยัดพลังงาน [3]
ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้าจาก ปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นการใช้เทคนิคการประหยัดพลังงาน ผสมสานกับการใช้พลังงานทดแทน มาใช้ในการลดอุณหภูมิในบ้านพักอาศัย
โดยการใช้ น้ า ท าให้ อุ ณ หภู มิ ใต้ ห ลั ง คาและภายในห้ อ งลดลงโดยที่ ไม่ ต้ อ งใช้ เครื่อ งปรั บ อ ากาศ แต่ ห ากจะใช้
เครื่องปรับอากาศ ระบบนี้ก็จะสามารถลดอุณหภูมิเริ่มต้น จึงส่งผลทาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการปรับ
อุณ หภูมิภายในห้ องได้ ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางในการพัฒ นาไปสู่ การใช้งานอื่นๆ เช่น การลด
อุณหภูมโิ รงเลีย้ งไก่ เป็นต้น ซึ่งจะเกิดการลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนและอาจจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอขั้นตอนการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ขั้นการออกแบบ การสร้าง การทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ของระบบลดอุ ณ หภู มิ บ้ า นพั ก อาศั ย ด้ ว ยน้ าจากปั้ ม น้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ควบคุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังภาพที่ 1
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ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้า
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบ
สร้างระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้า
ไม่ผ่าน
ทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่าน
การรวบรวมข้อมูล
สรุปผลการวิจัย
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการถ่ายความร้อนผ่านหลังคาเข้าสู่ภายในบ้านพักอาศัยการถ่ายความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารหรือ
บ้านพักอาศัย [4] การถ่ายเทความร้อนโดยมีแหล่งความร้อนที่สาคัญเกิดจากการแผ่รังสีอาทิตย์ของดวงอาทิตย์ซึ่งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้และรวมทั้งจากอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหลักการถ่ายเทความร้อนภายในบ้านพักอาศัยใน
ช่วงเวลากลางวันดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีอาทิตย์มาตกกระทบบนผิวรังคาบ้านและสะท้อนรังสีอาทิตย์บางส่วนถูกดูดกลืน
โดยหลังคาอีกทั้งยังแผ่เข้าสู่ตัวบ้านช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิที่ผิวหลังคาสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกและภายในบ้าน
ดังนั้นจึงเกิดการพาความร้อนที่ผิวหลังคาไปสู่อากาศภายนอกและความร้อนที่สะสมที่ตัวหลังคาจะเกิดการนาความ
ร้อนในเนื้อวัสดุที่ใช้ทาหลังคาทาให้ความร้อนเคลื่อนที่จากผิวหลังคาด้านนอกสู่ผิวด้านในและเกิดการพาความร้อน
ระหว่างอากาศใต้หลังคากับผิวหลังคาด้านในทาให้อากาศบริเวณนี้ร้อนขึ้นสิ่งที่เกิดต่อมาคือการพาความร้อนระหว่าง
อากาศใต้หลังคาและเพดานเกิดการนาความร้อนขึ้นภายเนื้อวัสดุที่ใช้ทาฝ้าเพดานทาให้ความร้อนเคลื่อนตัวสู่เพดาน
ด้านในจากเพดานจะเกิดการพาความร้อนระหว่างอากาศภายในบ้านกับเพดานเป็นผลให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึน้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ [5] คือ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งซึ่งภายในประกอบด้วยวงจรอื่นๆ หลายวงจร
และทางานร่วมกัน เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) หน่วยความจาทางคณิตศาสตร์และ
ลอจิก (ALU : Arithmatic Logic Unit) วงจรออสซิ ลเลเตอร์ (Osillator) หน่วยความจา (Memory: ROM,RAM) วงจร
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สั ญ ญาณอิน พุ ท และขั บสั ญ ญาณเอาท์ พุ ต (I/O port) เป็ น ต้น ด้ ว ยเหตุ น้ี ไมโครคอนโทรลเลอร์จึ ง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานควบคุมได้ดี เนื่องจากสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้อย่างอิสระ ตามความต้องการของเรา
การทางานของเซลล์แสงอาทิตย์ [6] เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อแสงอาทิตย์ซึ่ง
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนาจึงเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสง
ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าขึน้ ในสารกึ่งตัวนา เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งตามวัสดุที่ผลิตได้ 2
ประเภท คือ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทามาจากซิลิคอนและเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทามาจากสารประกอบจาพวกแกลเลียมอาเซ
ไนต์,แคดเมียมเทลลูไรด์หรือคอปเปอร์อนิ เดียมไดเซเลไนด์
เครื่องควบคุมการชาร์จ (Charge Controller) [7 ] คืออุปกรณ์ ที่ทาหน้าที่ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกมา
จากอัลเทอร์เนเตอร์ไม่ให้ออกมามากเกินไปทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ และอัล
เทอร์เนเตอร์ เสียหายได้แผงโซล่าเซลล์ทางานผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมา ถ้าระบบที่ออกแบบมีการต่อพ่วงกับ
แบตเตอรี่ด้วย ในบางครั้งแสงที่ตกกระทบแผงโซล่าเซลล์อาจจะไม่สม่าเสมอกันตลอดทั้งวันจึงทาให้กระแสและ
แรงดันที่ผลิตได้จากแผงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางช่วงก็สูงบางช่วงก็ต่าทาให้แรงดันและกระแสไฟฟ้าไม่คงที่ ดังนั้น
การชาร์จประจุไฟฟ้าของแผงโดยตรงกับแบตเตอรี่จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและที่สาคัญคือจะทาให้อายุการใช้
งานของแบตเตอรี่จะสั้นในลงอีกด้วยเพราะแรงดันที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์บางครัง้ ก็สูงเกินกว่าค่าแรงดันที่จะทาการ
ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการชาร์จจึงถูกออกแบบมาเพื่อทาให้การชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงเกินไป
ออกแบบและสร้างระบบลดอุณหภูมบิ า้ นพักอาศัยด้วยน้า
การออกแบบระบบลดอุ ณ หภู มิ บ้ า นพั ก อาศั ย ด้ ว ย น้ าจากปั้ ม น้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ควบคุ มด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทดสอบกั บห้อ งที่ มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.8 เมตร แสดงดัง ภาพที่ 2และ
ไดอะแกรมการทางานของระบบ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การติดตัง้ ระบบลดอุณหภูมิบ้านด้วยน้า
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ห้องทดสอบ

ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์

ปั้มน้า DC
12V 36W

ชุดควบคุม
อุณหภูมิ
ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการทางานของระบบลดอุณหภูมิ

และผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการออกแบบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้าจากปั้มน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ประกอบด้วย
- แผงโซล่าเซลล์ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) 40 W 1 แผง
- Solar Charger 5 A
- แบตเตอร์รี่ 12V 35Ah แบบ Deep cycle

ภาพที่ 4 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
2. ชุดควบคุมอุณหภูมิ ประกอบด้วย
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ arduino
- จอแสดงผล LCD 1602 16x2
- บอร์ดรีเลย์ 2ช่อง
- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
- ปั้มน้า DC 12V 36W
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ภาพที่ 5 ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ภาพที่ 6 ปั้มน้า DC 12V 36W
การทดสอบประสิทธิภาพ
การทดสอบประสิทธิภาพระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้าจากปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบ แสดงดังไดอะแกรม ดังนี้
1. ทดสอบชุดควบคุมอุณหภูมิ ตามเงื่อนไข โดยกาหนด ระบบลดอุณหภูมิจะทางานเมื่อ อุณหภูมิใต้หลังคา
มีอุณหภูมิเกิน 40°C และระบบจะหยุดทางานเมื่อมีอุณหภูมิต่ากว่า 40°C ทาการทดสอบ จานวน 3 ครั้ง แล้วบันทึก
ผล
2. ทดสอบประสิทธิการชาร์จประจุและการใช้งานของแบตเตอรี่ โดยบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ก่อน หลังทดสอบและขณะทดสอบการชาร์จ บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสชาร์จ ทุกๆ 1 ชั่วโมง
3. ทดสอบระบบลดอุ ณ หภู มิบ้ า นพั ก อาศั ย ด้ วยน้าจากปั้ ม น้ าพลั งงานแสงอาทิ ต ย์โดยใช้พ ลั ง งานจาก
แบตเตอรี่ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รวบรวมข้อมูล จานวน 1 วัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-17.00 น. บันทึกผลทุกๆ
30 นาที โดยเก็บข้อมูลอุณหภูมิภายนอกอาคาร อุณหภูมใิ ต้ชายคาและอุณหภูมิภายในอาคาร
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบบัน ทึกข้อมูลทางเทคนิค จานวน 1 ฉบับ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือวิจยั
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น แบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิค จานวน 1 ฉบับ
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3. นาแบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิค ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเครื่องมือ 3 ท่าน พิจารณาเกี่ยวกับ
รูปแบบ เนื้อหา ความครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการวิจัย และประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ นามาปรับปรุง
แก้ ไ ข ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญ น ามาหาค่ า เฉลี่ ย ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตั้ ง แต่ 0.5 ถึ ง 1.00 ถื อ ว่ า เป็ น ข้ อ
แบบสอบถามที่ครอบคลุมนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ [8]
4. ปรับปรุง แบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิค ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5. จัดพิมพ์ แบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยนาเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้าจากปั้มน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 ทดสอบชุดควบคุมอุณหภูมิ ตามเงื่อนไข
ุ หภูมติ ากว่
่ า 40°C)
ครั้ง การทางานระบบควบคุม (เริ่มทางานที่อุณหภูมเิ กิน 40°C หยุดทางานที่อณ
ที่
อุณหภูมเิ กิน 40°C
อุณหภูมติ ากว่
่ า 40°C
1
ระบบทางาน
ระบบหยุดทางาน
2
ระบบทางาน
ระบบหยุดทางาน
3
ระบบทางาน
ระบบหยุดทางาน
จากตารางที่ 1 พบว่า ระบบปั้มน้าทางานเมื่ออุณหภูมิเกิน 40°C และหยุดทางานที่ อุณหภูมิต่ากว่า 40°C
เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแบบ
ตารางที่ 2 การทดสอบการชาร์จของแบตเตอรี่ 12V 35Ah
ช่วงเวลา แรงดันโซล่าเซลล์(V) แรงดันชาร์จ(V)
09.00
18.20
18.20
10.00
19.10
19.10
11.00
19.40
19.40
12.00
20.21
20.21
13.00
21.14
21.14
14.00
21.20
21.20
15.00
19.94
19.94
16.00
19.42
19.42
19.83
19.83
xˉ
1.02
1.02
S.D.

กระแสชาร์จ(A)
0.50
0.80
1.80
1.80
2.00
2.00
1.70
1.70
1.54
0.57

แรงดันแบตเตอร์ร(ี่ V)
7.90
8.80
9.41
10.20
11.32
12.00
12.54
12.56
10.59
1.78

จากตารางที่ 2 ทดสอบการชาร์ตแบตเตอรี่ 12V 35Ah พบว่า แรงดันชาร์จแบตเตอรี่เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
19.83 V กระแสชาร์จเฉลี่ยมีคา่ เท่ากับ 1.54 A แรงดันของแบตเตอรี่ ก่อนชาร์จ 7.90 V ใช้เวลาชาร์จ 8 ชั่วโมงแรงดัน
แบตเตอรี่ มีคา่ เท่ากับ 12.56 V
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ตารางที่ 3 การทดสอบการแบตเตอรี่โดยใช้ปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์
เวลาที่ใช้ทดสอบ(นาที) แรงดันก่อนใช้งาน (V) แรงดันหลังใช้งาน (V)
0-33
12.90
11
30-60
11
10.5
60-90
10.5
9.75
11.47
10.42
xˉ
1.27
0.63
S.D.

กระแสที่โหลดใช้ (A)
8.90
8.22
8.05
8.39
0.45

จากตารางที่ 3 การทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ พบว่า เมื่อเปิดปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเวลา 90
นาที แรงดันแบตเตอรี่ก่อนใช้งานมีค่าเท่ากับ 12.90 V หลังใช้ มีค่าเท่ากับ 9.75 V งานลดไป 3.75 V โดยโหลดใช้
กระแสเฉลี่ย 8.39 A
ตารางที่ 4 การทดสอบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้าจากปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

xˉ

อุณหภูมิ
ภายนอก(°C)
32.62
34.01
34.94
36.77
37.48
38.60
39.82
40.29
41.09
42.13
40.01
39.83
38.89
38.38
37.55
37.02
35.65
37.95

อุณหภูมิ
ก่อน (°C)
34.44
36.3
37.6
39.2
40.2
41.1
43.3
43.84
43.12
44.4
43.6
43.4
43.2
42.5
41.6
41.2
39.95
41.11

S.D.

2.58

2.85

เวลา
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

เปรียบเทียบอุณหภูมิใต้หลังคา (°C)
การทางาน เวลาที่ใช้ อุณหภูมิ
ของปั้ม
(นาที) หลัง (°C)
ไม่ทางาน
34.44
ไม่ทางาน
36.3
ไม่ทางาน
37.6
ไม่ทางาน
39.2
ทางาน
10
39.83
ทางาน
10
38.88
ทางาน
12
37.67
ทางาน
15
38.10
ทางาน
14
39.10
ทางาน
18
37.15
ทางาน
15
36.53
ทางาน
12
35.60
ทางาน
9
38.70
ทางาน
13
37.87
ทางาน
8
36.09
ทางาน
8
34.11
ไม่ทางาน
35.89
12.00
37.23
-

3.13

1.67
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อุณหภูมิ
ที่ลด (°C)
0.37
2.22
5.2
5.74
4.02
7.25
7.07
7.8
4.5
4.63
5.54
7.09
5.11
2.19

เปรียบเทียบอุณหภูมิในห้อง(°C)
อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ
ก่อน (°C) หลัง (°C) ที่ลดn(°C)
27.54
27.54
27.98
27.98
28.12
28.12
29.52
29.52
29.98
29.23
0.75
29.71
29.22
0.49
30.4
29.88
0.52
30.8
29.75
1.05
33.1
31.62
0.52
33.9
30.42
3.48
34.3
31.16
3.14
34.7
31.11
3.59
34.1
31.4
2.7
33.8
30.92
3.3
33.6
30.5
3.1
33.6
29.80
3.8
33.36
29.66
3.7
31.68
29.87
2.32
2.51

1.21

1.39
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จากตารางที่ 4 การทดสอบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้ วยน้าจากปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า อุณหภูมิภายนอกห้องขณะทดสอบ มีค่าเฉลี่ยที่ 37.95 °C อุณหภูมิใต้หลังคาที่ไม่
ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยที่ 41.11 °C อุณหภูมิใต้หลังคาที่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยที่ 37.23 °C อุณหภูมิที่
ลดลงไปเฉลี่ย 5.11 °C และอุณหภูมิภายในห้องที่ไม่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยที่ 31.68 °C อุณหภูมิภายในห้องที่
ติดตัง้ ระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยที่ 29.87 °C อุณหภูมทิ ี่ลดลงไปเฉลี่ย 2.32 °C

ภาพที่ 4 กราฟแสดงอุณหภูมิภายใต้หลังคา

ภาพที่ 5 กราฟแสดงอุณหภูมภิ ายในห้อง
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เวลารวมที่ ปั้มน้าทางาน
(ชั่วโมงต่อวั น)

กาลังไฟฟ้า
(Kw)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
(Kwh)

2.24

0.36

0.864

ค่าไฟฟ้า รวมค่า Ftและค่าไฟฟ้า
มาตรฐาน 4.69 บาท/kWh
(บาทต่อวัน )
4.052

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใช้ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัย
ด้วยน้า โดยใช้พลัง งานแสงอาทิตย์เป็นแหล่ง พลังงานของระบบ ไม่เสียค่าไฟฟ้า เฉลี่ย 4.052 บาทต่อวัน 141.48
บาทต่อ เดือนและ1697.78 บาทต่อ ปี

วิจารณ์และสรุปผล
ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้าจากปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะ
ทางานเมื่ออุณหภูมิ 40°C และหยุดทางานที่ อุณหภูมิ 35°C
ผลการทดสอบการชาร์จประจุแบตเตอรี่ 12V 35Ah พบว่า แรงดันชาร์จมีค่าเฉลี่ย 19.83 V กระแสชาร์จมีค่าเฉลี่ย
1.54 A ของแบตเตอรี่ ก่อนชาร์จประจุมีแรงดันที่ 7.90 V ใช้เวลาชาร์จ 8 ชั่วโมง แรงดันแบตเตอรี่ มีแรงดันที่ 12.56 V
ผลการทดสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ พบว่า เมื่อเปิ ดปั้ มน้าพลั งงานแสงอาทิ ตย์ เป็ นเวลา 90 นาที แรงดั น
แบตเตอรี่ก่อนใช้งานมีค่าเท่ากับ 12.90 V หลังใช้งานมีค่าเท่ากับ 9.75 V งานลดไป 3.75 V โดยโหลดใช้กระแสเฉลี่ย 8.39 A
การทดสอบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้าจากปั้มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า อุณหภูมิภายนอกห้อง เฉลี่ยที่ 37.95 °C อุณหภูมิใต้หลังคาที่ไม่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ
เฉลี่ยที่ 41.00 °C อุณหภูมิใต้หลังคาที่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยที่ 37.29 °C อุณหภูมิที่ลดลงไปเฉลี่ย 4.8692 °C
และอุณหภูมิภายในห้องที่ไม่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยที่ 31.68 °C อุณหภูมิภายในห้องที่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ
เฉลี่ยที่ 29.87 °C อุณหภูมทิ ี่ลดลงไปเฉลี่ย 2.32 °C
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใช้ ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้า โดยใช้
พลัง งานแสงอาทิต ย์เป็น แหล่ง พลัง งาน ของระบบจึงไม่เสียค่าไฟฟ้า เฉลี่ย 4.052 บาทต่อ วัน 141.48 บาทต่อ
เดือนและ1697.78 บาทต่อปี
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระบบลดอุณหภูมิ สามารถทางานเป็นไปตามเงื่อนไขการออกแบบ ซึ่งหากจะ
นาระบบนี้ไปติดตัง้ จริงจะทาให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ตอ้ งใช้ เช่น พัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถ
ลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้ ทาให้ระบบปรับอากาศใช้เวลาในการทางานลดลง สอดคล้องกับ มิติ มาลีทิพย์วรรณ [9] ได้
ศึกษาการจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศสาหรับอาคารสถานศึกษา พบว่า แสงแดดที่กระทบอาคารทาให้ตัว
อาคารมีภาระการทาความเย็นมาก หากเลี่ยงการใช้ห้องขณะมีแสงแดดกระทบ สามารถลดการใช้พลังงานในระบบ
ปรับอากาศในอาคารเรียนได้

กิตติกรรมประกาศ
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การผลิตน้าร้อนจากความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล
The production of hot water from rear side of the solar panel by using
ethylene glycol
เฉลิมพันธ์ รัตนพงศ์1 ภาณุวัฒน์ ธัญสม1 และ วีระ พันอินทร์1*
Chalermphun Rattanapong1, Panuwat Thansom1 and Weera Punin1*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการผลิตน้าร้อนจากอุณหภู มิส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก
รวม โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล เป็นสารทางานสะสมความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และศึกษาอุณหภูมิใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้า โดยทาการบันทึกอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่างๆ ดังนี้ อุณหภูมิบนแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ อุณ หภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณ หภูมิน้าเข้าอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้าออก
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมินาส่
้ วนบนของถังเก็บน้าร้อน อุณหภูมินาส่
้ วนกลางของถังเก็บน้าร้อน อุณหภูมิ
น้าส่วนล่างของถังเก็บน้าร้อน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ผลการวิจัย
พบว่า ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่ 49 องศาเซลเซียส
ปริ ม าณความต่ า งศั ก ย์ เฉลี่ ย 18.55 โวลต์ ประสิ ท ธิ ภ าพทางไฟฟ้ า คิ ด เป็ น 0.724% และหลั ง การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล เฉลี่ยลดลงเป็น 42 องศาเซลเซียส
สามารถผลิตน้าร้อนได้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส โดยประสิทธิภาพทางความร้อนที่ได้คิดเป็น 16.5%
ปริมาณความต่างศักย์เฉลี่ย 18.77 โวลต์ และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าคิดเป็น 0.763%
คาสาคัญ: การผลิตน้าร้อน เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกรวม 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
บทนา
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติและยังเป็น
พลังงานสะอาดที่มีศักยภาพสูง การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจาแนกออกเป็น 2 รูปแบบ [1] คือ
การใช้พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เป็ น อุ ป กรณ์ ห นึ่ ง ที่ ส ามารถเปลี่ ย นพลั งงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้และจะมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน [2] ซึ่ง
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์คืออุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่ออุณหภูมิ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้นจะทาให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง ในทางกลับกันหากอุณหภูมิของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดต่าลงจะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิ ตย์มีค่าเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
การผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส [4] การลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูงกว่าระบบที่ไม่มีการลดอุณหภูมิที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยพบว่า ประสิทธิภาพ
ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ามีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ากับ 1.785% และ
ระบบที่ไม่มีก ารลดอุณ หภูมิที่แผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ ากับ 1.618% [5] ซึ่งสอดคล้อ งกั บ
งานวิจั ย ของ Odeh และ Behnia (2552) ที่ ได้ ศึ ก ษาการลดอุ ณ หภู มิ ใต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ชนิด ผลึ ก รวม ขนาด
ก าลั ง ไฟฟ้ า 60 วั ต ต์ โดยใช้ น้ าในการระบายความร้ อ นผ่ า นท่ อ ระบายความร้ อ นขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 2.5
เซนติเมตร ความยาว 65 เซนติเมตร ใช้อัตราการไหลของน้า 4 ลิตรต่อนาที ผลการวิจัยพบว่า อุณหภูมิใต้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์มีค่าลดลงจาก 58 องศาเซลเซียส เป็น 32 องศาเซลเซียส (ลดลง 26 องศาเซลเซียส) ทาให้กาลังไฟฟ้าที่
ผลิตได้มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 40 วัตต์ เป็น 48 วัตต์ ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร [14] เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Abdolzadeh และ Ameri (2552) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 452 วัตต์ ที่มีการสเปรย์พ่นน้าให้กับพื้นผิวด้านบนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับกรณีที่ไม่มีการสเปรย์พ่นน้า
ให้กับพื้นผิวด้านบนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกนามาใช้ในการขับเคลื่อนปั๊มน้า โดยสเปรย์พ่นน้า
ถูกติดตั้งอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปริมาตรน้าที่ใช้สเปรย์พ่นลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 50 ลิตรต่อชั่วโมง
ผลการศึกษาพบว่า อุ ณ หภู มิด้านบนของแผงเซลล์ แสงอาทิต ย์ที่มีการสเปรย์พ่น น้า ทาให้อุ ณ หภูมิของแผงเซลล์
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แสงอาทิตย์ลดลง 23 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มี การสเปรย์พ่นน้าอยู่ที่ 35 องศา
เซลเซียส และที่ไม่ได้ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ามีอุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส กาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการ
สเปรย์พ่นน้าเพิ่มขึ้นเป็น 66.9 วัตต์ ส่วนกาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีการสเปรย์พ่นน้าอยู่ที่ 55.4 วัตต์
การสเปรย์พ่นน้าเพื่อลดอุณ หภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 1.8% [14]
และอีกหนึ่งรูปแบบ คือ การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อผลิตความร้อน จากงานวิจัยของ Ahmet Kurklu และคณะ
(2544) ได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ผลิตน้าร้อนแบบแผ่นเรียบ (Flat Plate Solar Collector) โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะดูด
สะสมความร้อนจากเซลล์แสงอาทิตย์และถ่ายเทความร้อนให้กับน้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ผลิตน้าร้อน ซึ่งอุณหภูมขิ องน้า
ร้อนในถังเก็บน้าร้อนที่หมุ้ ด้วยฉนวนกันความร้อน ในช่วงเวลากลางวันเท่ากับ 55 องศาเซลเซียส และในเวลากลางคืน
มีอุณหภูมมิ ากกว่า 30 องศาเซลเซียส [8] หลังจากนัน้ Runsheng Tang และคณะ (2553) ได้สร้างอุปกรณ์ผลิตน้าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat Plate Solar Collector) ซึ่งสามารถผลิตน้าร้อนภายในถังเก็บน้าร้อนที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส [12] นอกจากนี้ยังมีระบบผสมผสานหรือระบบไฮบริด (Hybrid) ที่สามารถนาพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งสามารถนาความร้อนสะสมส่วนเกินจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์มาผลิตน้าร้อนและยังเป็นการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าได้อี ก
ทาง จากงานวิจัยของ Browne และคณะ (2558) ได้เสนอระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตความร้อนร่วมโดยใช้สารเปลี่ยน
สถานะ (Phase Change Materials) เป็นสารทางานเพื่อการระบายความร้อนโดยใช้น้าที่ไหลผ่านท่อระบายความร้อน
ดูดสะสมความร้อนจากสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) และพบว่า ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตความร้อนร่วมที่ใช้สารเปลี่ยน
สถานะเป็ น สารท างาน (Photovoltaic/Thermal-Phase Change Materials) สามารถผลิ ต น้ าร้ อ นสู งกว่า ระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ผลิตความร้อนร่วมที่ใช้นาหรื
้ อไกลคอลเป็นสารทางาน (Photovoltaic /Thermal) ประมาณ 6 องศาเซลเซียส
[14] ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นั้ น Biwole และคณะ (2554) ได้ ใ ช้ ส ารเปลี่ ย นสถานะ (PCM) ในการลดอุ ณ หภู มิ ใ ต้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จากการศึกษาพบว่า การใช้สารเปลี่ยนสถานะสะสมความร้อนส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถ
ลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ต่ากว่า 40 องศาเซลเซียส ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร
เมื่ออุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูงขึ้น สารเปลี่ยนสถานะ (PCM) จะดูดสะสมความร้อนเก็บไว้ จะทาให้อุณหภูมิ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงและสามารถนาความร้อนที่ดูดสะสมในสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) ไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
น้าร้อนหรือให้ความอบอุ่นแก่ตัวอาคารบ้านเรือนได้ [14] การใช้ประโยชน์จากอุณหภูมิส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
มาผลิตน้าร้อนสามารถนาน้าร้อนที่ได้มาใช้อุปโภคในระดับครัวเรือน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องทา
น้าร้อนได้อีกทางหนึ่ง [3]
จะเห็นว่าจากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการติดตั้ งอุปกรณ์ และสารทางานต่างๆ เพื่อลดอุณหภูมิของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมทั้งนาความร้อนส่วนเกินใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตเป็นน้าร้อนได้นั้น มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ยากในพื้นที่ การติดตั้งอุปกรณ์ค่อนข้าง
ยุ่งยาก และมีต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะนามาใช้ในระดับครัวเรือนได้ ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบและ
สร้า งอุ ปกรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้อ นใต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เพื่ อ ผลิ ต น้าร้ อ นจากอุ ณ หภู มิ ส่ ว นเกิ น ใต้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์และเป็นการลดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าได้ โดยให้มีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ากว่าและอุปกรณ์ที่ใช้สามารถจัดหาได้ง่ายในพื้นที่ ซึ่ง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยพื้นที่รับพลังงานแสงอาทิตย์
ณ ตาแหน่งละติจูด 18.23 องศาเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จังหวัดลาปาง โดยอุณ หภูมิ
ส่วนเกินที่ได้จากระบบสามารถนามาผลิตน้าร้อนสาหรับใช้ประโยชน์ในการอุปโภคภายในครัวเรือนได้ ผู้วิจัยคาดหวัง
ว่าการนาอุณ หภูมิส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้าร้อนจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าสาหรับเครื่องทาน้าร้อนใช้ในการอุปโภคระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างมาก
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ได้ทาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาการ
ผลิตน้าร้อนจากอุณหภูมิส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล เนื่องจากสารเอ
ทิลนี ไกลคอลเป็นสารที่หาได้งา่ ยในพืน้ ที่ มีจุดเดือดสูงถึง 197 oC เพื่อป้องกันการระเหยเมื่อดูดสะสมความร้อนใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ มีความจุความร้อนต่ากว่าน้าที่ทาให้การถ่ายเทความร้อนจากความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปยัง
ท่อทองแดงที่มีน้าไหลผ่านได้เร็วขึน้ [10] และศึกษาอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
โดยทาการบันทึกอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่างๆ ดังนี้ อุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อุณหภูมิน้าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้าออกอุปกรณ์แ ลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้าส่วนบนของ
ถังเก็บน้าร้อน อุณหภูมิน้าส่วนกลางของถังเก็บ น้าร้อน อุณหภูมิน้าส่วนล่างของถังเก็บน้าร้อน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
วิธีการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. ออกแบบและสร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์
1.1 การออกแบบฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ออกแบบให้เหมาะสมกับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มี
ขนาด ความยาว 148 เซนติเมตร ความกว้าง 66 เซนติเมตร และความสูง 3.8 เซนติเมตร

ภาพที่ 1 แบบโครงสร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จากภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งมีขนาดความกว้าง 68 เซนติเมตร ความยาว
150 เซนติเมตร ความสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร และเอียงทามุม 18 องศา
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1.2 สร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ภาพที่ 2 ฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จากภาพที่ 2 สร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามที่ออกแบบไว้ โดยวัสดุที่เลือกใช้คอื เหล็กฉากและเหล็ก
กล่อง และเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 135 วัตต์ มีขนาดความยาว 148
เซนติเมตร ความกว้าง 66 เซนติเมตร และความสูง 3.8 เซนติเมตร
2. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2.1 ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

ภาพที่ 3 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
จากภาพที่ 3 เป็นโครงสร้างของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน มีความกว้าง 59 เซนติเมตรความยาว 141
เซนติเมตรและความสูง 2 เซนติเมตร ภายในติดตัง้ ท่อทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 1 เซนติเมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1.2 เซนติเมตร ความยาวส่วนของท่อ 45 เซนติเมตร รัศมีส่วนโค้ง 4.5 เซนติเมตร
ระยะห่างระหว่างท่อ 12 เซนติเมตร
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2.2 สร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

ภาพที่ 4 อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
จากภาพที่ 4 สร้ า งอุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นตามที่ อ อกแบบไว้ โดยเลื อ กใช้ อ ลู มิ เนี ย ม เนื่ อ งจาก
อลูมิเนียมมีความสามารถนาความร้อนได้ดี หาได้ง่ายและราคาถูกกว่าวัสดุอ่ืนๆ ส่วนท่อแลกเปลี่ยนความร้อนใช้เป็น
ทองแดง [15] ที่มีการนาความร้อนได้ดี โดยดัดให้ท่อทองแดงโค้งอยูใ่ นกล่องอลูมเิ นียมเป็นระยะ 7 เมตร
3. การสร้างถังเก็บน้าร้อน

ภาพที่ 5 การออกแบบถังเก็บน้าร้อน
จากภาพที่ 5 สร้างถังเก็บน้าร้อนด้วยสแตนเลส ป้องกันการเกิดสนิม หุ้มตัวถังด้วยฉนวนกันความร้อน ชนิด Poly
Ethylene แล้วยึดไว้ด้วยแจ็คเก็ต โดยมีปริมาตร 160 ลิตร [9] สาหรับการอุปโภคต่อหนึ่งครัวเรือน (3-4 คน) ต่อวัน

1164

Proceedings

4. การติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

ภาพที่ 6 การติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
จากภาพที่ 6 ทาการติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบไหลเวียนน้าพร้อม
ทั้งติดตั้งระบบท่อไหลเวียนน้าเข้ากับปั้มน้าโดยใช้อัตราการไหล 1 ลิตรต่อนาที [7] และติดตั้งเทอร์โมคัปเปิล Type K
บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ตาแหน่ง ได้แก่ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ตาแหน่ง ได้แก่
ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง อุณ หภูมิสิ่งแวดล้อม 1 ตาแหน่ง อุณ หภูมิน้าเข้าอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน 1
ตาแหน่ง อุณ หภูมิน้าออกจากอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน 1 ตาแหน่ง และอุณ หภูมิน้าในถังเก็บน้าร้อนน้าอีก 3
ตาแหน่ง ได้แก่ ส่วนบนของถังเก็บน้าร้อน ส่วนกลางของถังเก็บน้าร้อน และส่วนล่างของถังเก็บน้าร้อน เชื่อมต่อกับ
เครื่องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ DATA LOGGER รุ่น midi GL 820
4.1 การทางานของระบบทาน้าร้อน

เซลล์แสงอาทิตย์
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ถังเก็บน้้า
Flow meter
ปั้มน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า

วาล์ว เปิด/ปิด น้้า

ภาพที่ 7 การทางานของระบบทาน้าร้อน
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จากภาพที่ 7 น้าเย็นจากส่วนล่างของถังจะถูกปั้มน้าดูดน้าเข้า Flow meter เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้าที่
1 LPM ก่อนเข้าไปยังอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สารเอทิลีน ไกลคอลเป็นสารทางานทา
หน้าที่ดูดสะสมความร้อนจากใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปถ่ายเทให้กับน้าที่ไหลอยู่ภายในท่ อทองแดงจากส่วนล่างของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนขึ้นไปส่วนบนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน แล้วลงสู่ถังเก็บน้าร้อน ทาให้น้าส่วนบน
ของถังมีอุณหภูมสิ ูงกว่าน้าส่วนล่างของถัง
5. ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 การวัดอุณหภูมิ ผู้วิจัยได้ทาการวัดตาแหน่งต่างๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนี้
5.1.1 วัดอุณหภูมกิ ่อนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวัด
อุณ หภู มิบนแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ 3 ตาแหน่ง ใต้แผงเซลล์ แสงอาทิตย์ 3 ตาแหน่ง และอุณ หภูมิสิ่งแวดล้อมอีก 1
ตาแหน่ง ด้วยเทอร์โมคัปเปิล Type K ต่อกับเครื่องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ DATA LOGGER รุ่น midi GL 820 เพื่อให้เครื่อง
เก็บข้อมูลอุณหภูมิทั้ง 7 ตาแหน่ง ทุกๆ 5 นาที
5.1.2 การวัดอุณหภูมิหลังติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดย
วัดอุณหภูมบิ นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ตาแหน่ง ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ตาแหน่ง อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 1 ตาแหน่ง
อุ ณ หภู มิ น้าเข้ า อุ ปกรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ น 1 ต าแหน่ง อุ ณ หภู มิน้าออกจากอุ ปกรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้อ น 1
ตาแหน่ง และอุณหภูมินาในถั
้ งเก็บน้าร้อนอีก 3 ตาแหน่ง ด้วยเทอร์โมคัปเปิล Type K ต่อกับเครื่องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
DATA LOGGER รุ่น midi GL 820 เพื่อให้เครื่องเก็บข้อมูลอุณหภูมิทั้ง 12 ตาแหน่ง ทุกๆ 5 นาที
5.2 การวัด ปริม าณทางไฟฟ้ า ผู้ วิจั ย ได้ ท าการวั ด ค่ าความต่างศั ก ย์แ ละกระแสไฟฟ้ าของเซลล์
แสงอาทิตย์ก่อนติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทุกๆ 5 นาที โดยใช้
เครื่องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ DATA LOGGER รุ่น midi GL 820
5.3 การวัดความเข้มรังสีด วงอาทิต ย์ ผู้ วิจั ยได้ทาการวัด ค่ารังสีด วงอาทิตย์โดยใช้ Pyranometer
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
6. ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 ผลการวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ผู้วจิ ัยนาข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย เปรียบเทียบ
กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็น
ระยะเวลา 30 วัน
6.2 ผลการวั ดอุ ณ หภู มิ ผู้ วิจั ยน าข้ อมู ลอุ ณหภู มิที่ ได้ มาวิ เคราะห์ โดยการเปรียบเที ยบใต้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ก่อนติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
6.3 ผลการวั ดค่ าทางไฟฟ้ า ผู้ วิ จั ยน าข้ อมู ลค่ าทางไฟฟ้ า คื อ ค่ าความต่ างศั กย์ มาวิ เคราะห์ โดย
เปรียบเทียบก่อนติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
6.4 ผลการวัดค่าอุณหภูมนิ ้าในถังเก็บน้าร้อน ผู้วจิ ัยนาข้อมูลอุณหภูมิน้าในถังเก็บน้าร้อนทั้ง 3 ตาแหน่ง
มาวิเคราะห์หาอุณหภูมนิ าในถั
้ งเก็บน้าร้อนเฉลี่ยที่ได้ใน 15 วัน
6.5 ผู้วิจัยได้นาค่ากระแสไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ และพื้นที่ของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ มาทาการคานวณประสิทธิภาพทางไฟฟ้าก่อนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและหลังติดตั้ง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
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6.6 ผู้วิจัยได้นาค่าอุณหภูมนิ าก่
้ อนเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้าหลังออกจากอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของน้า ค่าความจุความร้อนของน้า ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และพื้นที่ของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มาทาการคานวณประสิทธิภาพทางความร้อนหลังติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
การวิเคราะห์ผลดังกล่าวนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาประสิทธิภาพทางความร้อนสาหรับการผลิตน้าร้อน
จากอุณหภูมิสว่ นเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางไฟฟ้าก่อนและหลังติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน
7. การคานวณหาประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
การค านวณหาประสิ ทธิ ภ าพทางไฟฟ้ าเป็ น การแสดงให้ เห็ น ถึ งผลการทางานของเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ มี
รายละเอียดสูตรการคานวณ ดังนี้ [11]

IV
x100%
GA p
คือ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า (%)
คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A)
คือ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (V)
คือ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (W/m2)
คือ พืน้ ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (m2)

จากสูตร
โดยที่

ηel
I
V
G
Ap

ηel 

(1)

8. การคานวณหาประสิทธิภาพทางความร้อน
การคานวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการทางานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน มีรายละเอียดสูตรการคานวณดังนี้ [11]
จากสูตร
โดยที่

η th 

m C p (Tf  Ti )
x100%
HA p

ηel

คือ ประสิทธิภาพทางความร้อน (%)
คือ อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s)

Cp
Ti
Tf
A
G

คือ ค่าความร้อนจาเพาะ (J/Kg-K)
คือ อุณหภูมิน้าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (oC)
คือ อุณหภูมิน้าออกจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (oC)
คือ พืน้ ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (m2)
คือ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (W/m2)

(2)

ผลการศึกษา
การศึกษาการใช้ความร้อนส่วนเกินจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตน้าร้อน โดยก่อนติดตัง้ อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน วัดอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิส่งิ แวดล้อม และ
หลั งติดตั้งอุปกรณ์ แ ลกเปลี่ย นความร้อ น วัดอุ ณ หภู มิบนแผงเซลล์ แสงอาทิ ต ย์ อุ ณ หภู มิใต้แผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์
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อุณหภูมิน้าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้าออกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้าในถังเก็บน้า
ร้อน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อมูลอุณหภูมิในแต่ละตาแหน่งโดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ทุกๆ 5 นาที
ทาการวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทุก 5 นาที เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 30 วัน และนามาทดสอบประสิทธิภาพทางความร้อนหลังการติดตัง้ อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังต่อไปนี้
1. ผลการวัดค่าความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์
จากการเก็บข้อมูลค่าความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผลการวิจัยแสดงดังนี้

ภาพที่ 8 แสดงความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์และอุณหภูมสิ ิ่งแวดล้อม
จากภาพที่ 8 ความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน จะเห็นได้
ว่า ช่วงที่มีค่าความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์สูงที่สุดอยู่ที่เวลาประมาณ 13.00 น. – 14.00 น. โดยค่าความเข้มรังสีจาก
ดวงอาทิตย์สูงที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 745 W/m2 และอุณหภูมสิ ิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา
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2. ผลการศึกษาอุณหภูมใิ ต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
จากการศึกษาอุณหภูมใิ ต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยทาการ
เก็บข้อมูล เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตัง้ แต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผลการวิจัยแสดงดังนี้

ภาพที่ 9 แสดงอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
จากภาพที่ 9 เปรียบเทียบอุณ หภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตั้งติดตั้งอุ ปกรณ์ แลกเปลี่ยน
ความร้อนพบว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการสะสมความร้อนสูงสุดอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. – 14.00 น. โดย
อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนติดตั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 49 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิใต้แผงหลังการติดตั้งอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนเฉลี่ยทั้งวันอยู่ที่ 42 องศาเซลเซียส เห็นได้วา่ อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าลดลงเฉลี่ย 7
องศาเซลเซียส
3. ผลการศึกษาปริมาณทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
จากการศึกษาปริมาณทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
โดยทาการเก็บ ข้อ มูล เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้ง แต่วัน ที่ 6 มิถุน ายน 2559 ถึง วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2559
ผลการวิจัยแสดงดังนี้

ภาพที่ 10 แสดงปริมาณความต่างศักย์ของแสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
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จากภาพที่ 10 พบว่า ก่อนติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.55
โวลต์ และหลังการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.77 โวลต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากเดิม 0.22 โวลต์
4. ผลการศึกษาอุณหภูมนิ ้าในถังเก็บน้าร้อน
จากการศึกษาอุณหภูมิน้าในถังเก็บน้าร้อนซึ่งได้จากการทดสอบติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตัง้ แต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผลการวิจัยแสดง
ดังนี้

ภาพที่ 11 แสดงอุณหภูมิน้าในถังเก็บน้าร้อน
จากภาพที่ 11 พบว่า มีอุ ณ หภูมิน้าต าแหน่งบนถังเก็ บน้าร้อ นเฉลี่ย สูงสุดอยู่ที่ 37.73 องศาเซลเซีย ส
อุณหภูมิน้าตาแหน่งกลางถังเก็บน้าร้อนเฉลี่ยสูงสุด 37.46 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิน้าตาแหน่งล่างถังเก็บน้าร้อน
เฉลี่ยสูงสุด 37.23 องศาเซลเซียส
จะเห็นว่า จากภาพที่ 10 และ 11 ในช่วงเวลา 08.00 น.- 10.00 น. เป็นช่วงที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ยัง
มีไม่มากเกินไป จึงทาให้คา่ ความต่างศักย์มีคา่ สูงและอุณหภูมขิ องน้าในถังยังคงมีอุณหภูมิต่า แต่เมื่อหลังจาก 10.00 น.
เป็นต้นไป แผงเซลล์แสงอาทิตย์มกี ารสะสมความร้อนสูงขึ้น ทาให้ค่าความต่างศักย์ลดลง พร้อมกับอุณหภูมิของน้าที่มี
อุณหภูมสิ ูงขึน้ สรุปได้ว่า ความต่างศักย์แปรผกผันกับอุณหภูมขิ องน้า
5. การหาประสิ ท ธิ ภ าพทางไฟฟ้ า และประสิ ท ธิ ภ าพทางความร้ อ นก่ อ นและหลั งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน
5.1 หาประสิทธิภาพทางไฟฟ้าก่อนติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
I V
Eff(PV)  max max
AG
Eff(PV) 

0.19 x 19.02
x 100
0.832 x 580

Eff(PV)  0.724%

ดังนัน้ จะได้คา่ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าก่อนติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ 0.724%
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5.2 หาประสิทธิภาพทางไฟฟ้าหลังติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
I V
Eff(PV/T)  max max
AG
0.19 x 19.37
x 100
0.832 x 580
Eff(PV/T)  0.763%
Eff(PV/T) 

ดังนัน้ จะได้คา่ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าหลังติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ 0.763%
5.3 หาประสิทธิภาพทางความร้อนหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
Eff(HW) 

m C p T
x100
AG

Eff(HW) 

0.0167 x 4190 x (38.74  37.6)
x 100
0.832 x 580

Eff(HW)  16.5%

ดังนัน้ จะได้ประสิทธิภาพทางความร้อนหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เท่ากับ 16.5%
6. ความเหมาะสมทางเศรษ ศาสตร์
จากการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง Solar collector กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดระหว่าง Solar collector กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
Flat Plate Solar Collector Evacuated Tube Solar
รายละเอียด
ร้อนใต้แผงเซลล์
[6]
Collector [13]
แสงอาทิตย์
2
1.20x1.50 m
0.60x1.45 m2
พื้นที่ติดตั้ง 1.20x2.50 m2
150 ลิตร
160 ลิตร
160 ลิตร
ความจุ
55,000 บาท
49,000 บาท
45,000 บาท
ราคา
วางบนพืน้ ที่ 8,000 บาท
ค่าติดตัง้
วางบนหลังคา 6,000 บาท
60-90 oC
35-50 oC
อุณหภูมทิ ี่ได้ 40-70 oC
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า พื้นที่ติดตั้งที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้
พื้นที่ในการติดตั้งที่น้อยกว่าการติดตั้ง Sollar collector อีกทั้งต้นทุนในการผลิตและค่าติดตั้งของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีการลงทุนที่น้อยกว่า Solar collector และในส่วนของอุณหภูมิที่ได้นั้น อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะได้อุณหภูมิที่ต่ากว่า Sollar collector แต่เนื่องจากอุณหภูมิที่เหมาะสม
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ส าหรับ การใช้อุ ป โภคภายในครั วเรือ นอยู่ที่ 32 – 42 องศาเซลเซี ย ส อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้อ นใต้ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์จึงเหมาะสมทั้งในด้านของอุณหภูมิที่ได้และต้นทุนในการผลิต พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาการผลิตน้าร้อนโดยใช้ความร้อนส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยสารเอทิลนี ไกลคอล เป็น
สารทางาน พบว่า ระบบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่ 49
องศาเซลเซียส ค่าความต่างศักย์เฉลี่ย 18.55 โวลต์ และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าคิดเป็น 0.724% ภายหลังการติดตั้ง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอลสะสมความร้อนใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า อุณหภูมิใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มคี ่าลดลงเป็น 42 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้ค่าความต่างศักย์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 18.77 โวลต์ และ
ค่าประสิทธิภาพทางไฟฟ้าคิดเป็น 0.763% ส่วนน้าร้อนที่ได้จากความร้อนส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส คิดเป็นประสิทธิภาพทางความร้อน 16.5% ดังนั้น การติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนสามารถนามาผลิตน้าร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาปริมาณของสารเอทิลีน ไกลคอล ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพทางความร้อนและศึกษาสาร
ทางานที่ สามารถนามาใช้แทนสารเอทิลี นไกลคอล เพื่อ ลดต้นทุน ของระบบ รวมทั้ งควรศึก ษาผลกระทบทางด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่มีการนาสารเอทิลนี ไกลคอลมาใช้เป็นสารสะสมความร้อน
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้กระจกเงาระนาบ
และกระจกโค้งพาราโบลาเป็นตัวรวมแสง
The comparison of efficiency of chili solar oven using plane mirrors and
parabolic mirror to combine sunlight
ศุภชัย จันทร์งาม1* กนกกาญจน์ ศรีสุรนิ ทร์2 และ กชรัตน์ จันทร์งาม3
Supachai Channgam1*, Kanokkarn Srisurin2 and Kotcharat Channgam3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50x60x25 ลบ.ซม. ที่ใช้การรวม
แสงด้วยกระจกเงาระนาบสี่เหลี่ยมผืนผ้า จานวน 12 แผ่น ที่มีพ้ืนที่ 50x60 ตร.ซม. กับการรวมแสงด้วยกระจกโค้ง
พาราโบลาที่ใช้กระจกเงาระนาบหกเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 5 ซม. เป็นตัวสะท้อนแสงติดบนจานผิวโค้งพาราโบลา
รัศมี 90 ซม. ทาการทดลองอบพริกปริมาณ 1 กก. มีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 74.93wb (wet basis) เป็นเวลา 7 ชั่วโมง
วัดค่าความชื้นที่เหลือเปรียบเทียบระหว่างการอบในตู้อบพริกธรรมดา การอบในตู้อบพริกที่รวมแสงด้วยกระจกเงา
ระนาบ และการอบในตู้อบพริกที่รวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลา ผลการทดลองพบว่าพริกที่อบในเตาอบพริก
ธรรมดามีค่าความชื้นเหลือร้อยละ 46.75 wb พริกที่อบในเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมแสงด้วยกระจกเงา
ระนาบมีค่าความชื้นเหลืออยู่ร้อยละ 12.14 wb และพริกที่อบในเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมแสงด้วยกระจก
โค้งพาราโบลามีค่าความชื้นเหลืออยู่ร้อยละ 8.34 wbจึงสรุปว่าเตาอบพริก พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วย
กระจกโค้งพาราโบลามีประสิทธิภาพมากกว่าแบบรวมแสดงด้วยกระจกเงาระนาบแบบธรรมดา
คาสาคัญ:

เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ กระจกเงาระนาบ กระจกโค้งพาราโบลา ประสิทธิภาพเตาอบพริก
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Abstract
This research compared the efficiency of 5 0 x6 0 x25 cm3 chili solar oven using12 rectangular plane
mirrors (5 0 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

บทนา
“พริก” พืชวัฒนธรรมของชาวไทย จากสถิตคิ นไทยบริโภคพริกประมาณ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จนกล่าวได้ว่า
พริกอยู่ในชีวิตประจาวันของคนไทยมาอย่างช้านานจนแทบแยกไม่ออก นอกจากพริกจะส่วนประกอบหนึ่งที่สาคัญใน
อาหารที่ทาให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์ในเรื่องความเผ็ดร้อนแล้ว ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับพริกพบว่าพริกมีคุณสมบัตเิ ป็น
ยารักษาโรคและมีสรรพคุณเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วย เช่น ช่วยบรรเทาอาการหวัด ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือด
ลดปริมาณคอเลสเตอรอล และ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นในปัจจุบันพริกจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้า
ทางการเกษตรที่ส่งผลสดหรือตากแห้งจาหน่ายเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการนาพริกมาวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดมูลค่าให้
สู งขึ้ น และเท่ า ทั น ต่ อ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางการตลาดได้ อี ก ทางหนึ่ ง ส่ ง ผลให้ พ ริ ก กลายเป็ น พื ชชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และในแต่ละปีประเทศไทยมีพนื้ ที่ปลูกพริกไม่นอ้ ยกว่า 474,717 ไร่ ซึ่งพืน้ ที่สว่ น
ใหญ่ลว้ นแต่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทั้งสิ้น
บ้านหัวเรือ ตาบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมูบ่ ้านที่ยึดถือการเกษตรกรรมด้านการปลูกพริกมาตัง้ แต่
สมัยบรรพบุรุษ โดยพริกของบ้านหัวเรือขึ้นชื่อในเรื่องของความเผ็ด ดังนัน้ จึงเป็นที่ตอ้ งการของหลายๆ สาขา และจาก
การศึกษาพบว่าพริกที่ให้ผลผลิตสามารถซื้อขายได้ในเดือนพฤศจิกายน และจะหยุดให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคมถึง
มิถุนายนของทุกปี โดยพริกสดจะได้ราคาดีในเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี ได้ราคากิโลกรัมละ 40 ถึง
50 บาท โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2550 ราคาสูงถึง 60 ถึง 85 บาทต่อกิโลกรัม แน่นอนว่าเกษตรกรทุกคนมีความฝัน
อยากจะขายได้แต่ในความเป็นจริงแล้วหากมีผลผลิตที่มากเกินความต้องการของตลาด ปัญหาผลิตผลล้นตลาดในช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะเกิดขึน้ ซึ่งส่งผลทาให้มีราคาของผลผลิตที่ได้ล ดน้อยลงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของเกษตรกร และ
ยิ่งไปกว่านั้นตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ราคาของพริกสดก็จะลดลงเรื่อยๆ จนถึง 15 บาทต่อกิโลกรัม และ
เมื่อถึงเวลานั้นเกษตรกรก็จะหยุดขายพริกสดแต่เปลี่ยนไปเก็บพริกสดที่สุกแดงเต็มที่นาไปตากแห้ง แล้วจาหน่ายในรูป
พริกแห้งแทน เนื่องจากพริกแห้งสามารถเก็บรักษาได้เป็นปี ปัญหาที่พบในการตากแห้งคือการตากพริกนั้นใช้เวลานาน
มาก กว่าจะสามารถนาผลผลิตไปขายได้ ซึ่งปกติใช้เวลาการตากประมาณ 5 วัน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยหลายกลุ่มพยายาม
สร้างเครื่องมือที่สามารถลดเวลาในการทาพริกแห้ง จนในที่สุดนักวิจัยก็สามารถสร้างเครื่องอบพริกพลังงานไฟฟ้าที่ทา
ให้พริกแห้งได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วันขึ้นมาได้ แต่ปัญหาของการใช้เครื่องอบพริกพลังงานไฟฟ้าคือการเสีย
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ค่าใช้จ่ ายที่ค่ อนข้างสูง ส่งผลให้ นัก วิจัย ต้องสร้างสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อ ลดปั ญ หาค่ าใช้จ่ายที่สู ง จ นในที่สุ ด ก็
สามารถสร้างเครื่อ งอบพริก พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ขึ้น มาได้ ซึ่ งสามารถแก้ ปัญ หาค่ าใช้จ่ ายที่ สู งได้ แต่ก็ อีก เช่น กั น
เทคโนโลยีเครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์น้ีถึงแม้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ แต่ระยะเวลาในการอบนั้นกลับเพิ่มขึ้น
เป็นประมาณ 3 วัน ดังนั้นหากเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้เวลาใน
อบพริกเทียบเท่าหรือน้อยกว่าเวลาจากเครื่องอบพริกพลังงานไฟฟ้าได้ ก็จะเป็นการลดต้นทุนในด้านระยะเวลาการ
ผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกอันจะนาไปสู่การเพิ่มรายได้ในที่สุด
จากสิ่งที่กล่าวทั้งหมดคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒ นาเครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์( Solar Oven)เพื่อ
ประยุกต์ใช้พลังงานจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมหาศาลและไม่มีวันหมด [2] ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการนาเอา
หลักการทางฟิสิกส์เรื่องการรวมแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงของกระจงโค้งพาราโบลามา [6,7] ประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านหัวเรือ ตาบลหัว
เรือ จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องกระบวนผลิตพริกแห้ง โดยจะเน้นการนาวัสดุที่หาได้ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในพัฒนาเพื่อให้งา่ ยต่อความเข้าใจของชาวบ้าน ในขัน้ ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ [1] จะมีส่วนประกอบที่สาคัญอยู่ 3 ส่วน คือ 1. ตัวรับแสงอาทิตย์
(Solar Receiver) เป็ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ รั บ แสงที่ ถู ก ส่ งมาจากดวงอาทิ ต ย์แ ล้ ว สะท้ อ นไปยั ง ตั ว รวมแสง 2. ตั ว รวม
แสงอาทิตย์ (Solar Concentrator) เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้ารวมแสงที่ถูกส่งมาจากตัวรับแสงเพื่อทาให้ความเข้มแสงมีค่า
มากขึ้น และ 3. เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ [3,4,5] ดังแสดงในภาพที่ 1

ดวงอาทิตย์

ตัวรวมแสง

ตัวรับแสง
เตาอบ

ภาพที่ 1แสดงการส่วนประกอบของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์
ในการทดลองแบ่งเป็น 2วิธี คือ วิธีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจก
เงาระนาบ โดยวิธีนี้จะใช้กระจกเงาระนาบขนาด 50 x 60ตารางเซนติเมตร จานวน 12แผ่น ดังแสงในภาพที่ 2ทาหน้าที่เป็น
ตัวรับแสงและตัวรวมแสงไปยังเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะติดตั้งระบบอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 3
และ วิธีที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลา โดยวิธีน้จี ะใช้กระจก
โค้งพาราโบลาที่สร้างจากจกเงาระนาบทรงหกเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 5 เซนติเมตร ติดบนจานผิวโค้งพาราโบลาทา
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หน้าที่เป็นตัวรวมแสง ดังแสดงในภาพที่ 4 และมีกระจกเงาระนาบทาหน้าที่เป็นตัวสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่กระจก
โค้งพาราโบลา ซึ่งจะติดตั้งระบบอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการทดลองมีขนาด
50x60x25 ลบ.ซม และกาหนดให้แสงเข้าทางด้านหน้าของเตาอบ ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 2แสดงกระจกเงาระนาบที่ทาหน้าที่เป็นตัวรวมแสง

ดวงอาทิตย์

ตัวรับแสง/ตัวรวมแสง

เตาอบ

ภาพที่ 3แสดงรูปแบบการทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์
แบบรวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบ

ภาพที่ 4แสดงกระจกโค้งพาราโบลาที่ทาหน้าที่เป็นตัวรวมแสง
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ดวงอาทิตย์

ตัวรวมแสง

ตัวรับแสง

เตาอบ

ภาพที่ 5แสดงรูปแบบการทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์
แบบรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลา

ด้านหลังเตาอบ
ด้านหน้าเตาอบ

ภาพที่ 6 แสดงเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการทดลอง
ทาการทดลองเปรียบเทียบ ซึ่งมีขนั้ ตอนการทดลองดังนี้
1. ติดตัง้ อุปกรณ์ตามภาพที่ 3และภาพที่ 5
2. นาพริกสด จานวน 1 กก. เข้าเตาอบเป็นเวลา 7 ชั่วโมงเริ่มนาพริกเข้าเตาอบเวลา 09.00น. และนาออก
จากเตาอบเวลา 16.00น. โดยสลับการทดลองระหว่างการใช้กระจกเงาระนาบและกระจกโค้งพาราโบลาเป็นตัวรวม
แสงในรูปแบบสลับวันกันทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เนื่องจากใน
วันที่ทาการทดลองใกล้กันจะให้สภาพอากาศที่คล้ายกันที่สุด โดยทาการทดลองรูปแบบละ 5 ครั้ง (1 ครั้ง ใช้เวลา
เท่ากับ 1 วัน) รวมเป็นเวลาทัง้ สิน้ 10 วัน ซึ่งทุกวันที่ทาการทดลองให้ใช้พริกสดชุดใหม่ทุกครัง้
3. นาพริกที่ผ่านการอบจานวน 10 ตัวอย่าง ที่ได้จากการทดลองทั้งสิ้น 10 วัน ไปทาการคานวณหาความชื้น
มาตรฐานเปียก (wet basis)ที่เหลืออยู่
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ตามสมการ
เมื่อ

Mw = ( w – d ) x 100
d

w คือ มวลของพริกก่อนอบ (kg)
D คือ มวลของพริกแห้ง (kg)
Mw คือ ความชืน้ มาตรฐานเปียก (%wd)

4. วิเคราะห์ผลการทดลองจากผลการวัดความชื้นมาตรฐานเปียกที่แตกต่างกัน

ผลการศึกษา
จากการทดลองเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจก
เงาระนาบและกระจกโค้งพาราโบลา จะได้ผลตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานเปียกของพริกหลักผ่านการอบในเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
รายการ
ความชื้นมาตร านเปียก (%wb)
เตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์รวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลา
8.34
เตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์รวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบ
12.14
เตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มกี ารรวมแสง
46.75
ความชื้นพริกก่อนอบ
74.93
ความชื้นพริกแห้ง
8.66
จากตารางที่ 1จะพบว่าเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลาจะมี ความชื้น
ภายในเหลืออยูน่ อ้ ยที่สุดร้อยละ 8.34wbรองลงมาคืออุณหภูมจิ ากเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมแสงด้วยกระจกเงา
ระนาบมีความชื้นภายในเหลืออยู่ร้อยละ 12.14 wb ซึ่งมีค่าความชื้นภายในที่เหลืออยู่น้อยกว่าการนาพริกไปอบในเตา
อบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มีการรวมแสงเป็นตัวช่วย ซึ่งมีความชื้นภายในเหลืออยู่ร้อยละ 46.75 wb ในขณะที่
ความชื้นของพริกก่อนทาการอบมีค่าร้อยละ 74.93 wb และความชื้นของพริกแห้งตามท้องตลาดทั่วไปมีค่าร้อยละ
8.66
และเมื่อนาค่าความชื้นมาตรฐานเปียกที่เกิดจากการอบด้วยเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงที่ทา
การเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันในรูปแบบกราฟเส้นจะได้ผลตามภาพที่ 7
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พริกแห้ง
พริกที่ผา่ นการอบ พริกที่ผ่านการอบ พริกที่ผ่านการอบ
(เตา) (เตา + กระจกเงาระนาบ)(เตา+ กระจกโค้งพาราโบลา)
ภาพที่ 7แสดงการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานเปียกของพริกที่ผ่านการอบด้วยเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์
ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

พริกสด

วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบ
และกระจกโค้งพาราโบลาพบว่า พริกที่ผ่านการอบด้วยเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ ที่รวมแสงด้วยกระจกโค้ง
พาราโบลาจะทาให้ความชื้นภายในเหลืออยู่น้อยที่สุดคือร้อยละ 8.34wbซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความชื้นภายในของพริก
แห้งที่มีอยู่ตามท้องตลาดคือร้อยละ 8.66wb และน้อยกว่าผลของความชื้นที่เหลืออยู่ที่ได้จากการอบพริกด้วยเตาอบ
พริกพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบที่ทาให้พริกที่อบมีความชืน้ ภายในเหลืออยู่ร้อยละ 12.14 wbที่
สาคัญพริกที่ผ่านการอบจากเตาอบที่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระจกรวมแสงทั้งสองแบบนั้น ได้ให้ค่าความชื้นภายใน
ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการอบพริกด้วยเตาอบพริกแบบธรรมดาที่ไม่ได้ทาการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระจกทั้งสอง
แบบดังกล่าวที่มคี ่าความชืน้ เหลืออยู่ร้อยละ 46.75 wbทั้งนี้เนื่องจากเตาอบพริกที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระจกทั้งสอง
แบบนั้นจะทาให้ความเข้มแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์ส่งไปสู่เตาอบมีค่าเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมภิ ายในเตา
อบ[8] จึงสามารถสรุปได้ว่าเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลามีประสิทธิภาพ
มากกว่าเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสดงด้วยกระจกเงาระนาบ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรเพิ่มการวิเคราะห์ต้นทุนการของตัวรวมแสงทุกชนิดเปรียบเทียบทางด้าน
เศรษฐศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ เนื่องด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นอย่างสูงที่
ได้อานวยความสะดวกในการดาเนินงานวิจั ยครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และงานวิจัยนี้จะไม่สามารถสาเร็จ
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ลุล่วงลงได้หากปราศจากความร่วมมือจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้พัฒนานวัตกรรมทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้
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การควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟสาหรับอินเวอร์เตอร์ของ PV เพื่อทาเสถียรภาพความถี่
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 าลังโดยใช้ก ารควบคุ มโมเดลพรีดีก ที ฟ
สาหรับควบคุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบไมโครกริดที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย โหลดขนาด 15 MW โรงไฟฟ้า
ดีเซลขนาด 20 MW และกาลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW ค่าฐานของระบบคือ 20 MW โดย DC/AC
อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วย MPC ถูกใช้เพื่อแสดงประสิทธิภาพของวิธีการนาเสนอ ผลการจาลองพบว่า วิธีการโมเดล
พรีดิกทีฟสาหรับควบคุมกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถลดการแกว่งของความถี่ในระบบไม
โครกริดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดีกว่าวิธตี ดิ ตามกาลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT)
คาสาคัญ: การควบคุมความถีโ่ หลด การควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ 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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บทนา
ปัจจุบันระบบไฟฟ้ากาลังมีการเชื่อมต่อกับฟาร์ม PV (PV farms) ขนาดใหญ่มากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของโหลด ทาให้ความไม่สม่าเสมอของกาลังไฟฟ้าจากฟาร์ม PV อาจเป็นสาเหตุทาให้
เกิดปัญหาการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้ากาลังได้ [1] ดังนั้ น จึงได้มีการควบคุมกาลังไฟฟ้าที่ผลิตจากฟาร์ม PV
เพื่ อ ลดการแกว่ง ของความถี่ ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง ด้ ว ยฟั ซ ซี [1,2] อย่ า งไรก็ ต ามการควบคุ ม ด้ ว ยฟั ซ ซี ต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์และความเข้าใจเพื่อสร้างกฎของฟัซซีให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการควบคุมซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก
เพื่อแก้ปัญหานี้ การควบคุมฟาร์ม PV ด้วยวิธีการควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟ (Model predictive control: MPC)
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากตัวควบคุมแบบ MPC มีความคงทนต่อความไม่แน่นอนของระบบ [3] และ
ในการออกแบบตัวควบคุมยังสามารถนาผลกระทบจากกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากฟาร์ ม PV ให้เป็นการรบกวนที่วัดได้
(Measured disturbance: md) เพื่ อ เป็ น อิน พุ ต หนึ่ง ให้ กั บ ตั ว ควบคุ ม MPC ซึ่ งจะท าให้ ผ ลกระทบจากการแกว่งของ
กาลังไฟฟ้าจากฟาร์ม PV ได้รับการพิจารณาและชดเชยด้วยการควบคุม MPC ทั้งนี้ การควบคุมความถี่โหลดโดยใช้
MPC ได้มีการน าเสนอใน [4] โดยได้แสดงให้เห็น ว่าการควบคุ มประสานกันของมุม พิชของกังหั นลม (Wind turbine
blade pitch angle) และรถยนต์ไฟฟ้า (PHEV) โดยใช้ MPC สาหรับการควบคุมความถี่โหลดในระบบไมโครกริดสามารถ
ลดการแกว่งของความถี่ได้ ดีก ว่าการควบคุ มด้ วย PID และใน [5] ได้ ประยุ กต์ใช้ MPC เพื่อควบคุ ม การชาร์จ /การ
ดิสชาร์จแบบสองทิศทางและการควบคุม SOC สาหรับการทาเสถียรภาพความถี่ในระบบไมโครกริด
บทความนี้ นาเสนอการลดการแกว่งของความถี่โดยใช้การควบคุมโมเดลพรีดีกทีฟสาหรับ PV โดยวิธีการ
โมเดลพรีดกิ ทีฟสาหรับควบคุมกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของ PV สามารถควบคุมการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดได้

1 การจาลองระบบ
1.1 ระบบที่ใช้ในการศึกษา
ระบบที่ใช้ในการศึกษาแสดงดัง ภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย โหลดขนาด 15 MW โรงไฟฟ้าดีเซลขนาด
20 MW และกาลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW ค่าฐานของระบบคือ 20 MW โดยกาลังไฟฟ้าจากแผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ถู ก ควบคุ ม ด้ ว ย MPC แบบจ าลองระบบเชิ ง เส้ น (Linearized system) แสดงดั ง ภาพที่ 2 [1,2]
พารามิเตอร์ระบบสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก [2]

ภาพที่ 1 ระบบที่ใช้ในการศึกษา
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ภาพที่ 2 แบบจาลองระบบเชิงเส้นที่ใช้ในการศึกษา
1.2 คุณลักษณะและแบบจาลอง PV
โมดูล PV (PV module) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นและสามารถแสดงด้วยแบบจาลอง
แหล่งจ่ายกระแส ดังแสดงในรูปที่ 3 คุณลักษณะของโมดูล PV เป็นการละเลยความต้านทานอนุกรมภายใน แสดงดัง
สมการ

 qVo

I o  N p I g  N p I sat exp 

 AKTmod



 
  1  I rsh

 

(1)

เมื่อคือกระแสเอาท์พุตของแผง PV, คือแรงดันเอาท์พุตของแผง PV, คือกระแสที่ผลิตได้ภายใต้ความเข้มแสง
ที่มี, คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ , คือการชาร์จของอิเล็กตรอน, คือค่าคงที่ของ Boltzmann, คือค่าแฟกเตอร์อุดมคติ,
คืออุณหภูมิ (K) ของแผง PV, คือจานวนของเซลล์ที่ขนานกัน, และคือกระแสเนื่องจากความต้านทานชันท์ของแผง PV
โดยกระแสอิ่มตัว ( ) ของแผง PV จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดังสมการ
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เมื่อ I คือกระแสอิ่มตัวที่ T , T คืออุณ หภูมิอ้างอิง (K), E คือพลังงาน (Band gap energy), I คือสัมประสิทธิ์
อุณหภูมิกระแสลัดวงจร, และ I คือกระแสลัดวงจรของโมดูล PV โดยกระแสเนื่องจากความต้านทานชันท์หาค่าดัง
สมการ
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คือความต้านทานชันท์ภายในของโมดูล PV
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ภาพที่ 3 วงจรสมมูลของโมดูล PV

(ก)

ภาพที่ 4 เส้นโค้งคุณลักษณะของ PV (ก) เส้นโค้งคุณลักษณะของ

I V

(ข)
(ข) เส้นโค้งคุณลักษณะของ

P V

ส าหรั บ โมดู ล PV สมการ (1)-(4) ได้ ถู ก ใช้ ใ นการพั ฒ นาของ MATLAB/Simulink เพื่ อ การจ าลองทาง
คอมพิวเตอร์ ภาพที่ 4 (ก) และ (ข) แสดงการจาลองเส้นโค้งกระแส-แรงดัน (I-V) และเส้นโค้งกาลัง-แรงดัน (P-V)
ของโมดูล PV จากเส้นโค้งนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะเอาท์พุตของแผง PV ไม่เป็นเชิงเส้นและมีผลกระทบสาคัญจาก
การเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงแดด (Insolation)
1.3 แบบจาลองแบบสองทิศทางของอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์เป็นแบบสองทิศทาง ดังนั้นจึงสามารถจ่ายกาลังไฟฟ้า AC ไปยังโหลดและสามารถ
ชาร์จแบตเตอรีได้ด้วย (ถ้าต่อกับระบบที่นาเสนอ) โดยการแปลงกาลังไฟฟ้าส่วนเกินเมื่อกาลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ทั้งหมดมากกว่ากาลังไฟฟ้าจากโหลด อินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางได้ถูกจาลองโดยการคานวณความสูญเสียจากการ
แปลงกาลังไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ ับกาลังไฟฟ้า AC ของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งกาลังไฟฟ้า DC ของอินเวอร์เตอร์สามารถแสดงได้
ดังสมการ
P
P
P
(5)
INV , DC

INV , AC

INV , LOSS

สาหรับการทางานของอินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง ซึ่งอยู่ในโหมดการแปลง (Rectifier-mode) นั้น
ทั้งกาลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ DC และกาลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ AC จะมีค่าเป็นลบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของทิศ ทางการไหลของก าลังไฟฟ้า ความสู ญ เสี ยของอิน เวอร์เตอร์ประกอบด้ วยความสู ญ เสีย จากการแปลงผั น
กาลังไฟฟ้าไดนามิกส์ ( P
) และความสูญเสียคงที่ ความสูญ เสียไดนามิกส์ I R ของอินเวอร์เตอร์สามารถถูก
แสดงได้ด้วยความต้านทาน AC ภายใน ซึ่งพิจารณาความสูญเสียจากการสวิตซ์และความสูญเสียจากการเชื่อมต่อใน
อุปกรณ์การแปลงกาลังไฟฟ้า
2

LOSS ,dyn

2. การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟสาหรับ PV
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2.1 การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟ (MPC)
การควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ คือวิธีควบคุมที่มีการนามาใช้จริงในงานด้านอุตสาหกรรม การผลิต ถัด
จากการใช้ตัวควบคุมแบบ PID [4] ข้อดีของการควบคุมแบบ MPC คือ มีความทนทานต่อความไม่แน่นอนของระบบ
หลักการควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟแสดงดังภาพที่ 5 โดยมีหลักการคือ จะอาศัยข้อมูลในปัจจุบันและอดีตของระบบ เพื่อ
ทานายสัญญาณควบคุมในอนาคต [3] จากภาพที่ 5 เมื่อ y คือ ค่าเอาท์พุตจริง, y คือ ค่าเอาท์พุตจริงที่ได้จากการ
ทานาย, และ u คือสัญญาณอินพุตที่ต้องการควบคุม (สัญญาณเอาท์พุตของระบบที่ต้องการควบคุม) โดยตัวควบคุม
โมเดลพรีดกิ ทีฟมีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1: ณ เวลาการชั ก ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ในปั จ จุ บั น แทนด้ ว ย k , ท าการค านวณ ชุ ด ของอิ น พุ ต
u(k  i 1), i  1,2,3,..., M  ในชุ ด ประกอบด้ ว ยอิ น พุ ต ปั จ จุ บั น ( u(k ) ) และ อิ น พุ ต ในอนาคตจ านวน M 1 ตั ว โดย
เอาท์พุตจะคงค่าเดิมนอกเหนือจากช่วงการควบคุม M เมื่อได้ทาการคานวณอินพุตแล้ว จะได้ชุดของเอาท์พุต คือ
 y(k  i), i  1, 2,..., P ก็จะใกล้เคียงกับจุดกาหนด (Set point) หรือจุดเป้าหมาย (Target) ของการควบคุมเท่าที่ตัวหาค่า
เหมาะสมจะทาได้ ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการทาการหาค่าเหมาะสม
ขั้นที่ 2: ใช้สัญญาณที่คานวณได้ในขัน้ ที่ 1 เพียงสัญญาณแรก ไปควบคุมระบบ,
ขั้นที่ 3: k  k  1 , กลับไปขั้นที่ 1
โดยในการหาค่ าสั ญ ญาณควบคุ ม ที่ เหมาะสมในขั้น ที่ 2 นั้น MPC จะทาการทานายสัญ ญาณควบคุ ม ใน
อนาคตโดยใช้แบบจาลองไดนามิกส์ ซึ่งปกติจะเป็นแบบจาลองเชิงเส้น ซึ่งผลตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์ของระบบ
สามารถเขียนได้เป็น
(6)
y(k  1)  y (k )  A  u (k  i )
nT

i 0

i

เมื่อ y(k ) คื อ เวกเตอร์ก ารเคลื่อ นที่ ของสั ญ ญาณที่ต้องการควบคุม ที่เวลา k , u(k ) คือ อินพุ ตที่เวลา k , n คื อ
จานวนสัมประสิทธิ์ของผลตอบสนองอิมพัลส์, A คือเมทริกส์ระบบ และ  คือเลขสัมประสิทธิ์ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น
  g g ,
i  0,..., n
(7)
เมื่อ g คื อสเกลาร์, g A คือ เมทริกซ์สัม ประสิทธิ์ผ ลตอบสนองอิม พัล ซ์ลาดับที่ i ดั งนั้น ปั ญ หาของ MPC คือเพื่อ
คานวณ u(k ) ซึ่งเป็นคาตอบของสมการกาลังสอง (quadratic program: QP) กาหนดเป็น
T

i

i 1

i

i

i

T

i

M

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

T

j 1

Wy  y (k  j )  r (k  j ) 

(8)

T

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

ด้วยเงื่อนไข

nT

y(k  1)  y (k )  A  iu (k  i )

,

i 0

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

เมื่อ r(k  j) คือ เงื่อนไขที่ต้องการ,
ควบคุม (Control horizon)

Wy

และ

Wu

คือ เมทริกซ์ฟังก์ชันน้าหนักค่าบวก, และ

M

คือ ช่วงเวลาการ

2.2 การออกแบบการควบคุมอินเวอร์เตอร์ PV ด้วย MPC
การออกแบบ MPC เพื่ อ ควบคุ ม ก าลั ง ไฟฟ้ า จาก PV โดยการควบคุ ม ก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ อ อกจาก
อินเวอร์เตอร์ DC/AC โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริด เมื่อใช้ตัวควบคุม
MPC ดังได้แสดงในบางส่วนของภาพที่ 1 และภาพที่ 2 โดยอินพุตของ MPC คือการเบี่ยงเบนของความถี่ของระบบ
( f ), การเบี่ยงเบนของความถี่อา้ งอิงที่ต้องการ (f ) , ซึ่งในที่นจี้ ะตัง้ ค่า f  0 เนื่องจากการเบี่ยงเบนของความถี่ที่
ref

ref
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ระบบควบคุมต้องการคือศูนย์
Set point (target, f ref )

Past output data ( y , f )

y

Predicted output data ( y , f )
Past control action (u , U a )

y

Future control action

(u , U a )

Control horizone, M

u
u

Prediction horizone, P
k 1

k

k 1 k  2

k  M 1

kP

Sampling instant

ภาพที่ 5 หลักการของตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ สาหรับการควบคุมกาลังไฟฟ้าจากแผงเซลแสงอาทิตย์
โดยในขั้นตอนการออกแบบ MPC มีพารามิเตอร์กาหนดสาคัญ จานวน 3 ตัว ได้แก่ ช่วงเวลาการ
ทานาย ช่วงเวลาการควบคุม และช่วงเวลาการชักตัวอย่าง นอกจากนี้ ยังต้องกาหนดช่วงที่ต้องการให้ MPC ค้นหา
คาตอบ คือช่วงของ f และ U ที่ผู้ใช้ยอมรับได้
ref

a

3. ผลการจาลอง
งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ MPC เพื่อควบคุมกาลังไฟฟ้าจาก PV เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริด
อั น เนื่อ งมาจากความไม่แ น่ น อนของโหลดและก าลั งไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากฟาร์ม PV ในขั้ น ตอนการออกแบบ MPC มี
พารามิเตอร์กาหนดสาคัญ จานวน 3 ตัว ได้แก่ ช่วงเวลาการทานายเท่ากับ 10 s, ช่วงเวลาการควบคุมเท่ากับ 3 s,
ช่วงเวลาการชักตัวอย่างเท่ากับ 0.1 s, f  0.2Hz และ U  [0.17  0.22]
เพื่อ ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของวิธีน าเสนอ จึ งได้ ท าการศึก ษา 2 กรณี ซึ่ ง มีรูปแบบโหลดแบบสุ่ ม ที่ ใช้ใน
กรณีศึกษาแสดงดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7 แสดงความเข้มของแสงแดด (ISO) ผลการจาลองกรณี 1 แสดงดัง รูปที่
8-10 โดยภาพที่ 8 แสดงความถี่ของระบบ ภาพที่ 9 แสดงกาลังไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล และภาพที่ 10
แสดงกาลังไฟฟ้า PV ผลการจาลองกรณี 2 แสดงดังภาพที่ 11-13 โดยภาพที่ 11 แสดงความถี่ของระบบ ภาพที่ 12
แสดงกาลังไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล และภาพที่ 13 แสดงกาลังไฟฟ้า PV จากผลการจาลองทั้งสองกรณี
พบว่า MPC สามารถควบคุมให้ค วามถี่ระบบลดลงได้ดีกว่า MPPT ซึ่งดูได้จากภาพที่ 8 และภาพที่ 11 (ความถี่ของ
ระบบ) ที่มีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่ากว่า MPPT และภาพที่ 9-10, 12-13 กาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าดีเซล และ PV พบว่าความถี่ในระบบมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ref

a

ภาพที่ 6 โหลดแบบสุ่ม กรณีศกึ ษา
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ภาพที่ 7 ISO กรณีศกึ ษา

ภาพที่ 8 ความถี่ของระบบ กรณี 1

ภาพที่ 9 กาลังไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล กรณี 1

ภาพที่ 10 กาลังไฟฟ้า PV กรณี 1

ภาพที่ 11 ความถี่ของระบบ กรณี 2

ภาพที่ 12 กาลังไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล กรณี 2

ภาพที่ 13 กาลังไฟฟ้า PV กรณี 2
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บทความนี้ นาเสนอการลดการแกว่งของความถี่โดยใช้การควบคุมโมเดลพรีดีกทีฟสาหรับอินเวอร์เตอร์ของ
PV โดยได้ ใช้ MPC เพื่ อ ควบคุ ม ก าลั ง ไฟฟ้ าที่ ผ่ า นอิ น เวอร์ เตอร์ DC/AC และก าลั งไฟฟ้ า ที่ เหลื อ ได้ ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ใน
แบตเตอรี่ผลการจาลองพบว่า วิธีการ MPC ที่นาเสนอให้ผลการควบคุมได้ดีกว่า MPPT นั่นคือกาลังไฟฟ้าจากเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าดีเซลมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่ากว่า MPPT และที่สาคัญผลการจาลองยังแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าวิธีการโมเดลพรีดกิ ทีฟสาหรับควบคุม กาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของ PV สามารถควบคุมการแกว่งของความถี่ในระบบไม
โครกริดได้ดกี ว่า MPPT
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การประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อทาเสถียรภาพความถี่ในระบบ
ไมโครกริด
Application of model predictive control for frequency stabilization of microgrid
ศตวรรษ เมืองชื่น1* และ จงลักษณ์ พาหะซา1
Satawat Muangchuen1* and Jonglak Pahasa1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการควบคุม โมเดลพรีดิกทีฟสาหรับการควบคุมอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
การควบคุ ม รถยนต์ไฟฟ้า และการควบคุ ม ปั้ ม ความร้อน เพื่อทาเสถี ยรภาพความถี่ในระบบไมโครกริด การผลิ ต
กาลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่าขนาดใหญ่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาการผันผวนของความถี่ในระบบไมโครกริด เพื่อ
ลดการแกว่งของความถี่น้ีจึงใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมกาลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่า ปั้มความร้อน
และรถยนต์ไฟฟ้า ระบบไมโครกริดที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 20 MW โหลดขนาด
15 MW กาลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่าขนาด 5.5 MW รถยนต์ไฟฟ้าขนาด 3.5 MW และปั้มความร้อนขนาด 1.5 kW ผล
การจาลองแสดงให้เห็นว่าอัตราการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดลดลงแสดงให้เห็นว่าการควบคุมแบบโมเดล
พรีดกิ ทีฟ มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT)
คาสาคัญ: การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ รถยนต์ไฟฟ้า ปั้มความร้อน ไมโครกริด

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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บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาก้าวหน้าจนมีขนาดของระบบที่เล็กลง ส่งผลให้แหล่งผลิตไฟฟ้า
มีลักษณะกระจายตัวมากขึ้น และทาให้สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้อย่างหลากหลายมากขึ้นในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้
สามารถใช้พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีค้ วามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทาให้เกิดระบบไมโครกริดแบบดั้งเดิมขึ้น และพัฒ นาไปเป็นระบบไมโครกริดในสมัย ใหม่ ซึ่งจะมีความ
ทันสมัยและซับซ้อนขึน้ เนื่องจากมีทรัพยากรทางพลังงานที่ต้องบริหารจัดการมากขึ้น [1]
ภายใต้แนวคิดระบบไมโครกริดนี้ ทั้งแหล่งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กและโหลดภายในพื้นที่จะถูกมองรวมเป็น
ระบบอิสระขนาดเล็กระบบหนึ่ง ในสภาวะที่เกิดความผิดปกติขึ้นในระบบไฟฟ้าหลัก ไมโครกริดจะสามารถปลดตัวเอง
ออกจากระบบไฟฟ้าหลักและทางานในแบบผลิตและส่งกาลังไฟฟ้าภายในพื้นที่ได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถเชื่อมต่อ
กลับเข้าไปกับระบบไฟฟ้าหลักได้เมื่อความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหลักได้รับการแก้ไข โดยแนวคิดนี้ไมโครกริดจะถูก
มองเป็นระบบควบคุมหน่วยหนึ่งจากระบบไฟฟ้า ไมโครกริดจะไม่ทาให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าหลัก ในขณะเดียวกัน
ก็ช่วยเสริมความมั่นคงของการส่งจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของไมโครกริด [2] ขณะที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต
ไฟฟ้าก็มีน้อย จากการใช้พลังงานหมุนเวียน ทาให้สามารถนาความร้อนที่เหลือทิ้งจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนี้ไป
ประยุกต์ใช้งานได้ เช่น การประยุกต์ใช้กับแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV) การประยุกต์ใช้กับ
แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลม และการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สะสมพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการนาพลังงานทดแทน
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักอาจก่อให้ปัญหาการแกว่งของความถี่เพราะ
ความไม่แน่นอนของกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทาให้เกิดปัญหาความผันผวนของความถี่
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการนาเสนอวิธีการควบคุมอินเวอร์เตอร์ของฟาร์มโซล่าด้วยฟัซซี
ลอจิก (Fuzzy logic) เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้ากาลัง [3] อย่างไรก็ตามการควบคุมด้วยฟัซซีลอจิก
ต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจเป็นอย่างมากเพื่อสร้างกฎของฟัซซีลอจิก ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการ
ควบคุมซึ่งเป็น สิ่งที่ทาได้ค่ อยข้างยาก เพื่อแก้ปัญ หานี้การควบคุม แบบโมเดลพรีดิกที ฟ (Model predictive control:
MPC) จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากตัวควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ มีความคงทนต่อความไม่แน่นอนของระบบ
[4]–[6]และในการออกแบบตัวควบคุมยังสามารถนาผลกระทบจากกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้เป็นการรบกวนที่วัดได้
(Measured disturbance: md) เพื่อเป็นอินพุตหนึ่งให้กับตัวควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ ซึ่งจะทาให้ผลกระทบจากการ
แกว่งของกาลังไฟฟ้า ได้รับการพิจารณาและชดเชยด้วยการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ ทั้งนี้ ได้มีการนาเสนอการ
ประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อทาเสถียรภาพความถี่ [5][6] การแยกแยะ
(Identification) อินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [7] และการควบคุมอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลแสงอาทิตย์ [8]
งานวิจัยนี้จึงศึกษาการควบคุมประสานกันของอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric
vehicle: EV) และปั้มความร้อน โดยใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมกาลังไฟฟ้าเอาต์พุ ต พร้อมทั้ ง
ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ไปพร้อมกัน โดยวัตถุป ระสงค์หลักของการควบคุมประสานกันนี้คือ เพื่อ
ลดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้ากาลั งพร้อมๆ กับการใช้ก าลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่า ให้ ใกล้เคียงกับวิธีการ
ติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power point tracking: MPPT) มากที่สุด ภาพที่ 1 แสดงระบบไมโครกริดที่ใช้ใน
การศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล ฟาร์มโซล่าที่มอี นิ เวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า ปั้มความ
ร้อน และโหลด ในที่น้ีการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟถูกใช้เพื่อควบคุมอินเวอร์เตอร์ของฟาร์มโซล่า รถยนต์ไฟฟ้า
และปั้มความร้อน
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1. การจาลองระบบ
1.1 ระบบที่ใช้ในการศึกษา
ระบบไมโครกริดที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 20 MW โหลด
ขนาด 15 MW ฟาร์มโซล่าขนาด 5 MW รถยนต์ไฟฟ้าขนาด 3.5 MW และปั้มความร้อนขนาด 1.5 kW ค่าฐาน 20 MW
ในที่น้ีการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟถูกใช้เพื่อควบคุมอินเวอร์เตอร์ของฟาร์ม โซล่า รถยนต์ไฟฟ้า และปั้มความร้อน
แสดงดังภาพที่ 1

DC/AC

ภาพที่ 1 ระบบไมโครกริดที่ใช้ในการศึกษา
1
R

PL

-

Pd

+

PHP

-

Load
Droop

Ki
s

-

1
Tsm s  1

1
Td s  1

Governor

Turbine

Integrator

f ref  0

1
THP s  1

MPC
1
Insolation

f ref  0

f ref  0

MPC
2

PPV

PV array
Voc

MPPT

I sc

DC/DC
Converter
I ref

PCONV

+

PEV

-

Pb

1
M  s 1

f

Battery

1
TEV s  1

MPC
3

PPV

Inverter

Pe

EV

ภาพที่ 2 แบบจาลองระบบเชิงเส้นที่ใช้ในการศึกษา
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1.2 คุณลักษณะและแบบจาลองแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบจาลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module : PV) คืออุปกรณ์ที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นและ
สามารถแสดงด้วยแบบจาลองแหล่งจ่ายกระแส ดังแสดงในภาพที่ 3 คุณลักษณะ I  V ของแบบจาลองของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ เป็นการละเลยความต้านทานอนุกรมภายใน แสดงดังสมการ (1)

 qVo
I o  N p I g  N p I sat exp 
 AKTmod


 
  1  I rsh
 

(1)

เมื่อ I คือกระแสเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ , V คือแรงดันเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ , I
คือกระแสที่ผลิตได้ภายใต้ความเข้มแสงที่มี , I คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ, q คือการชาร์จของอิเล็กตรอน, K คือ
ค่าคงที่ของ Boltzmann, A คือค่าแฟกเตอร์อุดมคติ, T คืออุณหภูมิ (K) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, N คือจานวน
ของเซลล์ที่ขนานกัน , และ I คือกระแสเนื่องจากความต้านทานชันท์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกระแสอิ่มตัว
( I ) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดังสมการ (2) (3)
g

o

o

sat

mod

p

rsh

sat

 qEg
T 
I sat  I or  mod  exp 
 KTmod
 Tr 
3

I g  I sc

1
1
 
 Tr Tmod


 
 

(2)
(3)

Si
 It Tmod  Tr 
1000

เมื่อ I คือกระแสอิ่มตัวที่ T , T คืออุณ หภูมิอ้างอิง (K), E คือพลังงาน (Band gap energy), I คือสัมประสิทธิ์
อุณหภูมิกระแสลัดวงจร และ I คือกระแสลัดวงจรของแบบจาลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกระแสเนื่องจาก
ความต้านทานชันท์หาค่าดังสมการ (4)
V
(4)
I 
or

r

t

g

r

sc

o

rsh

เมื่อ

Ns

คือจานวนของเซลล์อนุกรมและ

Rsh

N s Rsh

คือความต้านทานชันท์ภายในของแบบจาลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(ก)

(ข)
ภาพที่ 3 คุณลักษณะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ก) คุณลักษณะของ
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ส าหรั บ แบบจ าลองของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ สมการ (1)-(4) ได้ ถู ก พั ฒ นา และจ าลองทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ภาพที่ 3 (ก) และ (ข) แสดงการจาลองเส้นโค้งกระแส-แรงดัน (I-V) และเส้นโค้งกาลัง -แรงดัน (P-V)
ของแบบจาลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากเส้นโค้งนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่เป็นเชิงเส้นและการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงแดดมีผลกระทบต่อกาลังไฟฟ้าเอาท์พุต
1.3 แบบจาลองแบบสองทิศทางของอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง จึงสามารถจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสสลับไปยังโหลดและสามารถชาร์จ
แบตเตอรีได้ด้วย (ถ้าต่อกับระบบที่นาเสนอ) โดยเมื่อกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดมีค่ามากกว่าโหลด อินเวอร์เตอร์แบบ
สองทิศทางได้ถูกจาลองโดยการคานวณความสูญเสียจากการแปลงกาลังไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ
ของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งกาลังไฟฟ้า DC ของอินเวอร์เตอร์ ดังสมการ (5)
PINV ,DC  PINV , AC  PINV ,LOSS

(5)

ความสูญเสียของอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วยความสูญเสียจากการแปลงผันกาลังไฟฟ้าไดนามิกส์
และความสูญเสียคงที่

( PLOSS ,dyn )

1.4 การออกแบบและการควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า
การควบคุมกาลังไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงความถี่ในระบบไฟฟ้ากาลัง
แสดงดังภาพที่ 4 [5] นั่นคือ V1G คือการชาร์จทางเดียวของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ และ V2G
คือการชาร์จดิสชาร์จแบบสองทาง แบตเตอรี่สามารถทั้งรับหรือจ่ายกาลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายได้ กาลังไฟฟ้าเอาท์พุต
ของรถไฟฟ้าถูกควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ โดยกาลังไฟฟ้าจริงของรถไฟฟ้า ( PV2G ) จะไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
กาลัง ด้วยการออกแบบตามการเปลี่ยนแปลงความถี่ (f ) ดังสมการ (6)
PV2G

 K V2G  f ,

  Pmax ,
 P ,
 max

K V2G  f  Pmax

(6)

K V2G  f  Pmax
K V2G  f   Pmax

เมื่อ Pmax คือกาลังไฟฟ้าสูงสุดของรถไฟฟ้า ซึ่งจากัดด้วยแรงดันไฟบ้าน K V2G คือเกนของ V2G และ f
คือการเปลี่ยนแปลงความถี่ของระบบ โดย K V2G สามารถออกแบบด้วยฟังก์ชันของค่าสูงสุดของเกน EV ( K max ) ใน
กรณีที่ SOC ถูกออกแบบให้มีขนาดคงที่รอบค่าค่าหนึ่ง K V2G สาหรับการควบคุมสมดุลของ SOC สามารถกาหนดได้
ดังสมการที่ (7)
 
SOC  SOClow (high)
KV 2G  K max 1  
  SOCmax (min)  SOClow (high)







n






(7)

เมื่ อ SOClow และ SOChigh คื อ SOC ระดั บ ต่ าและระดั บ สู ง ส าหรั บ การชาร์ จ แบตเตอรี่ SOCmin และ
SOCmax คื อ SOC ระดั บน้อ ยและระดั บ มากส าหรับ การดิ ส ชาร์จ และ n คื อ ค่ าเฉพาะของการออกแบบ SOC ของ
แบตเตอรี่การแกว่งของความถี่สามารถปรับปรุงให้ ดีขึ้นโดยใช้การควบคุมแบบลูป อย่างไรก็ตาม K V2G สามารถ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการแกว่งของความถี่ไ ด้ ในบทความนี้จึงได้ปรับ K V2G แบบเวลาจริงโดย
ใช้ MPC ซึ่งพิจารณาเป้าหมายของ SOC ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วย
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ภาพที่ 4 การควบคุมกาลังไฟฟ้าของรถไฟฟ้าต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ระบบไฟฟ้ากาลัง
1.5 การออกแบบและการควบคุมปั้มความร้อน
ปั๊มความร้อน เป็นชุดอุปกรณ์ทาความร้อนที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้า เพื่อการสะสมพลังงานให้แก่น้าใน
เวลากลางคืนซึ่งมีค่าไฟฟ้าที่ต่ามาก และเราสามารถควบคุมการถ่ายเทความร้อนให้แก่น้าได้ รูปแบบของปั้มความร้อน
แสดงดังภาพที่ 5 และตารางที่ 1 แสดงพารามิเตอร์ของรูปแบบ

ภาพที่ 5 แบบจาลองปั้มความร้อน
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของปั้มความร้อน
Tstart Start Deley [s]
Thpc Control Delay [s]
Rhp Rate Limiter [%kW/s]
Tim Delay of Induction Motor [s]

300
30
1
1

โดยที่ Tstart คือช่วงเวลาการหน่วง และมีการสะสมพลังงานที่ช่วง 90% ของการใช้พลังงานของปั้มความร้อน
k
การที่จะเริ่มหรือหยุดการทางานจะขึน้ อยู่กับค่าเฉลี่ยการกระจายตัวของพลังงาน ( TAVG
) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
k
( TSD ) ของการประมาณความร้อนของปั้มความร้อน ดังสมการที่ (8)
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l
N HP

l
SD

T



 (T
m 1

lm
heat

k
 TAVG
)2

(8)

l
N HP

k
ความจุท่สี ามารถควบคุมได้ทั้งหมดของปั้มความร้อน ( CHP
(t ) ) สามารถคานวณได้จากสมการ (9)


0,

k
k
CHP (t )  0.1  Poperating (t  t0k  0.25),
k

0.1  Poperating
(t ),


t0k  0.25 [h]
if t0k  0.25t t0k  0.75 [h]

(9)

if t0k  0.75t [h]

k
(t ) คือการใช้พลังงานรวม ของปั้มความร้อน
โดยที่ Poperating
ช่ ว งเวล า t  t0k คือช่ ว งเวล าเริ่ ม ต้ น t  t0k  0.25[h] คือช่ ว งเวล าเริ่ ม ต้ น ของก ารใช้ พ ลั งงาน
และ t  t0k  0.75[h] คือการใช้พลังงานหลังจากปั้มความร้อนทางานที่ t  t0k  0.5[h] จนมีเสถียรภาพ ตราบที่
k
ระบบยังทางานอยู่ Poperating
(t ) จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจาก t  t0k  0.5[h] เพราะว่าปั้มความร้อนไม่ได้ใช้
พลังงานในการเริ่มต้นใหม่ จึงสมมุติว่าในช่วง t  t0k  0.5[h] ถึง t  t0k  0.75[h] ปั้มความร้อนไม่ได้หยุดการ
k
k
ทางาน และ Poperating
(t ) และจะเก็ บ ความร้อ นไว้อย่า งต่อ เนื่ องในช่ว งเวลานั้น CHP
(t ) จะเปลี่ ยนแปลงหลังจาก
k
ช่วงเวลา t  t0  0.75[h] เพราะการดาเนินงานของปั้มความร้อนสามารถควบคุมได้ [9]

2. การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟสาหรับแบบจาลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
2.1 การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟ
การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ คือวิธีควบคุมที่มีการนามาใช้จริงในงานด้านอุตสาหกรรม การ
ผลิต ข้อดีของการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟ คือ มีความทนทานต่อความไม่แน่นอนของระบบ โดยจะอาศัยข้อมูลใน
ปัจจุ บัน และอดีต ของระบบ เพื่อทานายสั ญ ญาณควบคุ มในอนาคต [10] เมื่อ y คื อ ค่ าเอาท์พุ ต จริง y คื อ ค่ า
เอาท์พุตจริงที่ได้จากการทานาย และ u คือสัญญาณอินพุตที่ต้องการควบคุม (สัญญาณเอาท์พุตของระบบที่ต้องการ
ควบคุม) โดยตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟมีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1: ณ เว ล า ก า ร ชั ก ตั ว อ ย่ า ง ข้ อ มู ล ใน ปั จ จุ บั น แ ท น ด้ ว ย k ท า ก า รค า น ว ณ ชุ ด ข อ ง
อินพุต u(k  i 1), i  1,2,3,..., M  ในชุดประกอบด้วยอินพุ ตปัจจุบัน ( u(k ) ) และ อินพุตในอนาคตจานวน M 1 ตัว
โดยเอาท์พุตจะคงค่าเดิมนอกเหนือจากช่วงการควบคุม M เมื่อได้ทาการคานวณอินพุตแล้ว จะได้ชุดของเอาท์พุต คือ
 y(k  i), i  1,2,..., P ก็จะใกล้เคียงกับจุดกาหนด (Set point) หรือจุดเป้าหมาย (Target) ของการควบคุมเท่าที่ตัวหาค่า
เหมาะสมจะทาได้ ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการทาการหาค่าเหมาะสม
ขั้นที่ 2: ใช้สัญญาณที่คานวณได้ในขัน้ ที่ 1 เพียงสัญญาณแรก ไปควบคุมระบบ
ขั้นที่ 3: k  k  1 , กลับไปขั้นที่ 1
โดยในการหาค่ าสัญ ญาณควบคุม ที่เหมาะสมในขั้น ที่ 2 นั้น การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกที ฟ จะทาการ
ทานายสัญญาณควบคุมในอนาคตโดยใช้แบบจาลองไดนามิกส์ ซึ่งปกติจะเป็นแบบจาลองเชิงเส้น ซึ่งผลตอบสนองต่อ
สัญญาณอิมพัลส์ของระบบสามารถเขียนได้เป็น
nT

(10)

y(k  1)  y(k )  A  iu (k  i )
i 0

เมื่อ y(k ) คือ เวกเตอร์การเคลื่อนที่ของสัญญาณที่ต้องการควบคุมที่เวลา k , u(k ) คือ อินพุตที่เวลา k , n
คือจานวนสัมประสิทธิ์ของผลตอบสนองอิมพัลส์ A คือเมทริกส์ระบบ และ  คือเลขสัมประสิทธิ์ซึ่งสามารถเขียนได้
เป็น
T

i

i  gi 1  gi ,

i  0,..., nT
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เมื่อ g คือ สเกลาร์, g A คื อเมทริกซ์สั มประสิ ทธิ์ผ ลตอบสนองอิมพั ลซ์ ลาดับที่ i ดังนั้น ปัญ หาของการ
ควบคุ มแบบโมเดลพรีดิ กที ฟ คื อการค านวณ u(k ) ซึ่ งเป็น คาตอบของสมการก าลังสอง (quadratic program: QP)
กาหนดเป็น
i

i

M

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

j 1

T

Wy  y (k  j )  r (k  j ) 

(12)

T

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

ด้วยเงื่อนไข

nT

y(k  1)  y(k )  A  iu (k  i)  umax  u (k  1)  u (k )  umax  u (k  1)
i 0

เมื่อ r(k  j) คือ เงื่อนไขที่ต้องการ
การควบคุม (Control horizon)

Wy

และ

Wu

คือ เมทริกซ์ฟังก์ชันน้าหนักค่าบวก และ

M

คือ ช่วงเวลา

2.2 การออกแบบการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ
การออกแบบการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมกาลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
โดยการควบคุมกาลังไฟฟ้าที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ และควบคุมการประจุแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งควบคุม
การทางานของปั้มความร้อน เพื่อที่จะลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริด โดยอินพุตของ การควบคุมแบบ
โมเดลพรีดิกทีฟ คือการเบี่ยงเบนของความถี่ของระบบ ( f ) การเบี่ยงเบนของความถี่อ้างอิงที่ต้องการ (f ref ) ซึ่งใน
ที่นจี้ ะตัง้ ค่า fref  0 เนื่องจากการเบี่ยงเบนของความถี่ที่ระบบควบคุมต้องการคือศูนย์แสดงดังภาพที่ 6
Set point 1 for

f (f ref )

Set point 2 for

PPV (PPV , ref )

Set point 2 for

PEV (PEV , ref )

f

PPV

f

 PE V

PPV

 PEV

Control horizone, H

u PV
u PV
u EV

u EV

 u HP
Prediction horizone, P

 u HP
k 1

k

k 1 k  2

kP

k  H 1

Sampling instant

Past output data

(f )

Predicted output data
Past control action
Future control action

(f )
(uPV )
(uPV )

(PPV )
(PPV )
Past control action ( u )
EV
Future control action
(uEV )

Past output data

Predicted output data

Past output data

(P )

EV
Predicted output data ( P

EV

Past control action

)

(uHP )

Future control action (uHP )

ภาพที่ 6 หลักการของการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟ สาหรับควบคุมอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รถยนต์
ไฟฟ้า และปั้มความร้อน
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โดยในขัน้ ตอนการออกแบบการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟ มีพารามิเตอร์กาหนดสาคัญจานวน 3 ตัว ได้แก่
ช่วงเวลาการทานายเท่ากับ 1s ช่วงเวลาการควบคุมเท่ากับ 3s ช่วงเวลาการชักตัวอย่างเท่ากับ 1s, f  0.2Hz และ
ref

U a  [0.17  0.22]

ผลการจาลอง
งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมกาลังไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งควบคุมการทางานของปั้มความร้อน เพื่อลดปัญหาการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดอัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอนของโหลดและกาลังไฟฟ้าที่ผลิตจากฟาร์มแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่นาเสนอจึงได้ทาการศึกษา 2 กรณี ที่มีโหลดแบบสุ่มที่ต่างกัน และค่า
ความเข้มแสงที่ตา่ งกัน ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างวิธีการติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT) และการควบคุมแบบโมเดลพรี
ดิกทีฟ (MPC) ซึ่ง ISO กรณีศกึ ษาแสดงดังภาพที่ 7 โหลดแบบสุ่มกรณีศึกษาแสดงดังภาพที่ 8 ผลการจาลองกรณีที่ 1
แสดงดังภาพที่ 9-13 และผลการจาลองกรณีที่ 2 แสดงดังภาพที่ 14-18 จากผลการจาลองแสดงให้เห็นว่าความถี่ของ
ระบบมีอัตราที่ลดลง กาลังไฟฟ้าของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล และฟาร์มโซล่าเซลล์มีเสถียรภาพในการทางานมากขึ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟ

ภาพที่ 7 ISO กรณีศกึ ษา

ภาพที่ 8 โหลดแบบสุ่มกรณีศกึ ษา

ภาพที่ 9 ความถี่ของระบบ กรณี 1
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ภาพที่ 10 กาลังไฟฟ้าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล กรณี 1

ภาพที่ 11 กาลังไฟฟ้าของปั้มความร้อน กรณี 1

ภาพที่ 12 กาลังไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรณี 1

ภาพที่ 13 กาลังไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า กรณี 1

ภาพที่ 14 ความถี่ของระบบ กรณี 2

ภาพที่ 15 กาลังไฟฟ้าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล กรณี 2
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ภาพที่ 16 กาลังไฟฟ้าปั้มความร้อน กรณี 2

ภาพที่ 17 กาลังไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรณี 2

ภาพที่ 18 กาลังไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า กรณี 2

สรุปผล
บทความนี้นาเสนอการลดการแกว่งของความถี่ ในระบบไมโครกริด โดยควบคุมอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ โดยใช้ ก ารควบคุ ม แบบโมเดลพรี ดิ ก ที ฟ เพื่ อ ควบคุ ม ก าลั งไฟฟ้ า ที่ ผ่ า นอิน เวอร์ เตอร์ ข องแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งควบคุมการทางานของปั้มความร้อน และการประจุแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า กาลังไฟฟ้าที่
เหลือก็ได้ถูกจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ผลการจาลองพบว่าวิธีการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกที ฟที่นาเสนอสามารถควบคุม
ระบบไมโครกริดได้ดีกว่า MPPT นั่นคือกาลังไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่ากว่า
MPPT และที่สาคัญผลการจาลองยังแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธีการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟสามารถควบคุม
การแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดได้ดีกว่า MPPT
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การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวยของโครงการหลวง
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
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการให้แสงดอกเก๊กฮวยจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และ
หลอดLED และออกแบบการติดตั้งหลอดในแต่ละแปลง และทาการวัดค่าพลังงานของหลอด 3 ระบบ โดยจะแบ่งเป็น
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์, หลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ และหลอด
LED 14 วัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งพบว่าการให้แสงแก่ดอกเก๊กฮวยด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ จะมีการ
ใช้ พ ลั ง งานและสู ญ เสี ย ค่ า ไฟฟ้ า ที่ สู ง กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ การให้ แ สงแก่ ด อกเก๊ ก ฮวยด้ ว ยหลอด LED 14 วั ต ต์
ซึ่งค่าไฟฟ้าของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ มากกว่าค่าไฟฟ้าของหลอด LED 14
วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 27.38 บาทต่อครอบในพื้นที่ 48 ตารางเมตร และค่าไฟฟ้าของหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ 24 วัตต์ 220 โวลต์ มากกว่าค่าไฟฟ้าของหลอด LED 14 วัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ 39.59 บาทต่อครอบในพื้นที่ 48
ตารางเมตร เพราะฉะนัน้ การใช้หลอด LED จะช่วยให้ลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการให้แสงแก่ดอกเก๊กฮวย
คาสาคัญ: วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า ดอกเก๊กฮวย วิธีลูเมน

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
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สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวัด
เชียงราย 57120
1 Bachelor 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

บทนา
การเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรมจะมีค่าของตัวแปรของธรรมชาติที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช ได้แก่
ความเข้มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมอิ อกซิเจน น้า ธาตุอาหาร และแสง ดังนัน้ แสงมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช โดยพืชแต่ละชนิดนัน้ ต้องการแสงที่ไม่เท่ากันและเกษตรกรก็ไม่สามารถความคุมแสงตามธรรมชาติได้ ทางด้าน
โครงการหลวง สะโง๊ะ ได้จัดทาการปลูกพืชไว้หลายชนิด หนึ่งในนัน้ คือดอกเก๊กฮวย ดอกเก๊กฮวยเป็นไม้ดอกที่เติบโตได้
ดีในช่วงฤดูหนาว แต่เมื่อต้องการให้ดอกเก๊กฮวยมีการเจริญเติบโตต้องให้แสงมากว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน จากงานวิจัยของ
ผศ.มนตรี สิ ง หะวาระและกมลทิ พ ย์ ปั ญ ญาสิ ท ธิ์ จากค่ า อุ ณ หภู มิ ที่ เบญจมาศ(เก๊ ก ฮวยเป็ น สายพั น ธ์ ห นึ่ ง ของ
เบญจมาศ)จะเจริญเติบโตและผลผลิตดอกได้ดีนั้นจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียสและมีความชื้นต่า[5]
ซึ่ ง ทางโครงการหลวง สะโง๊ ะ จึ ง ได้ น าหลอดไฟฟ้ า เข้ า มาจ่ า ยแสงสว่ า งให้ กั บ ดอกเก๊ ก ฮวยแต่ มี ปั ญ ญาด้ า น
ค่าไฟฟ้าที่สูง ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงได้จัดทาโครงการนี้เพื่อเปรียบเทียบค่าพลังไฟฟ้าของการเลีย้ งดอกเก๊กฮวย ค่าไฟฟ้า และ
ค่าการเจริญเติบโตของดอกเก๊กฮวยโดยแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ 220 โวลต์ ,
หลอด LED 14 วัตต์ 220 โวลต์ และหลอด LED 14 วัตต์ แหล่งจ่ายชุดโซล่าเซลล์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
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การเตรียมทดลอง
จะแบ่งแปลงทดลองเป็น 3 ระบบ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.5 เมตร และทาการทดสอบ
การกระจายแสงของหลอดจากความสูงที่ 1.5 เมตร โดยการนาหลอดไฟหลายชนิดมาทดลองเพื่อให้ได้หลอดที่มีการกระจาย
แสงที่ ใก ล้ เคี ยงกั น ห ลั งจาก นั้ นเมื่ อได้ ห ล อด ไฟ ชนิ ด ที่ ต้ องก ารแล้ วได้ น ามาค านวณ โด ยวิ ธี ลู เมนต์
เพื่อหาจานวนหลอดที่จะใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวยในพื้นที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.5 เมตร หลังจากได้จานวน
หลอดแล้วจึงทาการวางแผนติดตั้งหลอดไฟและติดตัง้ ระบบโซล่าเซลล์ และทาการปลูกดอกเก๊กฮวยในแปลงทดลอง

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ด้วยวิธีลูเมนต์
RCR = (5 x HRC (W + L)) / W x L
(1)
RCR = อัตราส่วนของห้อง
HRC = ระยะห่างของดวงโคมถึงผิวงาน
W = ความกว้าง
L = ความยาว
 = E x A / CU x MF
(ลูเมน)
(2)
 = ฟลักซ์ส่องสว่าง
E = ความส่องสว่าง
A = พื้นที่
CU = สัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของดวงโคม
MF = ตัวประกอบการบารุงรักษา
N =  / (lm/lamp)
(หลอด)
(3)
N = จานวนโคมหลอด
lm/lamp = ฟลักซ์ส่องสว่างต่อหลอด
การคานวณหาค่าความสว่างภายในโรงเรือน
คานวณหาRCR ที่ใช้ในเรือนเพาะชาขนาด 6x8 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยค่า RCR คือ อัตราส่วนของห้อง
RCR = (5 x HRC (W + L)) / W x L
= (5 x 1.5(6+8)) / (6 x 8)
= 2.1875
กาหนดให้
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 สาหรับพื้นที่ภายนอก E = 100 lx แทนค่าในสมการเพื่อหาฟลักซ์สอ่ งสว่าง
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 = E x A / CU x MF
= 100 x 48 / 0.63125 x 0.6
= 12,673.267 lm
ดังนั้น ความสว่างภายในโรงเรือนจะมีค่าเท่ากับ 12,673.267 ลูเมน
การคานวณจานวนหลอดทีใ่ ช้ในโรงเรือน
คานวณหาจานวนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 W ฟลักซ์ส่องสว่าง 1550 ลูเมน
N =  / (lm/lamp)
= 12,673.267 / 1550
= 8.17 หลอด ปัดเป็น 10 หลอด เพื่อความสมดุล
คานวณหาจานวนหลอด LED 14 w ฟลักซ์ส่องสว่าง 1400 ลูเมน
N =  / (lm/lamp)
= 12,673.267 / 1400
= 9.05 หลอด ปัดเป็น 10 หลอด เพื่อความสมดุล
ดังนั้น จานวนหลอดทีใ่ ช้ในโรงเรือนเท่ากับ 10 หลอด
และทาการจดบันทึกค่าการเจริญเติบโตของหลอดเก๊กฮวยทาใช้ในการทดลองทั้ง 3 ระบบ (ค่าเจริญเติบโต
ได้แก่ ความสูงของต้น จานวนกิ่ง และจานวนดอกที่ออก) หลังจากนั้นเมื่อดอกเจริญเติบก็จะทาการเก็บผลผลิตอีกครั้ง
โดยการเก็บดอกเก๊กฮวย(เก็บดอกเก๊กฮวยมาชั่งน้าหนัก) เพื่อนามาเปรียบเทียบระหว่างการปลูกทัง้ 3 ระบบ

ผลการศึกษา
จากการทดลองพบว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และหลอด LED ที่ความสว่าง 100 ลักซ์ เมื่อนาค่า
ฟลักซ์ส่องสว่างมาคานวณหาจานวนหลอด พบว่า จานวนหลอดที่ใช้ในการให้แสงสว่างในการเลี้ยงดอกเก๊กฮวย
คือ 10 หลอด ในพืน้ ที่ 48 ตารางเมตร สูง 1.5 เมตร โดยมีการเขียนรูปจาลองขึน้ มาได้ดังนี้

ภาพที่ 1 แบบจาลองจากการคานวณ
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ภาพที่ 2 กราฟค่าพลังงานเฉลีย่ ที่ใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวยทั้ง 3 ระบบ
จากกราฟจะแสดงผลการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าที่ในการปลูกดอกของหลอดทั้ง 3 ระบบ จะเห็นว่าค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวยในครอบหนึ่งครอบของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ใช้พลังงาน
15.6 ยู นิ ต ต่ อ ค รอ บ , ห ล อ ด LED 14 วั ต ต์ ใช้ ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า 220 โว ล ต์ ใช้ พ ลั งงาน 8.2 ยู นิ ต ต่ อ ค รอ บ
และหลอด LED 14 วัตต์ ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ใช้พ ลังงาน 4.9 ยูนิตต่อครอบ ซึ่งพบว่าค่าพลั งงานไฟฟ้าของหลอด
คอมแพคฟลู อ อเรสเซนต์ 24 วั ต ต์ มี ค่ า ความสู ญ เสี ย ที่ ม ากที่ สุ ด แต่ ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า หลอด LED 14 วั ต ต์
ใช้ระบบโซล่าเซลล์ จะต่าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการหยุดทางานของตัวชาร์จเจอร์ที่ใช้ในการควบคุมการชาร์ต
แบตเตอร์รี่จากแผงโซล่าเซลล์

ภาพที่ 3 กราฟผลการเจริญเติบโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยทั้ง 3 ระบบ (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
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จากกราฟจะแสดงผลการเจริญเติบโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยทั้ง 3 ระบบ จะเห็นว่าการเจริญเติบโตเฉลี่ยของ
ดอกเก๊กฮวยที่ปลูกด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย
41.53 เซนติเมตร, การเจริญเติบโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยที่ปลูกด้วยหลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมี
การเจริญเติบโตเฉลี่ย 46.06 เซนติเมตร และการเจริญเติบโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยที่ปลูกด้วยหลอด LED 14 วัตต์
ระบบโซล่าเซลล์ จะมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 40.61 เซนติเมตร ซึ่งพบว่าการเจริญเติบโตของดอกเก๊กฮวยที่ปลูกด้วย
ห ล อ ด LED 14 วั ต ต์ ระ บ บ 2 2 0 โว ล ต์ จ ะ มี ก า ร เจ ริญ เติ บ โต ที่ ม า ก ก ว่ า ด อ ก เก๊ ก ฮ ว ย ที่ ป ลู ก ด้ ว ย
หลอดคอมแพคฟลู อ อเรสเซนต์ 24 วั ต ต์ ระบบไฟฟ้ า 220 โวลต์ แต่ ใ นทางด้ า นของดอกเก๊ ก ฮวยที่ ป ลู ก ด้ ว ย
หลอด LED 14 วัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ จะมีการเจริญเติบโตที่นอ้ ยกว่าการเจริญเติบโตของทั้ง 2 แบบแรก เนื่องมาจาก
การได้รับแสงไม่สม่าเสมอเท่ากับ 2 แบบแรก เพราะชุดชาร์จเจอร์เกิดข้อผิดพลาดทาให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าไปให้แก่
หลอดเพื่อให้แสงแก่ดอกเก๊กฮวยได้
ตารางที่ 1 ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวย
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวย
หลอดคอมแพคฟลูออ
หลอด LED แบบ
เรสเซนต์24W
P-LED-14
รายการ
ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V
ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V
จานวน
หน่วย
จานวน
หน่วย
หน่วยไฟฟ้าต่อครอบที่วัดได้ 15.6
kW-h
8.2
kW-h
ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
3.70
บาท
3.70
บาท
ค่าไฟฟ้าต่อครอบ
57.72
บาท
30.34
บาท
หมายเหตุ : ราคาค่าไฟฟ้า มกราคม – เมษายน 2559 [6]

หลอด LED แบบ
P-LED-14
ใช้ระบบโซล่าเซลล์
จานวน
หน่วย
4.9
kW-h
3.70
บาท
18.13
บาท

จากตารางค่ า ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ในการปลู ก ดอกเก๊ ก ฮวย จะเห็ น ว่ า หลอดคอมแพคฟลู อ อเรสเซนต์ 24 วั ต ต์
ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะเสียค่าไฟฟ้า 57.72 บาทต่อกิโลวัตต์ฮาว บนพื้นที่ 48 ตารางเมตร , หลอด LED 14 วัตต์
ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะเสียค่าไฟฟ้า 30.34 บาทต่อกิโลวัตต์ฮาว บนพื้นที่ 48 ตารางเมตร และหลอด LED 14 วัตต์
ระบบโซล่าเซลล์ จะเสียค่ าไฟฟ้า 18.13 บาทต่อ กิโลวัตต์ฮาว บนพื้น ที่ 48 ตารางเมตร ซึ่งจะพบว่าการปลูก ดอก
เก๊กฮวยด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะเสียค่าไฟฟ้ามากว่าการปลูกดอก
เก๊กฮวยหลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ที่ 27.38 บาทต่อกิโลวัตต์ฮาว บนพื้นที่ 48 ตารางเมตร และเมื่อ
เทียบกั บห ล อด LED 14 วั ต ต์ ระบ บโซล่าเซ ลล์ จะเสียค่าไฟ ฟ้ ามาก ก ว่ า 39.59 บาทต่ อ กิ โลวั ต ต์ ฮ าว
บนพืน้ ที่ 48 ตารางเมตร

วิจารณ์และสรุปผล
หลั ง จากการปลู ก ดอกเก๊ ก ฮวยด้ ว ยหลอดคอมแพคฟลู อ อเรสเซนต์ 24 วั ต ต์ ระบบไฟฟ้ า 220 โวลต์ ,
หลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ และหลอด LED 14 วัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ เสร็จสิ้น ทาให้ทราบถึงความ
แตกต่างของค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าการเจริญเติบโตของการปลูกดอกเก๊กฮวยทั้ง 3 ระบบ ซึ่งการปลูกดอกเก๊กฮวย
ด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน
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การปลูกดอกเก๊กฮวยมาก เนื่องมาจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ใช้กระแสในการทางานที่มากกว่าหลอด LED
และผลการเจริญเติบโตของดอกเก๊กฮวยทั้ง 3 ระบบนั้น การปลูกดอกเก๊กฮวยด้วยหลอด LED ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์
จะมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดใน 3 ระบบ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บค่าของอุณหภูมแิ ละความชื้นโดยรอบของแปลงที่ใช้ในการ
ปลูกดอกเก๊กฮวยทั้ง 3 ระบบ ได้คา่ อุณหภูมิที่ 20 ถึง 35 องศาเซลเซียสและมีค่าความชื้นที่ 9 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่า
อุณหภูมิที่ได้จากการเก็บค่ามานั้นจะมีความแตกต่างจากอุณหภูมทิ ี่เหมาะสมกับการปลูกที่ ±5 เปอร์เซ็นต์[5]
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การออกแบบชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ
Design testing set of illumination of the lump
อนุชา ยอดเชียงคา1* และ ดารงศักดิ์ วงศ์ตา1
Anucha Yodchiangkam1* and Dumrongsak Wongta1
บทคัดย่อ
การออกแบบ และการสร้างชุดทดสอบค่าการส่องสว่างของโคมไฟโดยใช้โคมไฟ 3 ชนิด คือ โคมไฟเปลือย
หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟกลม และโคมไฟหลอดตะเกียบ ชุดหมุนใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขับเคลื่อนหมุนโคมไฟ
0 องศาทางกล จนถึง 360 องศาทางกล โดยแบ่งองศาการหมุนเป็น 10 ช่วง ช่วงละ 36 องศาทางกล ไปจนถึง 360
องศาทางกล การวัดค่าส่องสว่างโดยใช้อุปกรณ์วัดแสงวัดที่ระยะห่างจากชุดทดสอบ 3 เมตร บันทึกผลและวิเคราะห์
ผลการทดสอบในรูปแบบโพล่าเคิร์ฟ
คาสาคัญ: ชุดทดสอบค่าการส่องสว่าง การหมุนโคมไฟ โพล่าเคิร์ฟ

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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บทนา
แสงเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์ และเกิดจากที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น
หลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ซึ่งแสงมีความยาวคลื่นหลายช่วง การมองเห็นแสงนั้นเกิดจากดวงตาทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงไปเป็นพลังงานประสาทส่งไปยังสมอง และแปลผลออกมาในลักษณะเหมือนวัตถุจริง การมองเห็นของดวงตานั้น
จะต้องอยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่แสงสามารถกระตุ้นจอภาพของดวงตา จะเห็นว่าแสงนั้นมีผลโดยตรงกับ
ดวงตาของคนเรา
ในการดารงชีวิตของคนเรานั้นจาเป็นต้องใช้ดวงตามองเห็นวัตถุ สิ่งของ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเจอแสงตลอดเวลา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์ หรือแสงจากหลอดไฟ ไม่ว่าจะแสงสว่างมากหรือแสงสว่างน้อย
ย่อมมีผลกระทบต่อดวงตาได้ทั้งในระยะสั้น หรือระยะยาว ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมา เช่น ทาให้เกิดอาการตา
พล่ามัว มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจน ปวดตา วิงเวียนศีรษะ จนถึงขั้นตาบอด แต่เราสามารถดูแลดวงตาของเราได้ด้วยการ
มองอย่างถูกสุขลักษณะ และทางานในพื้นที่ที่ความเข้มแสงเหมาะสมกับการมองเห็น
ทางภาครัฐได้เห็นความสาคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัตงิ านในพื้นที่ต่างๆ จึงได้ออก
กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานเกีย่ วกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ที่วา่ ด้วยข้อกาหนดสภาพแวดล้อมให้อยูใ่ นช่วงที่กาหนด
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นวิศวกรไฟฟ้าที่ออกแบบติดตั้งแสงสว่างในบ้านพักอาศัย หรืออาคาร
สถานที่ต่างๆ ควรออกแบบให้ตรงตามข้อกาหนดสภาวิศวกร และข้อกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย อีกทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้า ผลิตโคมไฟหลอดไฟหลายรูปแบบและสวยงามแตกต่างกันไป
งานวิจัยนี้ได้ศึกษา ออกแบบชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ ที่จะสามารถการวัดความส่องสว่างของโคม
ไฟ มีลักษณะการส่องสว่างของโคมอย่างไร ทดสอบวัดค่าความสว่างของแสงสามารถวัดในรูปของความสว่างของแสง
จานวนเส้นแรงของปริมาณ และในรูปปริมาณลูเมนต่อตารางหน่วยพืน้ ที่รอบ 360 องศาทางกล รอบโคมไฟฟ้า ที่ทาให้
ทราบถึงคุณสมบัตดิ ังกล่าวของหลอดโคมของแต่ละชนิด ด้วยการวิเคราะห์แบบวิธีสร้างกราฟโพล่าเคิร์ฟได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
โคมไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าทาหน้าที่บังคับทิศทางแสงของหลอดให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โคมไฟฟ้ามีใช้กันมากมายหลาย
ชนิดขึ้นอยู่กั บการใช้งาน ส าหรับโคมไฟฟ้ากั บการประหยั ดพลังงานที่ ใช้ภายในอาคารมีก ารน ามาใช้งานกั น มาก
จาเป็นต้องเลือกโคมไฟฟ้าที่สามารถประหยัดพลังงานและมีคุณภาพที่ดี ในการเลือกโคมไฟฟ้ามีปัจจัยดังต่อไปนี้ [1-2]
1. ความปลอดภัยของโคม คือ โคมไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์
ด้วย เช่น ต้องไม่มีคมจนอาจเกิดอันตราย ต้องมีระบบการต่อลงดินในกรณีที่ใช้กับฝ้าสูงเพื่อไม่เป็นอันตรายกับคนที่มา
เปลี่ยนหลอด
2. ประสิ ทธิภ าพของโคมไฟฟ้า (Luminaire efficiency) คือ โคมไฟฟ้าที่ ประหยัด พลั งงานหมายถึงโคมที่ มี
ประสิทธิภาพของโคมสูงที่สุด คือ ให้ปริมาณแสงออกมาจากตัวโคมเมื่อเทียบกับปริมาณแสงที่ออกจากหลอดให้มีค่า
สูงที่สุด
3. ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานของโคมไฟฟ้า (Coefficients of Utilization) คือ ค่าที่ได้จากการวัดประสิทธิภาพ
ของโคม โดยที่รวมผลของความสูงและสัมประสิทธิของการสะท้อนของผนังและเพดานโดยผู้ผลิต
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4. แสงบาดตาของโคม (Glare) คือ เป็นค่าที่แสดงคุณภาพแสงของโคม ต้องเลือกโคมที่มีแสงบาดตาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
5. กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve) คือ โคมมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละโคมก็มกี ราฟ
กระจายแสงของโคมต่างกัน การนาโคมไปใช้ตอ้ งเลือกกราฟกระจายแสงของโคมที่เหมาะสมกับงาน
6. การระบายความร้อนของโคม คือ โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานควรจะมีการระบายความร้อนได้ดี ถ้ามี
อุณหภูมสิ ะสมในโคมมากเกินไปอาจทาให้ปริมาณแสงที่ออกจากหลอดลดลง เช่น โคมไฟส่องลงหลอดคอมแพคถ้าไม่
มีการระบายความร้อนที่ดปี ริมาณลดลงถึง 40% เป็นต้น
7. อายุการใช้งาน คือ โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานต้องพิจารณาอายุการใช้งานด้วย เช่น โคมต้องทาด้วย
วัสดุที่สามารถใช้งานได้นานตามที่ต้องการโดยไม่ผกุ ร่อน และไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมีการบารุงรักษาเนื่องจากการ
เปลี่ยนหลอดหรือทาความสะอาด
8. สถานที่ติดตั้ง คือ การเลือกใช้โคมแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับว่าต้องการนาไปใช้งานอะไรบ้างต้องการคุณภาพ
แสงมากน้อยเพียงใด หรือเน้นในเรื่องของปริมาณแสงแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีการป้องกันทางกล ป้องกันน้า ฝุ่นผง
มากน้อยเพียงใด
ความส่องสว่าง และความสว่าง
ความสว่าง (Illuminance) หมายถึงปริมาณแสงที่กระทบลงบนวัตถุต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร
หรือ ลักซ์ (Lux) ถ้าหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางฟุต ความส่องสว่างก็เป็น ฟุตแคนเดิล (Ft-Cd) หาได้ดังดังสมการ

Lux =

Lumen(lm)
Area(m2 )

(1)

ความส่องสว่าง (Luminance) หมายถึงปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็น แคนเดลา
ต่อตารางเมตร (cd/m2) ปริมาณแสงที่เท่ากันเมื่อตกกระทบลงมาบนวัตถุที่มีสีต่างกันจะมีปริมาณแสงสะท้อนกลับ
ต่างกัน นั่นคือ ลูมแิ นนซ์ ต่างกัน สาเหตุที่ต่างกันก็เนื่องมาจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุต่างกัน
ระนาบการกระจายแสงของโคมไฟฟ้า
ระนาบการกระจายแสง (plane of light distribution) เป็นแผนภาพที่แสดงการกระจายความเข้มการส่องสว่าง
ของโคม แต่ละแผนภาพมีลั กษณะคล้ายกั บหน้าหนังสื อ โดยแต่ละหน้าก็ คื อระนาบที่ มีมุ ม ต่าง ๆ กั น ระนาบการ
กระจายแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังภาพ 1 อธิบายการกาหนดจุดหมุน (axis of rotation) ของระนาบ ดังนี้ [6]
1. ระนาบการกระจายแสงระบบ A- α คือ การกาหนดจุดหมุนตามแนวเส้นที่ลากจากด้านหน้ากับด้านหลัง
โคม ระนาบเริ่มที่มุม 0° เรียก A = 0° จนกระทั่งถึงมุม 180° เรียก A = 180° ส่วนอีกด้านจะเป็นระนาบ A = 0° ถึง A =
-180° ในทุกระนาบจะมีกราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่าง เริ่มจาก 0° เรียกว่า α = 0° ถึงมุม 90° เรียกว่า α
= 90° ส่วนอีกด้านของระนาบเดียวกันจะเป็น α = 0° ถึง α = -90°
2. ระนาบการกระจายแสงระบบ B-β คือ ระบบนี้ระนาบเริ่มที่ B = 0° ถึง B = 180° และ B = 0° ถึง B =
-180° ในแต่ละระนาบจะมีกราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่างจาก β = 0° ถึง β = 90° และ β = 0° ถึง β =
-90°
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3. ระนาบการกระจายแสงระบบ C-γ
ระบบนี้ระนาบเริ่มที่ C = 0° ถึง C = 360° ซึ่งก็คือ C = 0° ในแต่ละระนาบจะมีกราฟการกระจายความเข้มการส่อง
สว่าง เริ่มจาก γ = 0° ถึง γ = 90° และ γ = 0° ถึง γ = -90°

ภาพที่ 1 ระนาบการกระจายแสงของโคมไฟฟ้า
ระนาบที่ถูกนามาใช้พิจารณาในการออกแบบระบบสองสว่างมากที่สุดก็คือ ระนาบ C-γ มี 2 ระนาบ ที่มัก
นามาพิจารณาการกระจายแสงคือ C 0-180 มี 2 ระนาบต่อกันคือ C = 0° กับ C = 180° ขวางกับแนวยาวของโคม C
= 90-270 มี 2 ระนาบต่อกันคือ C = 90° กับ C = 270° ขนานกับแนวยาวของโคม เมื่อมองจากด้านบนลงไปจะเห็น
สันของทั้ง 2 ระนาบเป็นเส้นตัง้ ฉากกัน
กราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่าง (Polar Curve)
จากระนาบการกระจายแสง [11] โดยกราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่าง จะพิจารณาที่ระนาบหนึ่ง ๆ
โดยทั่วไปคือระนาบ C ลักษณะการกระจายแสงจะมี 3 แบบ ดังภาพที่ 2 ตามลักษณะความสมดุลของความเข้มการ
กระจายแสงในแต่ละระนาบดังนี้
1. การกระจายแบบสมมาตรตามแนวแกนหมุน (rotational symmetry) คือ การกระจายความเข้มการส่อง
สว่างของโคมชนิดนี้ จะสมดุลกันทุกระนาบ
2. การกระจายแบบสมมาตรตามแนวแกนระนาบ (plane symmetry) คื อ การกระจายความสมดุล กันใน
ระนาบหนึ่ง ๆ เท่านัน้ ถ้าต่างระนาบกันการกระจายแสงจะไม่เท่ากัน
3. การกระจายแบบไม่สมมาตรตามแนวแกนระนาบ (asymmetry) คือ การกระจายความเข้มการส่องสว่าง
ของโคมชนิดนี้ ในบางระนาบการกระจายความเข้มการส่องสว่างจะไม่สมดุลกัน
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ภาพที่ 2 กราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่าง
การออกแบบโครงสร้างชุดหมุน
การออกแบบเพื่อ ให้ มีค วามละเอีย ดถึง 5 องศา สิ่ งที่ พิ จารณาคื อ ตั ว ขับเคลื่อ นมอเตอร์จ ะต้อ งมีค วาม
เที่ยงตรง และควบคุมการหมุนได้ และรับน้าหนักของโคมไฟได้ จะต้องไม่มีการสะท้อนกลับของแสงในขณะทดสอบ
แท่นรองรับสามารถปรับขึน้ ลงได้ตามระยะ [3-5]
การออกแบบชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1. การออกแบบโครงสร้างชุดหมุน
2. การออกแบบชุดควบคุมการหมุน
วัสดุอุปกรณ์
1. มอเตอร์เกียร์ (Gear-Box Motor DC 12 V, 5000 r/min)
2. เครื่องตั้งเวลา (Timer)
3. เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (DC Power Supply)
4. วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง (DC 15 A)
5. โคมไฟเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟกลม และโคมไฟหลอดตะเกียบ
เครื่องมือวัด
1. เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux Meter) พร้อมฐานตั้ง
2. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Digital Multimeter)
3. ตลับเมตร (Tape Ruler)
การออกแบบและสร้างชุดทดสอบ
1. สร้างฐานรองรับชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ มีความกว้าง 70 เซนติเมตร และความสูงที่ 130
เซนติเมตร
2. ติดตั้งมอเตอร์เกียร์ด้านบนสุดของเสาที่ความสูง 130 เซนติเมตร และติดสเกลหน้าปัดบอกองศาทางกลที่
มีมุมบอกไว้ 10 ช่วง ช่วงละ 36 องศาทางกล โดยติดให้ตัวหมุนมอเตอร์อยูท่ ี่จุดศูนย์กลางสเกลหน้าปัด
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3. ติด ตั้งเครื่อ งตั้งเวลา (Timer) เข้ ากั บเครื่อ งแปลงแรงดั น ไฟฟ้ ากระแสสลั บเป็ น กระแสตรง (DC Power
Supply) และต่อออกไปเข้าชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง และไปต่อเข้ากับมอเตอร์เกียร์ที่ติดตั้งอยูบ่ นเสา
4. ทดสอบตัง้ เวลาหมุนจาน 5 วินาที และหยุดหมุนที่ 15 วินาที่ เพื่อกาหนดให้เครื่องวัดแสงสว่างได้อา่ นค่า
ชุดทดสอบการส่องสว่างของโคม ดังภาพที่ 3

ก) ภาพด้านหน้า
ข) ภาพด้านหลัง
ภาพที่ 3 ชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ
5. สร้างฐานรองรับชุดวัดการส่องสว่างมีความกว้าง 70 เซนติเมตร และความสูงที่ 130 เซนติเมตร ที่ติดตั้ง
เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux Meter) โดยให้ตัวเซนเซอร์รับแสงอยูด่ ้านบนสุดของเสาที่ความสูง 130 เซนติเมตร
วิธีการศึกษาทดลอง
1. เลือกใช้โคมไฟที่ทดสอบติดตั้งชุดหมุนคือ โคมไฟเปลือยฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟกลม โคมไฟหลอดตะเกียบ
จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับโคมไฟที่ทดสอบ [8],[10] ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5
2. ตั้งฐานรองรับชุดวัดการส่องสว่างที่ติดเครื่องวัดแสงสว่าง (Lux Meter) ให้มีระยะห่างจากชุดทดสอบแสง
สว่างที่ตดิ โคมไฟ ที่ระยะ 3 เมตร
3. ตั้งเวลาให้เครื่องตั้งเวลาสั่งให้มอเตอร์เกียร์ทางาน และหยุดทุกๆ 15 วินาที ไปทุกๆ 36 องศาทางกล จน
องศาการหมุนครบ 10 ช่วง คือ 360 องศาทางกล
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ภาพที่ 4 โคมไฟที่ใช้ทดสอบวัดค่าการส่องสว่าง

ภาพที่ 5 การทดสอบโคมไฟวัดค่าการส่องสว่าง
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4. ทดลองวัดค่าการส่องสว่างของโคมแต่ละชนิด ในแนวตัง้ และแนวนอน ทุกๆการหมุน 36 องศาทางกล จน
องศาการหมุนครบ 10 ช่วง หรือ 360 องศาทางกล
5. บั น ทึ ก ผลการทดลองวั ด ค่ า จากเครื่ อ งวั ด แสงสว่ า ง (Lux Meter) โดยวั ด ค่ า ปริ ม าณ ความสว่ า ง
(Illuminance) หน่วยเป็น (Lux) จากการอ่านค่าในช่วง 15 วินาที ที่มอเตอร์เกียร์หยุดทางานหรือหยุดหมุน

ผลการศึกษา
การทดลองวัดค่าการส่องสว่างของโคมแต่ละชนิด ในแนวตั้ง และแนวนอน ด้วยเครื่องวัดแสงสว่าง (Lux
Meter) ได้ ผ ลการทดลอง ดั งตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 และเปรีย บเที ยบความกว้า งของล าแสงความสว่างแบบ
Performance Cones [7], [9] ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1. ตารางเปรียบเทียบความส่องสว่างดวงโคม ในแนวตัง้
ช่วงการหมุน องศาทางกล โคมไฟเปลือย
โคมไฟกลม
(Lux)
(Lux)
1
36
9
0
2
72
10
0
3
108
10
0
4
144
10
0
5
180
11
0
6
216
10
0
7
252
10
0
8
288
9
0
9
324
10
0
10
360
9
0

โคมไฟหลอดตะเกียบ
(Lux)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ: เนื่องจากปริมาณแสงสว่างของโคมไฟกลมและโคมไฟหลอดตะเกียบ มีทิศทางการกระจายแสงออก
ทางด้านข้าง ทาให้ LUX METER ซึ่งอยู่ดา้ นหน้า ห่างจากโคมไฟ 3 เมตร วัดค่าได้เป็น 0 Lux และ 1 Lux ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความส่องสว่างดวงโคม ในแนวนอน
ช่วงการหมุน องศาทางกล โคมไฟเปลือย
โคมไฟกลม
(Lux)
(Lux)
1
36
9
18
2
72
7
18
3
108
1
18
4
144
0
18
5
180
5
18
6
216
8
18
7
252
6
18
8
288
1
18
9
324
0
18
10
360
6
18

โคมไฟหลอดตะเกียบ
(Lux)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ: เนื่องจากปริมาณแสงสว่างของโคมไฟหลอดตะเกียบ มีทิศทางการกระจายแสงออกทางด้านข้าง ทาให้
LUX METER ซึ่งอยู่ดา้ นหน้า ห่างจากโคมไฟ 3 เมตร วัดค่าได้เป็น 0 Lux
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความส่องสว่างแบบ Performance Cones
ชนิดดวงโคม
ระยะ 1 เมตร
ระยะ 2 เมตร
โคมไฟเปลือย (Lux)
90
20
โคมไฟกลม (Lux)
197
46
โคมไฟหลอดตะเกียบ (Lux)
48
9

ระยะ 3 เมตร
10
18
0

นาผลการทดลองจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 มาพร็อตกราฟแบบ Polar Curve ได้ผลดังภาพที่ 6 และภาพ
ที่ 7 ตามลาดับ และผลการทดลองจากตารางที่ 3 มาพร็อตกราฟแบบ Performance Cones ได้ผลดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 6 Polar Curve ความส่องสว่างดวงโคม ในแนวตัง้

ภาพที่ 7 Polar Curve ความส่องสว่างดวงโคม ในแนวนอน

ภาพที่ 8 Performance Cones ความส่องสว่างดวงโคม
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วิจารณ์และสรุปผล
ในการออกแบบชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ จะพบว่า ในการวัดการกระจายแสงของดวงโคม แบบ
Polar Curve โคมไฟเปลือย มีความส่องสว่างในแนวตั้งมากที่ สุด โคมไฟกลม มีความส่องสว่างในแนวนอนมากที่สุด
และแบบ Performance Cones ที่ระยะ 1, 2 และ 3 เมตร โคมไฟกลม ก็มีความส่องสว่างมากที่สุด เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ได้มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าและโคมไฟอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถนามา
ทดสอบกับชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ ได้อีกด้วย
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การพัฒนาเครื่องกรองน้าดื่มสาหรับใช้ในชุมชนชาวไทยภูเขาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในเขตจังหวัดเชียงราย
The development of water purifier for use in the mountain people community
of Chiangrai Province, Thailand
ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน1* และ ศิริพงษ์ ตรีรัตน์1
Pakdee sittiritkawin1* and Siripong trerat1
บทคัดย่อ
จุดประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้าดื่มให้กับชุมชนชาวเขาโดยใช้ชุมชนชาวไทยภูเขา
บ้านจะจ๋อ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยพัฒนาเครื่องกรองน้าดื่มให้กับชุนชนที่สามารถทาขึ้นเองได้โดยใช้วัสดุที่
สามารถหาซื้อได้จากท้องถิ่น และติดตั้งเครื่องกังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานจากน้าที่อยู่บนภูเขา โดย
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ขนาด 6 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
ชุมชน ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ชุมชนสามารถพัฒนาเครื่องกรองน้าดื่มเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้าดื่มไม่สะอาดให้กับ
ชุมชนใช้งานได้ ส าเร็จ มีอั ตราการไหล 5 ลิ ตร/นาที โดยที่ น้ามีคุณ ภาพผ่ านมาตรฐานน้าดื่มสามารถน าไปดื่มกิ นได้
นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนชาวไทยภูเขาอื่นๆอีกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็ก สามารถผลิตไฟฟ้าได้กาลังไฟฟ้า 459.84 วัตต์ ใช้ได้กับหลอด UV และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
คาสาคัญ: เครื่องกรองน้า ชาวไทยภูเขา กังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

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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บทนา
ชาวไทยภูเขาคือคนกลุ่มน้อยที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันตกในเมืองไทยมีชาวไทยภูเขาหลายเผ่า เช่น อ่า มูเซอ เย้า ปกากะญอ ลีซอ ม้ง ฯลฯ ซึ่งส่วน
ใหญ่อพยพมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน แล้วลงมาเรื่อยจนถึงประเทศไทย [1] ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ล้วนมี
วัฒนธรรมอันงดงามแตกต่างกันออกไป ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ ศาสนา ประเพณีปฏิบัติ อาหารการกิน ภาษา งาน
หัตถกรรมต่างๆ รวมไปถึงการแต่งกาย ประชาการชาวไทยภูเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่
เชีย งใหม่ เชีย งราย แม่ฮ่อ งสอน ตาก น่าน กาญจนบุ รี ล าพู น พิษณุ โลก เพชรบู รณ์ พะเยา ล าปาง แพร่ ราชบุ รี
กาแพงเพชร เพชรบุรี อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2538 มีประชากรชาวไทยภูเขา จานวน 853,274 คน [2]
โดยเฉพาะชุมชนชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงราย จะกระจายตัวอาศัยอยู่เป็น ชุมชนเล็กๆ ประมาณ 40 – 50 หลังคา
เรือน ทั่วทุกอาเภอในเขตจังหวัด ชุมชนเหล่านีจ้ ะตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาที่เป็นแหล่งต้นน้าธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ผ่าน
มาชุมชนชาวไทยแห่งนี้จะประสบปัญหาในด้านต่างๆอยู่หลายด้านที่รอการช่วยเหลือและช่วยพัฒนา ซึ่งปัญหาส่วน
หนึ่งมาจากการเดินทางที่ยากลาบากและไม่มีไฟฟ้าใช้ ถึงแม้จะมีการสนับสนุนแผงโซล่าเซลจากหน่วยงานของรัฐก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมไปถึงปัญหาเรื่องน้าดื่มของชุมชนก็เป็นปัญหาใหญ่ที่รอการแก้ไข.โดยที่แหล่งน้าที่ใช้
บริโภคปัจจุบันจะเป็นแหล่งน้าตามธรรมชาติบริเวณเนินเขาใกล้ๆชุมชนโดยมีการก่ออิฐเป็นแอ่งน้าขนาดเล็กเพื่อกักเก็บ
น้า แล้วส่งน้ามาไว้ที่ถังพักจากนั้นคนในชุมชนก็จะนาน้าไปดื่มโดยไม่ผ่านการกรองใดๆเลย ซึ่งน้านั้นไม่สะอาดเพียงพอ
ต่อการดื่ม กิ น เป็ น ประจ าทุ ก วัน ท้ อ งถิ่ น ทาให้ ค นในชุม ชนมีค วามเสี่ ย งต่อ การเป็ น โรคท้ อ งร่ วงหรือ อาจไ ด้ รับสาร
ปนเปื้อนและเชื้อโรคบางชนิดที่มีอยูใ่ นแหล่งน้านัน้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้าจะขุ่นแทบนาไปดื่มกินไม่ได้เลย
จากปัญหาดังกล่าวทางคณะวิจัยจึงได้ทาการศึกษาปัญหาต่างๆ โดยใช้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านจะจ๋อ ต.ดอย
ฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นกรณีศึกษา ในเรื่องการอบรมการสร้างระบบผลิตน้าสะอาดสาหรับบริโภค โดยพัฒนา
เครื่องกรองน้าดื่มให้กับชุนชน สามารถทาขึน้ เองได้โดยใช้วัสดุที่สามารถหาซือ้ ได้จากท้องถิ่น และติดตัง้ เครื่องกังหันน้า
ผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยแหล่งพลังงานจากน้าที่มีอยู่ตลอดทั้งปีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้าและอยู่ที่ สูงบน
ภูเขา ทาให้น้ามีแรงดันมากพอที่จะนาไปปั่นกังหันน้าผลิตกระแสไฟฟ้าไปจ่ายให้กับระบบฆ่าเชือ้ ด้วยแสง UV และระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในชุมชน
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

ภาพที่ 1 ลักษณะการดาเนินงานวิจัยโครงการ

1221

Proceedings

วัสดุอุปกรณ์
ตารางที่ 1 แสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาวิจัย
ชื่อกิจกรรม
1.กิจกรรมการผลิตน้า
ดื่ม

2. กิจกรรมการการ
สร้างกังหันน้า ผลิต
ไฟฟ้า

รายการ
1.เอกสารอบรมและอุปกรณ์ฝึก
2.ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว
3.ชุดหลอด UV ฆ่าเชือ้
4.สารกรองต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องกรองน้า
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
1.เอกสารอบรมและอุปกรณ์ฝึก
2.อุปกรณ์ทากังหันน้าผลิตไฟฟ้า
3.ท่อ PVC ส่งน้า ขนาด 2 นิ้ว
4.ชุดควบคุมแรงไฟฟ้า
5.สายไฟฟ้า ขนาด 2.5 sq.mm.
6.เบ็ดเตล็ด
รวมทั้งหมด

จานวน

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ชุด
35.5 เส้น
1 ชุด
42 ชุด

500
250
1000
300

500
8,800
1,000
12,600

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
10 เส้น
1
3 ม้วน
1

5,000
500
10,000
150
3,000
1,700
5,000

5,000
500
10,000
1,500
3,000
5,100
5,000
75,000

วิธีการศึกษา
1.การสารวจบริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านจะจ๋อ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชี ยงราย และพื้นที่
ดาเนินการจะเป็นชุมชนบ้านจะจ๋อ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทาการศึกษาบริบทชุมชนในส่วนของ ความเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ เศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์ของ
บุค คลในชุม ชน เป็ น ต้น ซึ่ งจะเป็ น จุด ส าคั ญ ในวิเคราะห์ ชุม ชน โดยจะค านึงถึ งการมีส่ วนร่ วมกัน ค้ น หาข้ อ มู ลและ
วิเคราะห์ความเป็นตัวตนของชุมชนบ้านจะจ๋อ ผู้นากลุ่มและตัวแทนสมาชิกเข้าร่วม 8 คนระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน
2. การค้นหาปัญหาหรือความต้องการโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
เพื่อให้คณะผู้วิจัยและชุมชนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุม ชน
(PRA: Participatory Rural Appraisal) [3] โดยให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด และร่วมกันค้นหา
และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึน้ และต้องการแก้ไข วางแผนการแก้ไขปัญหาและจัดแบ่งสมาชิกในกลุ่มที่มี
ความเชี่ย วชาญในแต่ล ะด้ า น เพื่ อ เข้ า รับ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ในแต่ล ะหั ว ข้อ โดยที ม ผู้ ถ่ ายทอดฯตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของสมาชิกแต่ละคน ดังนัน้ การจัดแบ่งกลุ่มโดยสมาชิกเป็นผู้คัดเลือก
กันเอง เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดฯนัน้ จะทาให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดตามความสมัครใจ โดยมีนักวิชาการเป็น
ผู้สังเกตการและให้ข้อเสนอแนะเท่าที่จาเป็น โดยผู้เข้าร่วมกระบวนการในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม
ชุมชน สมาชิกกลุ่มและคณะนักวิชาการวิทยากรจานวน 3 คน ผู้นากลุ่มและตัวแทนสมาชิกเข้าร่วม 28 คน
ก. คัดเลือกหัวหน้าทีมเพื่อทาหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกและนักวิชาการพี่เลีย้ ง
ข. กาหนดปฏิทินทางาน โดยเอื้อต่อการทางานทัง้ ของนักวิชาการพี่เลีย้ งและสมาชิกกลุ่ม
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3. การประเมินผล
การอบรมสร้างเครื่องกรองน้าดื่ม
- การประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องกรองน้าดื่มก่อนการฝึกอบรม
- การประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องกรองน้าหลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบ
ประเมินผลให้ผู้เข้าอบรบตอบแบบสอบถาม
การอบรมเครื่องกังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
- การประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างและใช้ประโยชน์กังหันก่อนการฝึกอบรมโดยใช้แบบ
ประเมินผลให้ผู้เข้าอบรบต่อแบบสอบถาม
- การประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างและใช้ประโยชน์กังหันน้า หลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบ
ประเมินผลให้ผู้เข้าอบรบต่อแบบสอบถาม
- การประเมินความพึงพอใจในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
- การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกังหัน น้า โดยใช้การทดลองจ่ายไฟฟ้าจริง แล้วจดบันทึกผลนามา
วิเคราะห์อีกครั้ง

ผลการศึกษา
การดาเนินงานโครงงาน
การจัด กิ จกรรมอบรมให้ ค วามรู้ เรื่อ งระบบการกรองน้าดื่ม และร่วมกั น ทาเครื่อ งกรองน้าขึ้น มาใช้เองใน
ครัวเรือน ซึ่งวัสดุหลักจะใช้เป็นท่อ PVC ทาเป็นเครื่องกรอง แล้วนามาใส่สารกรองเอง ซึ่งรายละเอียดจะเป็นดังนี้
ขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองน้า 5 ขั้นตอน [4] ดังภาพที่ 2
1. ไส้กรองใยสังเคราะห์ (PP) ทาหน้าที่ กรองทราย, โคลน, เลน, ตะกอน และคราบสนิม
2. ไส้กรอก คาร์บอนถ่านกะลามะพร้าว ชนิดเกล็ด Carbon Block Filter ทาหน้าที่ : กาจัดสี กลิน่ รส คลอรีน
สารพิษต่าง ๆ สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ที่ปะปนมากับน้า
3. ไส้กรองเรซิน Ion-exchange resin ทาหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็น
สาเหตุของน้ากระด้าง
4. ไส้กรอง Ceranic or Sediment Filter เซรามิค ความละเอียดการกรอง 0.3 ไมครอน ทาหน้าที่ ใช้สาหรับ
ดักจับแบคทีเรียที่แขวนลอยในน้าดื่ม อันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น ไข้ไทฟอยด์,ออหิวาตกโรค, โรคบิด, โรคท้องร่วง
, และโรคพยาธิ โดยในไส้กรองเซรามิคจะมีสารที่จากัดแบคทีเรียโดยตรง
5. UV Lamp ไส้ กรอง หลอดยู วี ขนาด 6 วัตต์ 220 โวลต์ ทาหน้าที่ ฆ่าเชื้อ แบคที เรีย ไวรัสบางชนิด ที่
หลงเหลือ จากการกรอง 4 ขั้นตอนแรก
เนื่องจากแหล่งน้าดิบมีระดับความสูงจากชุมชนประมาณ 4 เมตร ทาให้มีแรงดันโดยประมาณ 4 บาร์ ทาให้
แรงดันน้าเพียงพอต่อการใช้งานกับเครื่องกรองน้าและทาให้ได้อตั ราการไหลของน้าออกจากเครือ่ งกรอง 5 ลิตร/นาที
(300ลิตร/ชม.)
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ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

ทางน้ าเข้า

หลอด UV
ทางน้ าออก
5 ลิตร/นาที

3

2

ภาพที่ 2 เครื่องกรองน้าที่ใช้ท่อ PVC เป็นอุปกรณ์หลัก
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานน้ามาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานและเรื่องกังหันน้าผลิตไฟฟ้า และ
ร่วมกันติดตั้งเครื่องกังหันน้าผลิตกระแสไฟฟ้า โดยลักษณะของกังหันจะเป็นแบบ กังหันอิมพัลส์ (Impulse Turbines)
[5] ดั งภาพที่ 3 สามารถผลิ ต ไฟฟ้า ได้ ป ระมาณ 220 V. ก าลั งไฟ 600 Watt. เพี ย งพอต่อ การใช้งานในศู น ย์ ซึ่ ง มี
หลอดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับการเรียนการสอน มีกาลังไฟรวมอยู่ที่ประมาณ 400 Watt จากการสารวจและ
สอบถามคนในชุมชนทราบว่าแหล่งน้าจากต้นน้าน้ามีไหลตลอดทั้งปี ทาให้มั่นใจได้ว่าเครื่องปั่นไฟจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ทุกวันตลอดทั้งปี

ภาพที่ 3 ลักษณะการติดตั้งกังหันน้าผลิตไฟฟ้า
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนินการร่วมกับชุมชนแสดงดังภาพที่ 4 – 8 ทีไ่ ด้ดาเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้น

ก.

ข.

ภาพที่ 4 ลักษณะความเป็นอยูข่ องชุมชน ก) บริเวณชุมชนบ้านจะจ๋อ ข) บริเวณแหล่งน้ากินของชุมชน
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ก.
ข.
ภาพที่ 5 การใช้น้าในชุมชน ก) จุดน้าใช้และน้าดื่มในแต่ละบ้าน ข) บริเวณถังเก็บน้าในชุมชน

ก.
ข.
ภาพที่ 6 การทากิจกรรมผลิตเครื่องน้าในชุมชน ก) ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันวางระบบท่อน้าใหม่
ข) ชาวบ้านช่วยกันประกอบเครื่องกรองน้าในวันที่แรก

ก.
ข.
ภาพที่ 7 การทากิจกรรมผลิตเครื่องน้าในชุมชน ก) ชาวบ้านในชุมชนมาเรียนรู้การทาเครื่องกรองน้าใหม่
ข) เครื่องกรองน้าที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยและติดตั้งในชุมชน
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ภาพที่ 8 เสร็จสิ้นกิจกรรมอบรมการทาเครื่องกรองน้าโดยใช้ท่อ PVC ได้ 30 เครื่อง
ตารางที่ 2 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้าก่อนและหลังเข้าเครื่องกรองน้า [6]
ค่ามาตร าน
ก่อนเข้าเครื่อง
หลังเข้าเครื่อง
รายการที่ทดสอบ
หน่วย
กรมควบคุม
กรองน้า
กรองน้า
มลพิษ [7]
คุณลักษณะทางกายภาพ
ความขุ่น
5
1.8
0.8
ความเป็นกรด-ด่าง ที่ 25 °C
6.5-8.5
7.62
7.61
คุณลักษณะทางเคมี
ความกระด้างทัง้ หมด as CaCO
100
40
30
mg/L
เหล็ก
0.5
0.05
0.02
mg/L
แมงกานีส
0.3
0.01
0.00
mg/L
ฟลูออไรด์
0.7
0.14
0.03
mg/L
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
Total Coliform Bacteria
MPN/100mL
น้อยกว่า
พบ
ไม่พบ
E. coli
MPN/100mL
ไม่มี
พบ
ไม่พบ
หลังจากได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงจนชุมชนชาวไทยภูเขาได้ดาเนินการ
สร้างเครื่องกรองน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นาน้าดิบจากแหล่งน้าธรรมชาติในชุมชนที่ใช้บริโภคและน้าที่ผ่านการกรอง
จากเครื่องกรองน้าเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้า โดยมี คุณลักษณะทางกายภาพ,
คุณลักษณะทางเคมีและคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 2 โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้าดื่ม
จากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งคุณภาพน้าหลังผ่านเครื่องกรองที่ได้ผ่านมาตรฐานน้าดื่มสามารถนาไปดื่มกินได้
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ตารางที่ 3 แสดงผลการค่ากระแสไฟฟ้าจากกังหันน้าผลิตไฟฟ้า
จานวน
หลอดไฟ

กาลังไฟฟ้าของ
โหลด (วัตต์)

กาลังไฟฟ้าที่จา่ ย
โหลด (วัตต์)

กระแสไฟฟ้าทีโ่ หลด
ต้องการ (มิลลิแอมป์)

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายโหลด
(มิลลิแอมป์)

1
2
3
4
5
6
7
8
ค่าเฉลี่ย

24
48
72
96
120
134
159
199
106.5

51.2
60.6
86.5
97.3
109.6
111.4
125.2
113.1
94.35

109.1
218.2
327.3
436.4
545.5
609.1
722.7
904.5
484.09

212
256
374
438
502
530
628
648
448.5

ในส่วนของการติดตั้งกั งหันน้าผลิตไฟฟ้าร่วมกับชุมชนชาวไทยภูเขา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและมีการทดสอบ
โดยผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 3 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้าของโหลดที่ต้องการ กับที่
เครื่องปั่นไฟพลังน้าจ่ายได้จริงที่ตาแหน่งปลายสายเมื่อต่อโหลดระยะทาง 150 เมตร จากระดับความสูงจากแหล่งน้า 5
เมตร ที่ติดตั้งบริเวณแหล่งต้นน้า โดยที่กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนาไปใช้กับเครื่องกรองน้าที่ระบบ UV และ ระบบไฟ
ส่องสว่างในชุมชน
และในส่วนสุดท้ายของการอบรมจะเป็นการบรมสาธิตการซ่อมบารุงรักษาเครื่องกรองน้าซึ่งจากการทดสอบ
เก็บข้อมูลการทางานของเครื่องกรองน้าพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการถอดไส้กรองมาล้างทาความสะอาดจะอยู่ที่
ประมาณ 1 เดือนและอายุการใช้งานของเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีถ้ามีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

สรุปผล
จากการศึกษาและพัฒนาเครื่องกรองน้าดื่มร่วมกับชุมชนบ้านจะจ๋ อ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้สามารถ
พั ฒ นาเครื่อ งกรองน้าดื่ม เพื่ อ แก้ ปัญ หาเรื่อ งน้าดื่ม ไม่ส ะอาดให้ กั บชุม ชนใช้งานได้ ส าเร็จ โดยที่ น้ามีคุ ณ ภาพผ่ า น
มาตรฐานน้าดื่มสามารถนาไปดื่มกินได้ และชาวบ้านสามารถเรียนรู้ที่จะดูแลรักษารวมทั้งสามารถสร้างขึ้นเองได้ใน
ราคาเครื่องไม่เกิน 600 บาท ทาให้คนในชุมชนทั้งหมดสร้างเครื่องกรองน้าขึน้ ใช้เองได้ทั้งหมด 40 หลังคาเรือน และได้
ถ่ายทอดไปยังชุมชนชาวไทยภูเขาอื่นๆอีกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถผลิตไฟฟ้าได้
อย่างต่อเนื่อง ผลการทดลองจากค่ากาลังไฟฟ้าที่คานวณจากอ่ างเก็บน้า 5 เมตร และอัตราการไหลของน้า 3 ลิตร/
วินาที โดยคิดเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานน้าทางานที่ 75% จะได้กาลังไฟฟ้า 459.84 วัตต์ ทาการทดสอบที่ปลายสายหรือ
ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ระยะทาง 150 เมตร ทดลองกับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
หรือหลอดตะเกียบจานวน 8 หลอดโดยการจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กับหลอดไฟกาลังไฟฟ้าของโหลดทั้งหมดเท่ากับ 199
วัตต์ วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 174.5 โวลท์และค่ากระแสไฟฟ้าได้ 648 มิลลิแอมป์ ความถี่ 35.69 เฮริทซ์กาลังไฟฟ้าที่ใช้
ไปเท่ากับ 113.1 วัตต์ เพิ่มที่ละ 1 และวัดผลบันทึกค่า จนครบทั้ง 8 หลอด และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอด UV
ขนาด 6 วัตต์ ได้ 30 เครื่อง

1227

Proceedings

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้ทุนสนับสนุนในการทาวิจัยในครั้งนีแ้ ละขอขอบคุณวิทยาลัยเชียงรายที่ให้
การสนับสนุน และส่งเสริมให้การทาวิจัยในครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงลงได้เป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
1. ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข .) [อินเทอร์เน็ต]. 2551; สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2559. ได้จาก http://www.contothailand.org/independentfile/INDEX.ASP
2. ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เครื่องกรองน้าดื่ม [อินเทอร์เน็ต].
2550; สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559. ได้จาก: http://www.tistr.or.th/ed/?p=496
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) [อินเทอร์เน็ต].2537; สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน
2559. ได้จาก: http://www.dede.go.th/main.php?filename=index
4. ครรชิต พุทธโกษา, คู่มอื การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2554.
5. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้า ห้องปฏิบัตกิ ารงานควบคุมคุณภาพน้า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ
น้า การประปาส่วนภูมภิ าคเขต 9 เชียงราย. 2558.
6. มาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการบริโภค ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12; 2542.

1228

Proceedings

ชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
Under and over voltage test set using automatic transfer switch
ดารงศักดิ์ วงศ์ตา1* และ อนุชา ยอดเชียงคา1
Dumrongsak Wongta1* and Anucha Yodchiangkam1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน
แรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2 ทาหน้าที่เป็นสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตทิ ี่จะถ่ายโอนสวิตช์
ระหว่างแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้ากับโหลด และระหว่างแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าสารองกับโหลด การทางานชุดทดสอบ
แรงดันต่า และแรงดันเกิน จะตัง้ ค่าเป้าหมายการตรวจสอบแรงดันผิดปกติ ไว้ตงั้ แต่ 2-20 เปอร์เซ็น จากแหล่งจ่ายของ
ระบบไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และตั้งค่าหน่วงเวลาการถ่ายโอนสวิตช์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิด
สภาวะแรงดันไฟฟ้าผิดปกติจากแหล่งจ่ายของระบบไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจะถ่ายโอน
สวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้าสารอง พร้อมกับหน่วงเวลาการถ่ายโอนสวิตช์ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
คาสาคัญ: สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ แรงดันต่า 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
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บทนา
ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ให้มนุษย์เราสามารถดารงชีวิตที่สะดวกสบายขึน้ ไม่วา่ จะเป็นเรื่องความเป็นอยูอ่ าศัย
การเดินทาง ก็สามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน ปัจจัยสาคัญที่กล่าวมานี้นนั้ คือ พลังงานไฟฟ้า
ซึ่งมีสาคั ญ อย่างยิ่งแก่ผู้ใช้ไฟ เช่น สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของ
ราชการที่จาเป็นต้องดาเนินการตลอด 24 ชั่วโมง จะต้องมีความมั่นใจ เชื่อถือคุณภาพกาลังไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า ซึ่งบางครั้งในการการเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นผลให้ไฟฟ้าดับ จึงทาให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่กาลังทางานอยู่ขณะนั้นได้หยุดลง ผลเสียอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่น ข้อมูล
ต่างๆเกิดสูญหาย ลิฟท์ค้างคนติดอยู่ในลิฟท์ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตในโรงพยาบาล ดังนั้น วิศวกรไฟฟ้าจึงมี
การจัดทาระบบไฟฟ้าสารองขึ้น เพื่อช่วยทดแทนให้กาลังไฟฟ้ามีใช้งานต่อไปในระหว่างที่การไฟฟ้าออกปฏิบัติหน้าที่แก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากระบบไฟฟ้า
คุณภาพกาลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านั้นมีความเชื่อถือ มั่นใจได้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างดีเยี่ยม และการจัดทาระบบ
ไฟฟ้าสารองนัน้ ยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องในกรณีไฟฟ้าดับ ซึ่งสมัยก่อนนัน้ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
การถ่ายโอนสวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้าสารองนั้นต้องใช้คนไปถ่ายโอนสวิตช์ด้วยมือ ซึ่งจาเป็นจะต้องมีพนักงานเฝ้าระบบ
ไฟฟ้า แต่ปัจจุบันมีการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งทางานโดยสวิตช์ถ่ายโอนแบบอัตโนมัติ ทาให้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า
สารองได้รวดเร็ว และทันท่วงที
จากความสาคัญข้างต้นจึงมีแนวคิดออกแบบสร้างชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอน
อัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณ์สามารถตรวจสอบความผิดปกติแรงดันของระบบไฟฟ้า ที่เป็นเหตุให้การใช้ไฟฟ้านั้นขัดข้องแล้วจะ
เกิดไฟฟ้าดับลงตามมา และเพื่อสามารถศึกษาแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ชุดทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติสามารถ
ทางานได้ตามค่าแรงดันที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งสามารถประยุกต์ทางานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
คุณภาพกาลังไฟฟ้า
หมายถึง คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในสภาวะ
ปกติ ที่ไม่ทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการทางานขัดข้องหรือเกิดการเสียหายจากแหล่งจ่าย ระบบไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าฯ มีระดับแรงดันปกติ 230 โวลต์ในระบบ 1 เฟส และ 400 โวลต์ในระบบ 3 เฟส การไฟฟ้ายอมรับค่า
แรงดันต่าสูงสุดที่จุดใช้งานไม่ควรเกิน 5% ของระดับแรงดันปกติ หรือประมาณ 220 โวลต์ในระบบ 1 เฟส และ 380
โวลต์ ในระบบ 3 เฟส หรือค่าแรงดันเกินสูงสุดที่จุดใช้งานไม่ควรเกิน 5% ของระดับแรงดันปกติ หรือประมาณ 240
โวลต์ในระบบ 1 เฟส และ 420 โวลต์ ในระบบ 3 เฟส รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าสภาวะปกติดังภาพที่ 1 ก
ปัญหาคุณภาพกาลังไฟฟ้า
หมายถึง ปัญหาที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า ที่มีผลทาให้คุณภาพกาลังไฟฟ้ามีสภาวะไม่ปกติ ดังนี้
1. ภาวะชั่วครู่ (Transient) คื อปรากฏการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแรงดัน ไฟฟ้า หรือ กระแสไฟฟ้า ในเวลา
ทันทีทันใด ส่วนมากปัญหาเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝ้าผ่า หรือเกิดจากสวิตชิ่งอุปกรณ์ในระบบ
2. การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะสั้น คือการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันประสิทธิผลที่มีระยะการเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิน 1 นาที สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากสภาวะความผิดพร่องทางไฟฟ้า ทาให้เกิดแรงดันตก แรงดันเกิน หรือไฟดับ
3. การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะยาว คือการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันประสิทธิผลที่มีระยะการเปลี่ยนแปลง
ค่าเกิน 1 นาที สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการทางานโหลดขนาดใหญ่ ทาให้เกิดแรงดันตก แรงดันเกิน
หรือไฟดับ
1230

Proceedings

4. แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (Voltage Unbalance) คือแรงดันของระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มขี นาดแตกต่างกัน 0.52% หรือมีมุมเปลี่ยนไปจาก 120 องศา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานต่อโหลดไม่สมดุลกัน เป็นผลให้เกิดความ
ร้อน ทาให้อุปกรณ์เช่น มอเตอร์ หรือหม้อแปลงไฟฟ้ามีอายุการใช้งานน้อยลง
5. ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น คือ มีการเบี่ยงเบนสภาวะคงตัวรูปคลื่นไซด์ที่มีความถี่ทางกาลังไฟฟ้า สาเหตุ
เกิดจากสัญญาณรบกวน หรือ เกิดฮามอนิกส์
6. แรงดั นกระเพื่อ ม (Voltage Fluctuation) คือการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของค่า แรงดันประสิทธิผลมี
ขนาดไม่เกินช่วงแรงดัน 0.95-1.05 ต่อหน่วย สาเหตุเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่เกิดการอาร์ค เช่นเตาหลอมแบบอาร์ค
หรือ เครื่องเชื่อม
7. การเปลี่ยนแปลงความถี่กาลังไฟฟ้า (Power Frequency Variation) คือปรากฏการณ์ที่ความถี่ของระบบ
ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากค่าความถี่ปกติ 50 เฮิรตซ์ (Hz) สาเหตุเกิดจากการทางานผิดพลาดของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า หรือมีการหลุดออกจากระบบทาให้กระทบต่อการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการทางานสัมพันธ์กับความถี่
ระบบไฟฟ้า เช่นเครื่องกลไฟฟ้า
แรงดันต่า(Under Voltage)
แรงดั น ต่ า หรือ แรงดั น ตก คื อ ค่ า แรงดั น ประสิ ท ธิผ ล ที่ มี ขนาดลดลงระหว่าง 0.8-0.9 ต่อ หน่วย ในช่ว ง
เวลานานกว่า 1 นาที เกิดจากระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าขัดข้อง ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่าต่ากว่า
แรงดันใช้งานปกติ มีสาเหตุเกิดขึน้ จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มมี ากขึ้น หรืออยูช่ ว่ งปลายของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
มีการสวิตชิ่งโหลดขนาดใหญ่ เข้าระบบ หรือมีการปลดค่าปาซิเตอร์ออกจากระบบ มีผลทาให้อุปกรณ์ ได้รับความ
เสียหาย เนื่องจากระบบเกิดการรับภาระโหลดเกินไปแรงดันต่ามักจะเกิดช่วงที่มีฝนตกหนัก และเกิดก่อนไฟดับ ทาให้
ไฟดับไม่สนิท หรือดับเป็นบางเฟส รูปคลืน่ แรงดันไฟฟ้าต่าดังภาพที่ 1 ข
แรงดันเกิน (Over Voltage)
แรงดันเกิน คือค่าแรงดันประสิทธิผล ที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ระหว่าง 1.1-1.2 ต่อหน่วย ในช่วงเวลานานกว่า 1 นาที
มีสาเหตุเกิดขึ้นจากการอยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟฟ้า มีการปลดโหลดขนาดใหญ่ออกจากระบบ หรือการปรับแทปหม้อแปลง
ไม่ เหมาะสมกั บ ระบบ รู ป คลื่ น แรงดั น ไฟฟ้ า เกิ น ดั ง ภาพที่ 1 ค อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ได้ รับ ความเสี ย หายอั น
เนื่องมาจากความผิดปกติแรงดันต่าและแรงดันเกินดังนี้
1. หลอดไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่ติดหรือกะพริบตลอดเวลาหรือติดยากกว่าปกติ
2. หลอดไส้หรือหลอดตะเกียบติดแต่สว่างน้อยลงกว่าปกติ
3. พัดลมหมุนช้าลง มอเตอร์พยายามจะหมุนแต่ไม่มีแรงหมุน ทาให้เกิดความร้อนขึ้นในขดลวดมอเตอร์ หาก
ปล่อยทิง้ ไว้ขดลวดมอเตอร์อาจไหม้ได้
4. ปั๊มน้าไม่ทางาน จะเกิดมีเสียงผิดปกติดังขึน้ ชัดเจนที่ตัวปั๊มน้า
5. เครื่องปรับอากาศไม่ทางาน

ก) รูปคลืน่ แรงดันไฟฟ้าปกติ

ข) รูปคลื่นเมื่อเกิดแรงดันต่า

ค) รูปคลื่นเมื่อเกิดแรงดันเกิน

ภาพที่ 1 รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า
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สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
คือ Automatic Transfer Switch หรือ ATS เป็นอุปกรณ์สาหรับระบบไฟฟ้าโดยทาหน้าที่ตัดแหล่งจ่ายไฟจาก
ระบบออก แล้วถ่ายโอนสวิตช์เลือกแหล่งจ่ายไฟที่แหล่งจ่ายไฟสารอง เมื่อเกิดสภาวะผิดปกติจากแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้า
เพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายังมีไฟฟ้าใช้ตามปกติ โดยแบ่งประเภทการถ่ายโอนสวิตช์ดังนี้
1. Manual Transfer Switch (MTS) เป็นสวิตช์ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตช์ถ่ายโอนใช้มอื
2. Automatic Transfer Switch (ATS) เป็นสวิตช์ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
โดยสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ หรือ ATS จะตรวจสอบสภาวะแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ ลาดับเฟส และจานวน
เฟสมาครบหรือไม่ตามชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ออกแบบ ในบทความนี้ได้ออกแบบเลือกอุปกรณ์สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีสภาวะผิดปกติในระบบไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้าต่า และ แรงดันไฟฟ้าเกิน จะตัดแหล่งจ่ายไฟที่
ระบบไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าเกิดสภาวะผิดปกติ มาเลือกที่แหล่งจ่ายไฟระบบไฟฟ้าสารอง หรือเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การออกแบบชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
การออกแบบ และการสร้างชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ให้มีการทางาน
ตามอุ ป กรณ์ ระบบไฟฟ้ า ที่ มี ใช้อ ยู่จ ริ ง และเพื่ อ สามารถใช้ในการศึก ษาทดสอบกั บไฟฟ้ ากระแสสลั บ และไฟฟ้ า
กระแสตรง โดยสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจะมีหน้าที่ถ่ายโอนสวิตช์จากแหล่งจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า มาที่ระบบไฟฟ้า
สารอง เมื่อชุดทดสอบแรงดั นต่า และแรงดันเกิน ที่ ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติต รวจพบว่ามีแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือ
แรงดันไฟฟ้าต่าลง ตามค่าเปอร์เซ็นต์พิกัดแรงดันที่กาหนดไว้ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจ ะตัดวงจรออกจากระบบไฟฟ้า
แล้วถ่ายโอนสวิตช์ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟระบบไฟฟ้าสารองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าสารองใช้ทันท่วงที และ
เมื่อระบบไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจะตัดวงจรออกจากระบบไฟฟ้าสารอง แล้วถ่ายโอน
สวิตช์ไปที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าดังเดิม และเมื่อเกิดกรณีการทางานขัดข้องผิดพลาดทาให้การทางานของ
สวิ ต ช์ ถ่ า ยโอนอั ต โนมั ติ ที่ ไม่ ถ่ า ยโอนสวิ ต ช์ จึ ง ได้ อ อกแบบให้ มี ก ารใช้ ก ารถ่ า ยโอนสวิ ต ช์ ด้ ว ยมื อ แทน และให้
เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่ 1 และตัวที่ 3 ทางานถ่ายโอนสวิตช์ด้วยมือแบบอินเตอร์ล็อกกัน เพื่อป้องกันแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้ง
สองแหล่งจ่ายมาลัดวงจรพร้อมกัน ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ก) วงจรการทางานสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
ขณะระบบไฟฟ้าในสภาวะปกติ

ข) วงจรการทางานสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
ขณะระบบไฟฟ้าเกิดสภาวะผิดปกติ

ภาพที่ 2 การทางานชุดทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตทิ ี่โหลดไฟฟ้ากระแสสลับ
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ก) วงจรการทางานสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
ขณะระบบไฟฟ้าในสภาวะปกติ

ข) วงจรการทางานสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
ขณะระบบไฟฟ้าเกิดสภาวะผิดปกติ

ภาพที่ 3 การทางานชุดทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติที่โหลดไฟฟ้ากระแสตรง
วัสดุอุปกรณ์
1. อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2
เป็ น อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ถู ก พั ฒ นาส าหรับ การตรวจสอบ และป้ อ งกั น ความ
ผิดปกติของแรงดันกระแสสลับในระบบ 1 เฟส โดยมีคุณสมบัติในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าตก และไฟเกินที่เ กิดจาก
ระบบไฟฟ้าหลัก มีวงจรหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการทางานทันทีทันใดหลังจากแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อ
ระบบไฟฟ้าเกิดสภาวะผิดปกติแรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage) หรือ แรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage) มีวงจรหน่วง
เวลาจะนับเวลาจนครบที่ตั้งค่าไว้ (สามารถตั้งค่าได้ 0-5 วินาที) รีเลย์จะตัดวงจรอยู่ในสภาวะตัดการจ่ายพลังงาน
(De-energize : NC) เมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติเกินกว่าเปอร์เซ็นที่ตั้งค่าไว้บวกด้วยค่า Differential รีเลย์
ยังคงอยู่ในสภาวะ NC ไปจนกว่าวงจรหน่วงเวลาครบตามที่ตั้งไว้คือ Delay On (สามารถตั้งค่าได้ 0-15 นาที) รีเลย์จะ
เปลี่ ย นสภาวะโดยอั ตโนมั ติเป็ น (Energize : NO) หน้าจอแสดงผล On และสามารถกลับมาเช็ค ความผิ ด ปกติข อง
แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ครั้งล่าสุด (Last Faulted) เพื่อเก็บข้อมูลเหตุการณ์สภาวะที่เกิดความผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้
ดังภาพที่ 4 รายละเอียดการทางานของอุปกรณ์ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทางานอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล รุ่น W-OP2
ลาดับ
ไฟโชว์หน้าจอ
รายละเอียด
ช่วงการตั้งค่า
1
OV
ตัง้ ค่าแรงดันเกิน
10-20 %
2
UV
ตัง้ ค่าแรงดันตก
2-20%
3
T.Off
ตัง้ ค่าแรงดันตัด
0 ถึง 5 วินาที
4
T.On
ตัง้ ค่าแรงดันตัด
0 ถึง 15 วินาที
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โรงงานตั้งค่า
12 %
12 %
2 วินาที
0 วินาที
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ภาพที่ 4 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2
2. วงจรเรียงกระแส (AC/DC Converter)
เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 230 โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 12 โวลต์
3. อินเวอร์เตอร์ (DC/AC Inverter)
เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 12 โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 230 โวลต์
4. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ขนาด 15 แอมป์
ใช้เปิด-ปิดวงจรแบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้ในกรณีมีกระแสไหลผ่านเกินค่าที่กาหนด
4. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 12 แอมป์ต่อชั่วโมง
ใช้แบตเตอรี่ชนิด Valve Regulated Lead Acid (VRLA) ประสิทธิภาพสูง มีเซลล์จานวน 6 เซลล์ต่อ
อนุกรม ช่วงอุณหภูมิใช้งานของแบตเตอรี่ 20-50 ◦ องศาเซลเซียส กระแสชาร์ตสูงสุด 3.6 แอมป์
5. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Variac 0-250 โวลต์)
ใช้ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยูใ่ นช่วงแรงดันที่กาหนดในการทดสอบชุดทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
6. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบดิจิตอล (Digital Multimeter)
การสร้างชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
1. ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น แรงดั น เฟสแบบดิ จิ ต อล เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ และวงจรเรี ย งกระแส (AC-DC
Converter) เข้ากับรางสายไฟเข้าด้านบนข้างในตู้ชุดทดสอบที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ
2. เดินสายไฟที่ออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ตามข้อ 1 มาต่อกับจุดต่อเสียบสายทดสอบ ซ่อนสายไฟไว้ข้างหลัง
บอร์ดวงจรที่ทาไว้ ดังภาพที่ 5 ก
3. ติดตัง้ หลอดแสดงผลการทางานชุดทดสอบที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติที่หน้าตู้ ให้แสดงผลการทางานดังนี้
-หลอดสีเขียว (main) คือ สถานะไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสภาวะแรงดันปกติ
-หลอดสีส้ม (Load) คือ สถานะโหลดทางานในระบบ มีแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลเข้าโหลด
-หลอดสีแดง (Emergency) คือ สถานะสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ตัดวงจรออกจากแหล่งจ่ายไฟจาก
ระบบไฟฟ้า แล้วถ่ายโอนสวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้าสารอง หรือแบตเตอรี่ ดังภาพที่ 5 ข
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ก) การออกแบบติดตัง้ อุปกรณ์ข้างในตู้
ข)ติดตัง้ หลอดแสดงผลการทางานข้างนอกตู้
ภาพที่ 5 การสร้างชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ

วิธีการศึกษาทดลอง
1. การทดสอบการทางานของชุดทดสอบแรงดัน ต่า และแรงดัน เกิน ที่ ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัต โนมัตินั้นจะใช้
วิธีก ารป้ อ นแรงดั น อิน พุ ต จากเครื่อ งควบคุ ม แรงดั น ไฟฟ้า กระแสสลั บ (Variac 0-250 โวลต์ ) ซึ่ งสามารถปรับค่ า
แรงดั นไฟฟ้ากระแสสลั บได้ ตามต้องการ โดยเครื่องควบคุ มแรงดัน ไฟฟ้าจะเริ่ม ต้น ตั้งค่าแรงดัน ไฟฟ้าให้มีสภาวะ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ปกติ 220 โวลต์ วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Volt Meter) จากเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2. เสียบปลั๊กไฟตู้ ทดสอบที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ เข้าที่เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งจะมี
แรงดันไฟฟ้าไปอยู่ที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่ 1
3. ตั้ ง ค่ า ก าหนดแรงดั น อิ น พุ ต ที่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น แรงดั น เฟสแบบดิ จิ ต อล (Digital Phase Protector)
รุ่น W-OP2 โดยปรับที่ Dip Switch กาหนดให้แรงดันอินพุตที่ 220 VAC ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ตัง้ ค่า Dip Switch กาหนดแรงดันอินพุตให้อุปกรณ์
4. ตั้งค่ ากาหนดเปอร์เซ็น ของค่าแรงดัน ต่ า แรงดัน เกิ นในระบบไฟฟ้า ที่ อุ ปกรณ์ ป้อ งกั นแรงดั น เฟสแบบ
ดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2 ให้ทางานเป็นสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ดังนี้
- ตัง้ ค่าแรงดันต่ากว่าแรงดันปกติ (OV) คือ {2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20%}
- ตัง้ ค่าแรงดันเกินกว่าแรงดันปกติ (UV) คือ {10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%}
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5. ตั้ง เวลาหน่ ว งการท างานในการถ่ า ยโอนสวิต ช์อั ต โนมั ติ (Time Delay Off, Time Delay On) ที่ อุ ปกรณ์
ป้องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2 ให้ทางาน โดยกาหนดทดสอบการหน่วงเวลา
ดังนี้
- ตั้งค่าเวลาแบบที่ 1 On (5 นาที) OFF (1 วินาที) คือ เมื่อเกิดแรงดันผิดปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่ายโอน
สวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้าสารอง 1 วินาที และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่ายโอนสวิตช์
ไปที่ระบบไฟฟ้า 5 นาที
- ตั้งค่าเวลาแบบที่ 2 On (10 นาที) OFF (3 วินาที) คือ เมื่อเกิดแรงดันผิดปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่าย
โอนสวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้าสารอง 3 วินาที และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่ายโอน
สวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้า 10 นาที
- ตั้งค่าเวลาแบบที่ 3 On (15 นาที) OFF (5 วินาที) คือ เมื่อเกิดแรงดันผิดปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่าย
โอนสวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้าสารอง 5 วินาที และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่ายโอน
สวิตช์ไปที่ระบบไฟฟ้า 15 นาที
6. ต่อวงจรการทดลอง ชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ดังภาพที่ 7 และ
ภาพที่ 8

ภาพที่ 7 วงจรทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตแิ บบโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ
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ภาพที่ 8 วงจรทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตแิ บบโหลดไฟฟ้ากระแสตรง
7. ปรับแรงดันชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Variac 0-250 โวลต์) ที่ตั้งค่าที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยทดลอง
ปรับแรงดันไฟฟ้าลดลงที่ละ 1 โวลต์ อย่างช้าๆ ในกรณีทดสอบค่าแรงดันตก
8. ปรับแรงดันชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Variac 0-250 โวลต์) ที่ตั้งค่าที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยทดลอง
ปรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ที่ละ 1 โวลต์ อย่างช้าๆ ในกรณีทดสอบค่าแรงดันเกิน

ผลการศึกษา
ผลการทดลองชุด ทดสอบแรงดั น ต่ า และแรงดั น เกิ น ที่ ใช้ส วิ ต ช์ถ่ า ยโอนอั ต โนมั ติ ได้ มี ก ารค านวณค่ า
แรงดันไฟฟ้าที่การถ่ายโอนสวิตช์จะทางานตามกาหนดค่าเปอร์เซ็นต์แรงดันตก และค่าเปอร์เซ็นต์แรงดันเกิน บันทึกผล
การทางานชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ทางานตามที่ตั้งค่าไว้หรือไม่ ดังตารางที่ 2
และตารางที่ 3

1237

Proceedings

ตารางที่ 2. ผลการทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติทางาน กรณีเกิดแรงดันไฟฟ้าต่า (Under Voltage)
ลาดับ ตั้งค่าสวิตช์ แรงดัน ตั้งค่าเวลาแบบที่ 1 ตั้งค่าเวลาแบบที่ 2 ตั้งค่าเวลาแบบที่ 3
ทางาน
จากระบบ
On (5 นาที)
On (10 นาที)
On (15 นาที)
(เปอร์เซ็นต์) ไฟฟ้า
OFF (1 วินาที)
OFF (3 วินาที)
OFF (5 วินาที)
(โวลต์)
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 สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติทางาน
- คือ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตไิ ม่ทางาน
ตารางที่ 3. ผลการทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติทางาน กรณีเกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage)
ลาดับ ตั้งค่าสวิตช์ แรงดัน ตั้งค่าเวลาแบบที่ 1 ตั้งค่าเวลาแบบที่ 2 ตัง้ ค่าเวลาแบบที่ 3
ทางาน
จากระบบ
On (5 นาที)
On (10 นาที)
On (15 นาที)
(เปอร์เซ็นต์) ไฟฟ้า
OFF (1 วินาที)
OFF (3 วินาที)
OFF (5 วินาที)
(โวลต์)
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 สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตทิ างาน
- คือ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตไิ ม่ทางาน
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ผลการทดลองจากตารางที่ 2 และ3 จะเห็นได้ชัดว่า ชุดทดสอบแรงดันต่า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอน
อัตโนมัติทางานถ่ายโอนสวิตช์ไปตามระยะหน่วงเวลา และตามสภาวะค่าแรงดันไฟฟ้าที่กาหนดจากเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งค่า
ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด แต่ไม่สามารถกาหนดเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า 20 % เนื่องจาก
เกินพิกัดการทางานของอุปกรณ์ป้องกัน

วิจารณ์และสรุปผล
บทความนี้ได้ น าเสนอ การออกแบบและสร้ างชุด ทดสอบแรงดั น ต่ า และแรงดั น เกิ น ที่ ใช้ส วิต ช์ถ่ ายโอน
อัตโนมัติ โดยทดสอบให้สามารถทางานได้ทั้งโหลดระบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ การทดสอบได้กาหนดช่วง
ที่ตั้งค่าแรงดันของระบบไฟฟ้าให้มีคา่ ผิดปกติจากระบบไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ ในกรณีที่เกิดแรงดันต่า และแรงดันเกิน ได้
กาหนดเวลาสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตใิ ห้หน่วงเวลาไว้ทั้ง 3 แบบ ผลการทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตจิ ะทางานเมื่อเกิด
แรงดันไฟฟ้าต่า และแรงดันไฟฟ้าเกินจากระบบไฟฟ้าพร้อมกับการหน่วงเวลาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งค่าได้เป็นอย่างดี
อีกทัง้ เมื่อแรงดันระบบไฟฟ้ากลับเข้าสูส่ ภาวะปกติสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตจิ ะหน่วงเวลา และจะถ่ายโอนสวิตช์ไปที่ระบบ
ไฟฟ้าดังเดิมได้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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การเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลาปาง โดยใช้
เทคนิคการผลิตเชิงกระบวนการผลิต
Increase potential the production of small ceramic factory in Lampang
Province, using the technique of mass production manufacturing process
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Hunyala1, Anurak Artitkawin1, Sorawich Muinta1, Patompong Prommaboon1 and Prasong Norkeaw1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพการผลิ ตในโรงงานเซรามิ กขนาดเล็ ก วิธีการด าเนินการวิจั ยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกดาเนินการสารวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ช่วงที่ 2 ดาเนินการหา
แนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า โรงงานเซรามิกขนาดเล็กมีปัญหา
ในการดาเนินกิจการด้านเทคนิคการผลิต 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ปัญหาทางด้านเทคนิคการผลิตน้าดินสาหรับการ
หล่อผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่ 2 ปัญหาทางด้านเทคนิคการหล่อผลิตภัณฑ์ และแม่พิมพ์ ประเด็นที่ 3 ปัญหาทางด้านเทคนิค
การวาด และ ประเด็ นที่ 4 ปั ญหาทางด้ านเทคนิคการเผาเตา และเทคนิคการเพิ่มก าลั งการผลิ ตเพื่อลดต้นทุ น สาหรับ
แนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก พบว่า การแก้ไขปัญหาด้วยการให้คาปรึกษา แนะนา
สาธิต ให้ขอ้ เสนอแนะทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 4 ประเด็นได้
คาสาคัญ: ศักยภาพ โรงงานเซรามิก ผู้ประกอบการ เซรามิก ลาปาง

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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บทนา
อุต สาหกรรมเซรามิก ในประเทศไทยเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ นาวัต ถุ ดิบประเภท หิ น ดิ น และแร่ธาตุ มาผ่ าน
กระบวนการผลิตให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร สุขภัณฑ์ วัสดุทางเคมี สารให้สี เนื้อดิน ผง
วัตถุ ดิ บเคมีส าหรับผลิ ต น้าเคลือ บและสี เป็ น ต้น หากกล่ าวถึ งสิ น ค้าเซรามิก จังหวัด ล าปางถื อว่าเป็น จั งหวัด ที่ มี
อุตสาหกรรมด้านเซรามิกมากที่สุดในประเทศ ด้วยความได้เปรียบที่มีแหล่ง วัตถุดิบดินขาว ดินดา แต่ในปี 2554 2556 ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ต้อ งแบกรับ ต้น ทุ น ทางการผลิ ต ที่ สู งขึ้น โดยเฉพาะผู้ ประกอบการขนาดเล็ ก เป็ น
อุตสาหกรรมเซรามิกที่มีผู้ผลิตจานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 90[4] ซึ่งขาดความพร้อมทางด้านเทคนิคการผลิตที่จะช่วย
ลดของเสี ย ลดต้น ทุ น หรือ เพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต ให้ กั บ โรงงานตนเองในสภาวะที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้น เพื่ อ ปะคั บ ปะครอง
สถานะภาพโรงงานของตนให้ผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องรับมือกับสภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น
เหมือนกับโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โรงงานเซรามิกขนาดเล็กในลาปาง เจ้าของโรงงานเป็นทั้งผู้บริหารและพนักงาน ภาระหนักของการประกอบ
ธุรกิจตกอยู่ที่เจ้าของโรงงาน[7] เพราะต้องทางานหนักและมีความอดทนสูงและต้องมีการบริหารจัดการหน่วยงานของ
ตนเองด้วย เพราะโรงงานเซรามิกขนาดเล็กถึงจะมีแรงงานน้อยแต่ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และ
หน่วยงานอื่น ๆ[5] ใช้ระบบการบริหารจัดการในมุมมองเชิงระบบ กล่าวคือ ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบกลุ่มหรือ
กระบวนการของธุรกิจของภาคส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและขึน้ แก่กัน นอกจากนี้ยังมีข้อเด่นอีกประการคือ เป็น
การบริหารจัดการแบบระบบเปิด [2] ทุกคนภายในโรงงานมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน จนบ้างครั้งการดาเนินงานแฝงไว้
ด้วยศัก ยภาพขององค์ กรภายในโรงงาน โดยสังเกตได้ จากความสามารถของโรงงานในด้ านต่างๆ ที่ส ามารถ
นามาใช้หรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ โรงงาน[3] ซึ่งปจจัยที่มี
ผลตอความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจการผลิตเซรามิกขนาดเล็ก เจ้าของโรงงานตองใหความสาคัญกับประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานมากกวาที่จะมุงแตแสวงหากาไรเปนหลัก [9] สาหรับตัวเจ้าของโรงงานควรเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการ
ทางานสู งเพราะต้อ งพั ฒ นาทั กษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ งพฤติกรรม คุ ณ ลั กษณะและทัศ นคติที่บุค ลากร
จาเป็นต้องมี เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา [6] เพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการ
ของลูกค้า และกระแสของตลาดเซรามิก แต่ด้วยภาระด้านการบริการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ด้านการจัดการ ด้าน
การผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน[1] เจ้าของโรงงานต้องใช้เวลาดูแลภาระทั้งหมด ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ
และต้นทุนที่สูงมากเกินไป ทาให้โรงงานเซรามิกขนาดเล็ กประสบปัญหาด้านกาลังการผลิต เกิดของเสียในระหว่าง
กระบวนการผลิตมากที่สุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัย จึงเล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มศักยภาพการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาด
เล็ก พัฒนาโจทย์วิจัยจากกรอบแนวคิดการศึกษาศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก สู่การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การให้ความ
ช่วยเหลือตามบริบทของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งบรรลุเรื่อง 3 เรื่อง
ได้แก่ 1. ใช้คนเท่าเดิมทางานได้มากขึ้น 2. งานเท่าเดิม แต่ใช้คนน้อยลง และ 3. คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิม หรือ
ดีกว่า [8] ให้มีความพร้อมทางด้านศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นหน่วยงานที่สร้างความมั่นคงให้กับ
ครอบครัวและชุมชน สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รักษาความเป็นเมืองเซรามิกให้คงอยู่ ดังยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ลาปาง ที่กล่าวไว้วา่ “สร้างลาปางเป็นนครเซรามิก และผลิตภัณฑ์ชุมชนชัน้ เยี่ยม”
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. แผนการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้
1. การดาเนินกิจกรรมงานวิจัยในช่วง 6 เดือนแรก ผู้วิจัยและคณะดาเนินกิจกรรมงานวิจัยประกอบด้ วย
กิจกรรมย่อย 6 กิจกรรมด้วยกัน ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยได้เริ่มดาเนินการกิจกรรมดังนี้
1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดประชุมเพื่อวางกรอบและวางแผนการดาเนินการ โดยมีประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ โรงงานเซรามิกในจังหวัดลาปางที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลีย้ งน้อง” จานวน 20 โรงงาน
1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานภายในโรงงาน
1.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต
1.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดประชุมเพือ่ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
1.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
2. การดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลัง ผู้วิจัยและคณะดาเนินกิจกรรมงานวิจัยเพื่อหาแนวทาง
เพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก โดยมีกิจกรรมดังนี้
2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 ลงพื้นที่ครัง้ ที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เพื่อหาแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิค
การผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
2.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 ลงพื้นที่ครั้งที่ 5 ติดตามผลการดาเนินงานหลังการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
2.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานวิจัย
2. ขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงงานเซรามิกในจังหวัดลาปางที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลีย้ งน้อง”

ผลการศึกษา
1. ผลการวิจัยส่วนที่ 1 โครงสร้างพืน้ านของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
จากการดาเนิน งานของผู้วิจัยและคณะ ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมู ลพื้นฐานของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ ก
จัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต และการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ในระยะเวลา 1
เดือน พบว่า โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตของแต่ละโรงงานจานวน 20 โรงงาน แสดงดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพืน้ ฐานและศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามิก
ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพื้น านโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
หน่วย
จานวน
1. ต้นทุนการผลิต
1.1 ค่าจ้างแรงงาน
1.2 ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดบิ
- เนื้อดิน
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ร้อยละ
ร้อยละ

130,83 บาท

50.82

34,508 บาท

13.40
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพืน้ ฐานและศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามิก (ต่อ)
ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพื้น านโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
หน่วย
- น้ายาเคลือบ
16,600 บาท
- สี
11,578 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง
- ค่าขนส่ง
4,017 บาท
- ค่าบรรจุภัณฑ์
1,980 บาท
- กระดาษหนังสือพิมพ์
443 บาท
1.4 ค่าแก๊ส
54,857 บาท
1.5 ค่าน้า
80 บาท
1.6 ค่าไฟฟ้า
2,217 บาท
1.7 อุปกรณ์ตกแต่ง
400 บาท
ต้นทุนการผลิตต่อเดือน
257,440 บาท
2. กาลังการผลิต
จานวน
2.1 เนื้อดิน 1 ตัน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย
2.2 ระยะเวลา 1 เดือน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย

ร้อยละ
6.45
4.50
1.56
0.77
0.17
21.31
0.03
0.86
0.16
100.00
-

3,503 ชิ้น
31,527 ชิ้น

-

2. ผลการวิจัยส่วนที่ 2 สภาพปัญหาที่พบด้านเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
ประเด็นที่ 1 ปัญหาทางด้านเทคนิคการผลิตน้าดินสาหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ พบว่า
- ชิ้นงานมีความหนาบางไม่เท่ากัน แต่ละชิ้นหนามาก บางชิ้นบางมาก
- สภาพน้าดินหล่อไหลตัวไม่ดี
- สภาพน้าดินหล่อไหลมีค่าความเป็นวุน้ สูง
- สภาพน้าดินหล่อมีปริมาณของผงดินมาก และน้อยเกินไป
- ผลผลิตต่อน้าดิน 1 ตัน มีปริมาณน้อยกว่าที่ควรเป็น
- ชิ้นงานมีความหนามากกว่าปกติ
ประเด็นที่ 2 ปัญหาทางด้านเทคนิคการหล่อผลิตภัณฑ์ และแม่พมิ พ์ พบว่า
- แม่พมิ พ์อยูใ่ นสภาพทรุดโทรม
- ชิ้นงานหลังการหล่อมีรายละเอียดของลวดลายไม่ชัดเจน
- ผลิตภัณฑ์มตี ะเข็บหนามาก และอัตราการหล่อช้า
- เกิดปัญหารู/โพล่งอากาศบนผิวผลิตภัณฑ์
- ชิ้นงานไม่มคี วามเหนียว ฉีกขาด หรือแตก ขณะอยูใ่ นพิมพ์หล่อ
- น้าดินเกิดการไหลซึมผ่านช่องว่างระหว่างแม่พมิ พ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์ติดกับแม่พมิ พ์ ฉีกขาดง่าย
- ระยะเวลาของผลิตภัณฑ์อยูใ่ นแม่พมิ พ์นาน ส่งผลต่อจานวนรอบของการหล่อผลิตภัณฑ์ ทาได้น้อยลง
- ผลิตภัณฑ์เสียแตกร้าว บิ่นที่ขอบปากของผลิตภัณฑ์
- แบบพิมพ์มตี ะเข็บหนามาก และอัตราการหล่อช้า
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 1 (ก) ลักษณะแม่พมิ พ์ที่เสื่อมสภาพ และแตกร้าว (ข) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ฉกี ขาด และ
(ค) ลักษณะรู/โพล่งอากาศที่เกิดขึน้ บนผิวผลิตภัณฑ์
ประเด็นที่ 3 ปัญหาทางด้านเทคนิคการวาด พบว่า
- ทางโรงงานต้องการเทคนิคการตกแต่ง ที่สามารถเพิ่มกาลังการผลิต
- ปัญหาการล้างพูก่ ัน ล้างฟองน้า ต้องเดินเปลี่ยนน้าบ่อย ๆ ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก
- การใช้พกู่ นั วาดลายการ์ตูน หรือจุดต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ทาได้ลา้ ช้า เพิ่มกาลังการผลิตได้ยาก
ประเด็นที่ 4 ปัญหาทางด้านเทคนิคการเผาเตา และเทคนิคการเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อลดต้นทุน พบว่า
- การเผาผลิตภัณฑ์ใช้เวลานานและสูญเสียปริมาณแก๊สหรือใช้แก๊สเผามากกว่าปกติ ซึ่งพบว่าใช้
เวลาเผา 12 ชั่วโมง และอุณหภูมิช่วงท้ายของการเผาเผาได้เพียง 25 – 30 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง
- ควบคุมของเสียในกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายได้ยาก
- ผลิตภัณฑ์เกิดการเพี้ยนของสี บางชิ้นงานไม่สุกตัว
- ผลิตภัณฑ์ชั้นล่าง และชัน้ บนมีค่าการหดตัว สีที่แตกต่างกัน และเกิดลักษณะของการแอ่นตัว
- ไม่สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้ในช่วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์แห้ง
- เคลือบหนี เคลือบร่น บนผลิตภัณฑ์
- ต้องการลดต้นทุนการผลิตเรื่องน้ายาเคลือบ เพราะต้องซื้อน้ายาเคลือบในราคาสูงต้องการมี
เคลือบเป็นของตนเอง
3. ผลการวิจัยส่วนที่ 3 แนวทางเพิ่มศักยภาพด้านผลิตโดยใช้เทคนิคเชิงกระบวนการผลิต
ผลการวิจัย ในส่ วนนี้เป็ น ลงพื้ นที่ เพื่ อ ให้ ค าปรึก ษา แก้ไข การแนะน าวิธีก าร การฝึ กสอน การสาธิ ตการ
ทดสอบทางด้านเซรามิ เทคนิคการผลิต และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขสภาพปัญหาของโรงงานที่ต้องเกิดขึ้น ให้
ปรับตัวตามบริบทที่เหมาะสม โดยที่ผู้วจิ ัยและคณะได้ให้คาแนะนาแบ่งตามประเด็นปัญหา ดังนี้
ตารางที่ 2 การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคนิคการผลิตน้าดินสาหรับการหล่อผลิตภัณฑ์
สภาพปัญหาที่พบ
การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
- ชิ้นงานมีความหนาบางไม่เท่ากัน แต่ละชิ้นหนามาก บางชิ้นบาง - ควบคุมคุณภาพน้าดิน โดยใช้อุปกรณ์ วัดการไหลตัว
มาก
- เก็ บข้อมู ลเชิงสถิติของค่ าการไหลตั วของน้าดิ นทุ กเช้าก่อน
- สภาพน้าดินหล่อไหลตัวไม่ดี
การปฏิบัตกิ ารโดยจดบันทึกในสมุด/ตารางบันทึกที่มอบให้
- สภาพน้าดินหล่อไหลมีค่าความเป็นวุน้ สูง
- สภาพน้าดินหล่อมีปริมาณของผงดินมาก และน้อยเกินไป
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ตารางที่ 2 การให้คา้ ปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคนิคการผลิตนา้ ดินส้าหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
สภาพปัญหาที่พบ
การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
- ผลผลิตต่อน้าดิน 1 ตัน มีปริมาณน้อยกว่าที่ควรเป็น
- การเลือกใช้ และควบคุมปริมาณสารช่วยการกระจายลอยตัว
- ชินงานมีความหนามากกว่าปกติ
ให้เหมาะสมกับสมบัตขิ องน้าดินหล่อจากโรงงาน เพื่อเพิ่มสมบัติ
ด้านการไหลตัว ลดอัตราการตกตะกอนและกลายสภาพเป็นวุน้
- วิธีการควบคุ มความหนา ให้ ใช้วิธีการจั บเวลา แทนการนั บ
รอบการหล่อ

(ข)

(ก)

(ค)

ภาพที่ 2 (ก) การสาธิตการควบคุมคุณภาพนา้ ดิน โดยใช้อุปกรณ์วดั การไหลตัว (ข) การสาธิตการควบคุมคุณภาพน้าดิน
โดยใช้อุปกรณ์วัดการไหลตัวแบบง่าย และ (ค) ลักษณะของน้าดินหล่อหลังการปรับสภาพให้เหมาะสมต่อการน้าไปใช้งาน
ตารางที่ 3 การให้คา้ ปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคการหล่อผลิตภัณฑ์ และแม่พมิ พ์
สภาพปัญหาทีพ
่ บ
การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
- แม่พมิ พ์อยูใ่ นสภาพทรุดโทรม
- เก็บข้อมูลเชิงสถิติของค่าการไหลตัวของน้าดินทุกเช้าก่อนการ
- ชินงานหลังการหล่อมีรายละเอียดของลวดลายไม่ชัดเจน ปฏิบัตกิ ารโดยจดบันทึกในสมุด/ตารางบันทึกที่มอบให้
- ผลิตภัณฑ์มีตะเข็บหนามาก และอัตราการหล่อช้า
- ปรับค่าความถ่วงจ้าเพาะ ของน้าดินให้สูงขึน
- เกิดปัญหารู/โพล่งอากาศบนผิวผลิตภัณฑ์
- ปรับค่าความถ่วงจ้าเพาะ ของน้าดินให้เหมาะสมกับขนาดชินงาน
- ชินงานไม่มีความเหนี ยว ฉี กขาด หรือแตก ขณะอยู่ ใน - ร้อยละการเติมน้าเป็นส่วนผสมของน้าดินหล่อ ในกรณี ผงดินแห้ง
พิมพ์หล่อ
ควรเลื อกใช้ ปริ มาณร้ อยละ 45-50 ส่ วนผงดิ นที่ มี ความชื น ควร
- น้าดินเกิดการไหลซึมผ่านช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์ ท้าให้ ค้านวณหาปริมาณความชืนของผงดินก่อนการเติมน้า
ผลิตภัณฑ์ติดกับแม่พมิ พ์ ฉีกขาดง่าย
- ควรเปลี่ยนแบบพิมพ์ชุดใหม่ แทนชุดเก่า เนื่องจากสภาพพิมพ์
- ระยะเวลาของผลิ ตภั ณฑ์อยู่ในแม่พิมพ์นาน ส่ งผลต่อ ชุดเก่า มีสภาพไม่เหมาะกับการน้าไปใช้งานแล้ว
จ้านวนรอบของการหล่อผลิตภัณฑ์ ท้าได้น้อยลง
- น้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานทดลองเพิ่มอุณหภูมิการเผา
- ผลิตภัณฑ์เสียแตกร้าว บิ่นที่ขอบปากของผลิตภัณฑ์
ขึ นจากเดิ มเผาเพี ยง 1050 องศาเซลเซี ยส เป็ น 1080 องศา
- แบบพิมพ์มตี ะเข็บหนามาก และอัตราการหล่อช้า
เซลเซียส และ 1100 องศา เซลเซียส พบว่าผลิตภัณฑ์มีค่าความ
แกร่งสูงขึน เมื่อทดลองเคาะดู และไม่ปรากฏการแตก
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 3 (ก) การให้ค้าแนะน้าในการเปลี่ยนแม่พิมพ์บางส่วนที่ช้ารุดทิง (ข) การเก็บตัวอย่างน้าดินหล่อเพื่อหาปริมาณกากผงดินใน
น้าดินหล่อส้าหรับการปรับค่า ความถ่วงจ้าเพาะให้เหมาะสมกับขนาดผลิตภัณฑ์ และ (ค)การส้ารวจสภาพแม่พมิ พ์ที่มีสภาพไม่
พร้อมใช้งาน
ตารางที่ 4 การให้ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคการวาด
สภาพปัญหาที่พบ
การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
- ทางโรงงานต้องการเทคนิคการตกแต่ง ที่สามารถเพิ่มก้าลั ง - แนะน้าติดตังถังน้าวน โดยใช้วัสดุง่ายที่มีอยู่แล้ ว เช่นถังด้ า
การผลิต
ก๊อกน้า ท่อ PVC น้ามาประกอบกันเป็นอุปกรณ์ บ้าบัดน้า
- ปั ญหาการล้ างพู่กั น ล้างฟองน้ า ต้องเดิ นเปลี่ยนน้าบ่ อย ๆ - ทดลองให้น้าฟองน้าประทับลายใช้แทนพูก่ ัน
ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก
- ควรคนสี ให้ สม่้ าเสมอ หรื อใช้ วิ ธี การหาเครื่ องกวนสี เพื่ อ
- การใช้พู่กันวาดลายการ์ตูน หรือจุดต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ท้าได้ น้ามาใช้
ล้าช้า เพิ่มก้าลังการผลิตได้ยาก
- ใช้ฟองน้าประทับลาย ช่วยเสริมแทนพู่กันเพื่อเพิ่มก้าลังการ
ผลิต ลดระยะเวลาการวาดลายแต่ละชินงานให้น้อยลง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 (ก) ลักษณะถังนา้ วน และ (ข)การวางท่อถังน้าวน ที่น้าผู้ประกอบการโรงงานเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบ
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ตารางที่ 5 การให้ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคการเผาเตา และเทคนิคการเพิ่มก้าลังการผลิตเพื่อลดต้นทุน
สภาพปัญหาที่พบ
การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
- การเผาผลิตภัณฑ์ใช้เวลานานและสูญเสียปริมาณแก๊สหรือใช้ - ควรชั่ งน้ าหนั กผลิ ตภั ณฑ์ และอุ ปกรณ์ ในเตาทั งหมด และ
แก๊สเผามากกว่าปกติ ซึ่งพบว่าใช้เวลาเผา 12 ชั่วโมง และอุณหภูมิ น้ าหนั กแก๊ สที่ ใช้ เพื่ อน้ ามาค้ านวณหาความเหมาะสมระหว่าง
ช่วงท้ายของการเผาเผาได้เพียง 25 – 30 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง จ้านวนผลิตภัณฑ์กับเชือเพลิง
- ควบคุมของเสียในกระบวนการผลิตขันตอนสุดท้ายได้ยาก
- ปรับปริมาณแก็ สให้สั มพั นธ์กั บความกว้างแดมเปอร์หลั งเตา
- ผลิตภัณฑ์เกิดการเพียนของสี บางชินงานไม่สุกตัว
เพื่อเพิ่มอัตราการขึนอุณหภูมิ โดยให้ขยับออก แทนการขยับเข้า
- ผลิ ตภัณฑ์ ชันล่ าง และชันบนมีค่ าการหดตัว สี ที่แตกต่างกั น ในช่วงปลาย เพื่อลดปัญหาเตาอัน
และเกิดลักษณะของการแอ่นตัว
- ควรจัดเรียงผลิตภัณฑ์ในเตาโดยให้เว้นระยะห่างของ ผลิตภัณฑ์
- ไม่สามารถเพิ่มก้าลังการผลิตได้ในช่วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์แห้ง
ให้มากขึน
- เคลือบหนี เคลือบร่น บนผลิตภัณฑ์
- ควรปรั บระบบการเผา ช่ วงการเผา โดยเน้ นการเผาในช่ วง
- ต้องการลดต้นทุนการผลิตเรื่องน้ายาเคลือบ เพราะต้องซือน้ายา อุณหภูมิสุดท้ายของการเผาแทน
เคลือบในราคาสูงต้องการมีเคลือบเป็นของตนเอง
- ควรท้ าความสะอาดหั วพ่ นแก๊ สเป็ นประจ้ าและทดลองหาค่ า
ความกว้างของปล่องเตาเปิดปิดในการไล่อากาศ
- เปลี่ยนอุปกรณ์เตาบางรายการ ที่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพการเผา
- จัดแนวระยะการวางแผ่นรองเผาให้เป็นระเบียบ และเป็นแนวเสมอ
กัน
- แนะน้ าการสร้ างห้ องอบไล่ ความชืนเพื่ อปรั บให้ ผลิ ตภั ณฑ์ มี
ความชืนเท่ากันทุกใบ และควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง
และความชืนสัมพัทธ์ต่้ากว่าบรรยากาศภายนอก
- น้าผลิตภัณฑ์หลังอบมาเช็ดท้าความสะอาด หรืออบผลิตภัณฑ์
ก่อนการแต่ง
- ทดลองหาสูตรเคลือบมาใช้กับงานของตนเอง

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 5 (ก) การสาธิตวิธีการตรวจสอบขนาดเตาเพื่อหาความจุที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ (ข) การให้ค้าแนะน้าการ
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ และ (ค) การหารือร่วม/การติดตามผลการด้าเนินงานกับเจ้าของโรงงานเกี่ยวกับปัญหาของโรงงาน
และวิธีการแก้ไข
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4. ผลการวิจัยส่วนที่ 4 ศักยภาพด้านผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังใช้เทคนิคเชิงกระบวนการผลิต
ผลการวิจัยในส่วนนีเป็นการติดตามผลการด้าเนินงานระยะสุดท้ายหลังจากการให้ค้าปรึกษา แก้ไข การ
แนะน้าวิธีการ การฝึกสอน การสาธิตการทดสอบทางด้านเซรามิก เทคนิคการผลิต และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข
สภาพปัญหาของโรงงานที่ต้องเกิดขึน ผลงานวิจัยในส่วนนีได้ท้าการเปรียบเทียบปริมาณผลิตผล/ของเสียก่อนรับค้า
ปรึก ษากั บปริม าณผลิ ตผล/ของเสี ยหลั งรับ ค้า ปรึก ษา โดยข้อ มู ล ดั งกล่ าวได้ ม าจากการสอบถาม การเก็ บข้ อ มู ล
โครงสร้างพืนฐาน และการลงพืนที่สังเกตการจากสถานที่จริง
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการด้าเนินก่อนและหลังการให้ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคนิคการผลิตน้าดินส้าหรับการ
หล่อผลิตภัณฑ์
ปริมาณผลิตผล/ของเสียก่อนรับคาปรึกษา
ปริมาณผลิตผล/ของเสียหลังรับคาปรึกษา
- น้าหนักของผลิตภัณฑ์ก่อนควบคุมคุณภาพน้าดินหล่อหนัก - น้าหนักของผลิตภัณฑ์หลังควบคุมคุณภาพน้าดินหล่อหนัก
450 กรัม เมื่อน้ามาขึนรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อ ปริมาณ 360 กรัม เมื่อน้ามาขึนรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อ ปริมาณ
ดิ น 1 ตั น (1,000 กิ โลกรั ม/1,000,000 กรั ม) สามารถหล่ อ ดิ น 1 ตั น (1,000 กิ โลกรั ม/1,000,000 กรั ม) สามารถหล่ อ
ผลิตภัณฑ์ได้ ประมาณ 2,222 ใบ
ผลิตภัณฑ์ได้ ประมาณ 2,777 ใบ เพิ่ มขึ้น 555 ใบ คิดเป็นเงิน
- ผลิ ตภั ณฑ์ มี ความหนามากกว่าปกติ เกิ ดการสู ญเสี ยจาก หากขายราคาชินละ 12 บาท สามารถมีรายได้ เพิ่ มขึ้น 6,666
ปัญหาความหนา ผลิตภัณฑ์ และเกิดรูเข็มบนผลิตภัณฑ์หลัง บาท
เผาประมาณ 200 ชิน ต่ อเดื อน หรือประมาณร้ อยละ 10 ต่ อ - สามารถลดความหนาของผลิ ตภั ณฑ์ ลง และมี ความหนา
เดือน
สม่้ าเสมอ ผลิ ตภั ณฑ์ มี ผิ วเรี ยบเนี ยนขึ น ของเสี ยเหลื อเพี ยง
ประมาณไม่ เกิน 100 ชิ้นต่ อเดื อน หรือประมาณร้อยละ 5
ต่อเดือน

(ข)

(ก)

(ค)

ภาพที่ 6 (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ขนรู
ึ ปด้วยน้าดินที่มคี ุณภาพดี (ข) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีหลังการตกแต่งและ (ค)
ผลิตภัณฑ์ที่ขึนรูปด้วยน้าดินหล่อหลังการปรับสภาพ
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ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบผลการด้าเนินก่อนและหลังการให้ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคการหล่อผลิตภัณฑ์ และ
แม่พมิ พ์
ปริมาณผลิตผล/ของเสียก่อนรับคาปรึกษา
ปริมาณผลิตผล/ของเสียหลังรับคาปรึกษา
- ปริมาณของเสียที่พบเฉลี่ยมากถึงร้อยละ 30 ของก้าลังการ - ปริมาณกากของเสียลดลงเหลือ ร้อยละ 10 ของก้าลังการ
ผลิตต่อเดือน เนื่องจากชินงานแตก ฉีก ขณะอยู่ในแม่พิมพ์และ ผลิตต่อเดือน เนื่องจากการควบคุมคุณภาพของน้าดินหล่อ และ
ระหว่างการตกแต่ง ตะเข็บหนา และเกิดรู/โพล่งบนผิวผลิตภัณฑ์ มีการปรับสภาพน้ าดิ นทุ กเช้าก่ อนการปฏิบัติงาน และยั งน้ า
- ก้าลังการผลิตของโรงงาน ก่อนการเข้ารับค้าแนะน้า สามารถ แม่พิมพ์ใหม่มาใช้งาน สามารถลดปัญหาเรื่องชินงานแตก ฉีก
ขณะอยู่ในแม่พิมพ์และระหว่างการตกแต่ง ตะเข็บมีความหนา
ผลิตได้เฉลี่ย 30,000 ชิ้นต่อเดือน
น้อยมาก และไม่ปรากฏรู/โพล่งบนผิวผลิตภัณฑ์
- สภาพแม่พมิ พ์เก่า เสื่อมสภาพมีมากกว่าร้อยละ 80
- ผลิตภัณฑ์จะแตกร้าวหลังเผาร้อยละ 10 ต่อเตา และเกิดการ - ผลิตภัณฑ์มคี วามคมชัดของลวดลายมากขึน หลังการเปลี่ยน
บิ่นบริเวณขอบปากผลิตภัณฑ์ร้อยละ 5 ระหว่างตกแต่ง
แม่พิมพ์ชุดใหม่
- ผลิตภัณฑ์มีรอยตะเข็บลดลง ลดระยะเวลาการตกแต่งให้
น้อยลงได้
- ก้าลังการผลิตของโรงงาน หลังการเข้ารับค้าแนะน้า สามารถ
ผลิตได้เฉลี่ย 35,000 ชิ้นต่อเดือน
- มีการทดแทนแม่พมิ พ์ตัวใหม่เข้ามาแทนที่แม่พมิ พ์ตัวเดิม โดย
ที่ยังมีแม่พมิ พ์สภาพแม่พมิ พ์เก่า เหลือเพียงร้อยละ 20
- หลังการเพิ่มอุณหภูมกิ ารเผา ไม่ปรากฏการร้าวและการบิ่น
บริเวณขอบปากของผลิตภัณฑ์อกี เลย
- การเพิ่ มอุ ณ หภู มิ การเผาสามารถเพิ่ มสมบั ติ ที่ ดี ให้ แก่
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าประทับใจในสินค้ามากขึน (อ้างอิงจากค้าบอก
เล่าของเจ้าของโรงงาน) และยังคงวาดสีโดยยังคงการดูดซึมน้า
- ผลิตภัณฑ์ทีสมบัติด้านการดูดซึมน้าที่ดีขึนจากเดิม ร้อยละ
20.37 เหลือเพียงร้อยละ 15.05

(ข)

(ก)

(ค)

ภาพที่ 7 (ก) ลักษณะรอยต่อระหว่างพิมพ์ (รอยตะเข็บ) แม่พิมพ์ใหม่ที่ถูกน้ามาใช้งานแทนแม่พิมพ์ตัวเก่า (ข) แม่พิมพ์ใหม่ที่ถูก
น้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากกว่าร้อยละ 80 และ (ค) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายชัดเจนขึนหลังการเปลี่ยนแม่พมิ พ์

1249

Proceedings

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบผลการด้าเนินก่อนและหลังการให้ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคการวาด
ก่อนรับคาปรึกษา
หลังรับคาปรึกษา
- ก้าลังการผลิตของโรงงาน ก่อนการเข้ารับค้าแนะน้า สามารถ - ก้ าลั งการผลิ ตเพิ่ มขึ น สามารผลิ ตได้ เฉลี่ ย 45,000 ชินต่ อ
ผลิตได้ เฉลี่ย 35,000 ชินต่อเดือน
เดือน

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 8 (ก) ลักษณะการประยุกต์ใช้ฟองน้ามาเป็นตัวท้าลวดลาย (ข) การใช้งานฟองน้าเพื่อท้าให้เกิดลวดลาย และ
(ค) ลักษณะผลิตภัณฑ์หลังการตกแต่งหรือการเขียนลวดลาย
ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบผลการด้าเนินก่อนและหลังการให้ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคการเผาเตา และเทคนิค
การเพิ่มก้าลังการผลิต
ปริมาณผลิตผล/ของเสียก่อนรับคาปรึกษา
ปริมาณผลิตผล/ของเสียหลังรับคาปรึกษา
- การเผาผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาทังหมด 12 ชั่วโมง ใช้ปริมาณแก็ส 2 - ลดระยะเวลาการเผาผลิตภัณฑ์ เหลือเพียง 8 ชั่วโมงครึ่ง ใช้
ปริมาณแก็ส 2 ถัง หรือประมาณ 90 กิโลกรัม
ถังครึ่ง หรือประมาณ 112 กิโลกรัม
- ผลิ ตภั ณ ฑ์ ส่ วนใหญ่ ใช้ ระยะเวลาแห้ งตั ว 2-3 วั น จึ งจะ - หลังจากทดลองสร้างห้องอบ และทดลองตากผลิ ตภั ณฑ์ใน
ห้องอบ สามารถสามารถลดระยะเวลาการตากเหลือเพียง 2 วัน
สามารถน้ามาเผาได้
- อุณหภูมิที่ใช้เผาผลิตภัณฑ์ของโรงงานคือ 1180 – 1200 องศา - มีสูตรเคลือบที่สุ กตั ว และพร้อมใช้งานที่อุณหภูมิที่ 1150 –
1180 องศาเซลเซียส ลดลง 30-50 องศาเซลเซียส โดยมีต้นทุนที่
เซลเซียส
- เกิดลักษณะของเคลือบร่นบนผลิตภัณฑ์ประมาณร้อยละ 5 ลิตรละ 6 บาท
- ไม่ปรากฏลักษณะของเคลือบร่นหลังการเผา
ต่อเตา
- ก้าลังการผลิตของโรงงาน ก่อนการเข้ารับค้าแนะน้า สามารถ - ก้าลังการผลิตของโรงงาน ก่อนการเข้ารับค้าแนะน้า สามารถ
ผลิตได้เฉลี่ย 60,000 ชินต่อเดือน
ผลิตได้เฉลี่ย 50,000 ชินต่อเดือน
- ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแอ่นตัว สีไม่เหมือนกัน มากถึงร้อยละ - ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแอ่น ลดลง เหลือเพียง ร้อยละ 30 ต่อ
เตา
40 ต่อเตา
- อุปกรณ์เตามีสภาพเสื่อมโทรมมากถึงร้อยละ 50 ของอุปกรณ์ - อุปกรณ์เตามีสภาพดีขึ้น และมีการจัดเรียงอุปกรณ์เตาที่เป็น
ระเบียบ ท้าให้ผลิตภัณฑ์ชันบนและชันล่างสุกตัวเกือบเท่ากัน
เตาทังเตา
- ผลิตภัณฑ์ชันบนและล่างสุกตัวไม่เท่ากัน
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(ก)

(ค)

(ข)

ภาพที่ 9 (ก) ลักษณะการวางแผ่นรองเผา และการเว้นที่วางส้าหรับทางเดินเปลวไฟ (ข) ลักษณะการวางผลิตภัณฑ์ที่
เป็นระเบียบบนรถเตาก่อนเผา และ (ค) ลักษณะผลิตภัณฑ์หลังการเผา
5. ผลการวิจัยส่วนที่ 5 ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานของกาลังการผลิต ที่เพิ่มขึ้นหลังใช้
เทคนิคเชิงกระบวนการผลิต
ผลการวิจัยในส่วนนี เป็นข้อมูลที่เกิดขึนหลังจากการเสร็จสินโครงการวิจัย การสอบถามมุ่งเน้นการ
เก็ บข้อมู ลโครงสร้างพืนฐานในส่วนของก้าลังการผลิ ต หลังจากการด้ าเนิน งานตามค้ าแนะน้ า ผู้ วิจั ยและคณะได้
รวบรวมข้อมูลและแสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 โครงสร้างพืนฐานของก้าลังการผลิตหลังจากการด้าเนินงานตามค้าแนะน้า
ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพด้านเทคนิคการ
หน่วย
ผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
ก่อนแนะนา หลังแนะนา
1. ก้าลังการผลิต
จานวน
จานวน
1.1 เนือดิน 1 ตัน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย
1.2 ระยะเวลา 1 เดือน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย

3,503 ชิน
31,527 ชิน

4,275 ชิน
38,475 ชิน

เพิ่มขึ้น
จานวน
772 ชิน
6,948 ชิน

ร้อยละ
เพิ่มขึ้น
22.05

ผลการส้ารวจโครงสร้างพืนฐานด้านก้าลังการผลิตของโรงงานเซริกมขนาดเล็กก่อนการให้ค้าแนะน้า ดิน 1 ตัน
สามารถผลิตสินค้าเซรามิกได้ 3,503 ชิน และมีก้าลังการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนคือ 31,527 ชิน แต่หลังการให้ ค้าปรึกษา
แก้ไข การแนะน้าวิธีการ การฝึกสอน การสาธิตการทดสอบทางด้านเซรามิก เทคนิคการผลิต และหาแนวทางร่วมกันใน
การแก้ไขสภาพปัญหาของโรงงานที่ต้องเกิดขึน ให้ปรับตัวตามบริบทที่เหมาะสม พบว่า สามารถผลิตสินค้าเซรามิกได้
4,275 ชิน เพิ่มขึน 772 ชิน และมีก้าลังการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนคือ 38,475 ชิน หากต้นทุนด้านค่าเนือดินของโรงงานเฉลี่ย
ราคาตันละ 1,800 บาท ผลิตสินค้าได้จ้านวน 3,503 ชิน จะมีราคาต้นทุนเฉลี่ยชินละ 0.52 บาท แต่เมื่อโรงงานสามารถ
ผลิตเพิ่มได้ถึง 772 ชิน จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 772 x 0.52 = 401.44 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน สามารถ
ผลิตสินค้า จาก 31,527 ชิน เป็น 38,475 ชิน เพิ่มขึน 6,948 ชิน หรือร้อยละ 22.05 จะสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อ
เดือนลงได้ 6,948 x 0.52 = 3,612.96 บาท ในระยะเวลา 1 ปี จะสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อเดือนลงได้ 3,612.96 x
12 = 43,355.52 บาท ในขณะเดียวกัน หากทางโรงงานขายสินค้าเฉลี่ยราคาชินละ 15 บาท จะพบว่า โรงงานมีก้าไร
เพิ่มขึนต่อเดือนถึง 104,220 บาท ใน 1 ปีโรงงานจะมีก้าไรเพิ่มขึนถึง 1,250,640 บาทเลยทีเดียว
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัยที่ผ่านมา ท้าให้ได้ข้อสรุปของการเพิ่มศักยภาพการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็กโดยใช้
เทคนิคเชิงกระบวนการผลิต มาใช้แก้ไขปัญหาที่พบ 4 ประเด็นได้แก่ ประเด็นที่ 1 ปัญหาทางด้านเทคนิคการผลิตน้าดิน
ส้าหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่ 2 ปัญหาทางด้านเทคนิคการหล่อผลิตภัณฑ์ และแม่พิมพ์ ประเด็นที่ 3 ปัญหา
ทางด้านเทคนิคการวาด และ ประเด็นที่ 4 ปัญหาทางด้านเทคนิคการเผาเตา และเทคนิคการเพิ่มก้าลังการผลิตเพื่อลด
ต้นทุนดังนี
ประเด็นที่ 1 ปัญหาทางด้านเทคนิคการผลิตน้าดินส้าหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ ควรควบคุมคุณภาพน้าดิน โดย
ใช้อุปกรณ์วัดการไหลตัว มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิตขิ องค่าการไหลตัวของน้าดินทุกเช้าก่อนการปฏิบัติการโดยจดบันทึก
ในสมุด/ตารางบันทึก เลือกใช้ และควบคุมปริมาณสารช่วยการกระจายลอยตัว (Deflocculant) ให้เหมาะสมกับสมบัติ
ของน้าดินหล่อจากโรงงาน เพื่อเพิ่มสมบัติด้านการไหลตัว ลดอัตราการตกตะกอนและกลายสภาพเป็นวุ้น และการ
ควบคุมความหนา ให้ใช้วธิ ีการจับเวลา แทนการนับรอบการหล่อ
ประเด็น ที่ 2 ปั ญ หาทางด้านเทคนิค การหล่อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ และแม่พิม พ์ ควรควบคุม คุ ณ ภาพน้ าดิน โดยใช้
อุปกรณ์วัดการไหลตัว เลือกใช้ และควบคุมปริมาณสารช่วยการกระจายลอยตัว (Deflocculant) ให้เหมาะสมกับสมบัติ
ของน้าดินหล่อจากโรงงาน เพื่อเพิ่มสมบัติด้านการไหลตัว ลดอัตราการตกตะกอน และกลายสภาพเป็นวุ้น ควรปรับ
ค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้าดินให้เหมาะสมกับขนาดชินงาน ส้าหรับการเตรียมน้าดินหล่อควรใช้น้าเป็นส่วนผสมร้อยละ
45-50 ส่วนดินที่มีความชืน ควรค้านวณหาปริมาณความชืนของดินก่อนการเติมน้า แบบแม่พิม พ์ที่เสื่อมสภาพควร
เปลี่ยนแบบพิมพ์ชุดใหม่ เมื่อมีสภาพไม่เหมาะกับการน้าไปใช้งานแล้ว เพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตและลดของเสียที่เกิดขึน
จากการแต่ง ขูดดินส่วนเกินทิง ในส่วนผลิตภัณฑ์แตกบิ่ นง่ายให้ทดลองเพิ่มอุณหภูมิการเผาขึน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
และลดการดูดซึมน้า
ประเด็นที่ 3 ปัญหาทางด้านเทคนิคการวาด ควรติดตังถังน้าวนเพื่อลดขันตอนการเปลี่ยนน้าล้างบ่อยๆ โดยใช้
วัสดุง่ายที่มีอยู่แล้ว เช่นถังด้า ก๊อกน้า ท่อ PVC น้ามาประกอบกันเป็นอุปกรณ์ บ้าบัดน้า การเพิ่มก้าลังการผลิต ใน
ขันตอนการวาดสีควรใช้ฟองน้าประทับลายใช้แทนพู่กัน และกวนสีให้สม่้าเสมอก่อนการน้ามาใช้งาน หรือเลือกใช้
เครื่องกวนสีแทน
ประเด็นที่ 4 ปัญ หาทางด้านเทคนิคการเผาเตา และเทคนิคการเพิ่มก้าลังการผลิตเพื่อลดต้นทุน การเผา
ผลิตภัณฑ์ทุกครังควรชั่งน้าหนักผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในเตาทังหมด และหาน้าหนักแก๊สที่ใช้ในการเผาแต่ละครัง เพื่อ
น้ามาค้านวณหาความเหมาะสมระหว่างจ้านวนผลิตภัณฑ์กับเชือเพลิง ระหว่างการเผาปรับแรงดันแก็สให้สัมพันธ์กับ
ความกว้างแดมเปอร์หลังเตา เพื่อเพิ่มอัตราการขึนอุณหภูมิ ควรจัดเรียงผลิตภัณฑ์ในเตาให้มีระยะห่างของผลิตภัณฑ์
เป็นระเบียบ และเป็นแนวเสมอกัน หมั่นท้าความสะอาดหัวพ่นแก๊สเป็นประจ้า หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เตาบางรายการ ที่
ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพการเผา การสร้างห้อ งอบไล่ความชืนเพื่อปรับให้ผลิ ตภัณ ฑ์มีค วามชืนเท่ากันทุ กใบ และ
ควบคุมให้อยูใ่ นสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง และความชืนสัมพัทธ์ต่้ากว่าบรรยากาศภายนอกจะช่วยท้าให้ผลิตภัณฑ์แห้งเร็ว
ช่วยเร่ง/เพิ่มก้าลังการผลิตได้ เจ้าของโรงงานควรทดลองใช้สูตรเคลือบมาใช้กับงานของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
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แบบจาลองสินค้าคงคลังแบบสั่งเป็นรุ่นร่วมกับการคัดเลือกผู้ส่งมอบภายใต้เวลา
นาส่งแบบสุ่ม
Inventory lot-sizing model with supplier selection under stochastic lead time
สุนันท์ กลิ่นมาลี1* และ ธนกรณ์ แน่นหนา1
Sunan Klinmalee1* and Thanakorn Naenna1
บทคัดย่อ
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถลดค่าใช้จา่ ยของบริษัทได้ เช่นเดียวกับการ
จัด ซื อที่ ค วรวางแผนให้ สอดคล้ องกั บอั ตราอุปทานของผู้ ส่งมอบและอั ต ราอุปสงค์ ส้ าหรับสิน ค้ าของลู ก ค้ า ซึ่งใน
การศึกษาครังนีได้น้าเสนอการพัฒนาแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจส้าหรับสินค้าคงคลังแบบสั่ง
เป็นรุ่นของสินค้าหลายชนิดและหลายช่วงเวลาร่วมกับการคัดเลือกผู้ส่งมอบ ภายใต้การพิจารณาระยะเวลาน้าส่งแบบ
สุ่มในรูปการแจกแจงเลขยกก้าลังและส่วนลดค่าสินค้าในแบบส่วนลดทุกหน่วยและแบบขันบันได โดยวัตถุประสงค์ของ
แบบจ้าลองคือเกิดต้นทุนรวมต่้าสุดที่ประกอบไปด้วยต้นทุนการสั่งซือ ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุนสินค้าที่สั่งซือ
สุดท้ายแบบจ้าลองที่น้าเสนอจะถูกแก้ด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้นจ้านวนเต็มแบบผสมเพื่อหาค้าตอบที่เหมาะสมใน
การตัดสินใจจัดซือที่ซึ่งน้า เสนอข้อมูลในเวลาเดียวกันเกี่ยวกับชนิดของสินค้าที่สั่งซือ ปริมาณที่สั่งซือ เวลาที่ท้าการ
สั่งซือ และผู้สง่ มอบที่ท้าการสั่งซือ
คาสาคัญ: แบบจ้าลองสินค้าคงคลัง การจัดซือแบบสั่งเป็นรุ่น เวลาน้าส่งแบบสุ่ม ส่วนลดปริมาณ
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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
j

Items
Suppliers

(i = 1, 2, …, I)
(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:
T

J

T

I

Min(TC )   O j Y jt   H i I it 
t 1 j 1

t 1 i 1





T
I
J
K

 k

T I J K

P
X

Z
 ijk ijkt    ijkt   1  U ijk /  Lijk / Pijk /  PijkU ijk 1  
/
/

t 1 i 1 j  j 1 k  2
 k 1

 t 1 i 1 j 1 k 1


(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).
 D 

(A-1)
G  prob   it  L  F 
 N



j

it




(A-2)

G  prob Lead time demand  Reorder point 

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).


 N 
 Fit  A j 
G  prob  x j  
(A-3)

D






it



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).
G

 N

 Dit


 Fit  A j



0



xj
Bj

e
dx j
Bj

(A-4)

After that, the formula of supplier’s delivery lead time was like Equation (2).
L j  Aj  [ B j ln(1  G)]

N  L jY jt

D  J K
Fit   it  L j Z ijkt
 N  j 1 k 1
I it 1  Fit
J

for all j and t

(3)

for all i and t

(4)

for all i and t

(5)

for all i and t

(6)

for all i, j, and t

(7)

for all i, j, k, and t

(8)

for all i

(9)

j 1 k 1

K

X
k 1

ijkt

 Y jt M

Lijk Zijkt  X ijkt  U ijk Zijkt
J

(2)

K

I it  I it 1   X ijkt  Dit

T

for all j

K

 X
t 1 j 1 k 1
K

Z
k 1

T

ijkt

ijkt

  Dit
t 1

1
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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
Holding
Item
cost ($)
Period 1
1
0.15
134
2
0.3
120
3
0.25
78

Period 2
75
58
98

Demand of item (units)
Period 3
Period 4
83
113
93
102
82
55
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Period 5
121
118
124

Period 6
59
52
134
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Table 2 The information of suppliers
Ordering
Lead time (days)
Supplier
cost ($) Common
Late
1

55

2

1

2

70

0*

0*

3

45

1

1

4

50

1

2

Quantity discount
(units)
1 – 30
31 – 50
> 50
1 – 20
21 – 40
41 – 65
> 65
1 – 35
36 – 70
> 70
1 – 39
40 – 69
70 – 90
> 90

Unit cost of item ($)
1
2
3
5
7
12.25
4.5
6.5
11.5
4
6
10.5
5.5
7
12
5.25
6.75
11.5
5
6.5
10.75
4.5
6
10.5
5.25
6.25
11.05
4.5
5.75
10.25
4
5.25
9.5
5.15
6
11.25
4.75
5.5
10.75
4.25
5
9.75
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
X1241 = 147
X2241 = 134
X3241 = 101
Procurement lot-sizing (units)
X1132 = 164
X2442 = 161
X3442 = 229
X1134 = 274
X2444 = 248
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
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Sensitivity analysis
The impact of variation in problem parameters, ordering cost and holding cost, on the procurement lotsizing 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
Ordering cost
Scenario
(each supplier)
OC-1

+50%

OC-2

+25%

OC-3

-25%

OC-4

-50%

Procurement lot-sizing (units)
X1241 = 144, X1332 = 278, X1335 = 163,
X2241 = 128, X2332 = 72, X2443 = 343,
X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241
X1241 = 144, X1332 = 167, X1134 = 274,
X2241 = 128, X2332 = 72, X2443 = 343,
X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241
X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274,
X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248,
X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241
X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274,
X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248,
X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241

Total cost ($)
11,750.55

11,696.70

11,535.05

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
Holding cost
Scenario
(each item)
HC-1

+50%

HC-2

+25%

HC-3

-25%

HC-4

-50%

Procurement lot-sizing (units)
X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274,
X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248,
X3241 = 101, X3442 = 229, X3335 = 241
X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274,
X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248,
X3241 = 101, X3442 = 229, X3335 = 241
X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274,
X2241 = 134, X2442 = 409,
X3241 = 101, X3442 = 229, X3335 = 241
X1241 = 147, X1132 = 438,
X2241 = 134, X2442 = 409,
X3241 = 101, X3442 = 470

Total cost ($)
11,762.69

11,693.38

11,546.57

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).
TC change 

TC of scenario  TC of BM
 100 %
TC of BM
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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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การกาจัดสินค้าที่ไม่มคี วามเคลื่อนไหวโดยวิเคราะห์จากต้นทุนคลังสินค้าในอนาคต
Dead stock disposal by future investment storage cost analysis
อาทิตย์ ลือโฮ้ง 1 สุทธิเกียรติ ขัตตะละ1 และ ก้าพล จินตอมรชัย1*
Arthit Luehong1, Sutthigiat Khuttala1 and Kumphol Jinta-amornchai1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีมีวัต ถุประสงค์เพื่อ น้าเสนอเทคนิค การตัด สินใจในการก้ าจัดสิ นค้าที่ไม่มีค วามเคลื่อนไหวโดย
วิเคราะห์จากต้นทุนคลังสินค้าในอนาคต โดยใช้ข้อมูลสินค้าคงคลังของ บริษัท MMM จ้ากัด มาเป็นกรณีศึกษาในการ
ก้าจัดสินค้าที่ไม่มคี วามเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัท MMM จ้ากัด ประสบกับปัญหาด้านพืนการจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอและมี
ปริมาณจ้านวนของสินค้าคงคลังเป็นมากเกินไป ดังนันงานวิจัยเล่มนีจึงได้ศึกษาและเกณฑ์พจิ ารณาคัดแยกสินค้าที่ไม่มี
ความเคลื่อนไหวได้ดังนี 1. สินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 1 ปี 2. ไม่มีความต้องการในแผนการผลิต
ของ บริษัท MMM จ้ากัด 3. เป็นสินค้าที่มีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว เพื่อน้าเข้าไปสู่ขนตอนเทคนิ
ั
คเกณฑ์การตัดสินใจ
ในการก้าจัดสินค้าที่ไม่มคี วามเคลื่อนไหว ซึ่งผู้วิจัยได้คัดแยกและแบ่งประเภทของสินค้าคงคลังที่ไม่มคี วามเคลื่อนไหว
ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สินค้าที่ไม่มมี ูลค่าเชิงพาณิชย์หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่้า เช่น กล่องกระดาษ เล่มคู่มือ
ผลิตภัณฑ์ มี จ้านวน 82 พาเลท มีมูลค่าการจัดซือเท่ากับ 1,368,874 บาท ใช้พืนที่การจัดเก็บ 98.4 ตารางเมตร และ
มีต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังไปแล้วกว่า 1,021,070 บาท 2) สินค้าที่มมี ูลค่าเชิงพาณิชย์หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูง
เช่น หม้ออะลู มิเนียมขึนรูป มีจ้านวน 62 พาเลท มีมูลค่ าการจัด ซือเท่ากับ 671,211 บาท ใช้พืนที่การจัดเก็บ 74.4
ตารางเมตร มีมูลค่าเชิงพาณิชย์เท่ากับ 336,593 บาท และมีตน้ ทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังไปแล้วกว่า 302,400 บาท
ดังนัน ผู้วิจัยได้น้าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การตัดสินใจ ในการก้าจัดสินค้าที่ไม่มคี วามเคลื่อนไหวออกเป็น
3 แนวทางตามกลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1) การก้าจัดโดยการน้าเข้ากระบวนการผลิตอีกครัง 2. การก้าจัดเป็นเศษโลหะ
3. การผลิตเป็นสินค้าราคาถูก ซึ่งผู้บริหารเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหา ที่ 2 คือการขายเป็นเศษโลหะผลที่ได้คือ
จะได้เงินจากการขาย 336,593 บาท หรือคิดเป็นร้อย 50.15% ของราคาซือ ได้พืนที่คลังสินค้าคืนมา 172 ตารางเมตร
และลดต้น ทุน การจัดเก็บสิน ค้าได้ 290,304 บาทต่อ ปี เนื่อ งจากระยะเวลาการด้ าเนินงานวิจัยไม่เอืออ้ านวยและ
ข้อจ้ากัดในการเข้าถึงข้อมูล จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าได้เพียงบางส่วน หากมีข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์
มากกว่านีจะช่วยลดค่าการจัดเก็บสินค้าได้มากกว่านีงานวิจัยในครังนี
คาสาคัญ: สินค้าที่ไม่มคี วามเคลื่อน การวิเคราะห์ต้นทุนคลังสินค้า
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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

บทนา
กระแสของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในทุกวันนีได้มีส่วนหรือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลท้าให้การแข่งขันทาง
ธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันการสูงมากขึน ดังนันผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวในการ
บริหารธุรกิจของตัวเองให้ยังสามารถแข่งขันในตลาดได้ หนึ่งในข้อส้าคัญของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2552) คือ Zero Inventory หรือการท้าให้สินค้าคงคลังเป็นศูนย์ เพราะการมีสินค้าคงคลังเป็น
จ้านวนมากนันจ้าท้าให้องค์กรเสี่ยงต่อการแบกรับภาวะ Dead Stock และยังเสี่ยงต่อการหมดอายุหรือช้ารุดเสียหาย
ของสินค้าในระหว่างการจัดเก็บได้ รวมไปถึง การส่งผลต่อปัญหากระแสเงินสดติดลบหรือขาดมือได้ สิ่งต่างๆเหล่านี
ล้ วนเป็ น ตั วบ่ อ นท้ าลายองค์ ก รทั งสิ น การปรั บลดต้น ทุ น จึ ง มีค วามส้ า คั ญ ต่ อ การประกอบธุรกิ จ เพื่ อ สร้า งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
กล่ า วได้ ว่า การบริ ห ารและการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า (Warehouse.Management).จึ ง มี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ การ
ประกอบธุรกิจเพราะคลังสินค้านันถือเป็นหัวใจส้าคัญที่ท้าให้การขับเคลื่อนของกระบวนการต่างภายในโรงงานนันให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยไม่ติดปัญหาใดๆ เช่นหากเราจะผลิตสินค้าขึนมาชนิดหนึ่งสิ่งที่เราต้องค้านึงถึง คือพื นที่
จัดเก็บ การตรวจสอบวัตถุดบิ ที่มีอยูห่ รือสินค้าคงคลังต่างๆ (Inventory.Warehouse) ดังนันคลังสินค้าจึงเป็นจุดที่ควรให้
ความส้าคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะคลังสินค้าจะเป็นตัวแปรที่ส้าคัญที่จะท้าให้บริษัทหรือโรงงานได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ คลังสินค้าจะส่งผลของการคาดเดาหรือการพยากรณ์ในส่วนต่างๆของโรงงานอย่างมีนัยส้าคัญ ธนิต
โสรัตน์ (2552) การจัดการคลังสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสินค้า ซึ่งเป็นต้นทุนประมาณร้อย
ละ 47.ของต้น ทุ น โลจิ ส ติก ส์ ทังหมด บทบาทและหน้าที่ ข องคลั งสิ น ค้ าคื อการใช้พื นที่ ให้ เกิ ด ประโยชน์สู งสุ ด โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการลดต้นทุนการถือครองสินค้าให้มากที่สุด เพราะสินค้าคงคลังจะมีผลต่อ
ก้าไรและต้นทุนของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (2552) ปัจจัยที่มีผลท้าให้เกิดภาวะสินค้าคงคลัง
ล้นมือมีสาเหตุมาจาก บริษัทที่มุงเน้นหรือให้น้าหนักกับด้านการขายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค้านึงถึงภาระด้าน สต๊อกที่
จะตามมา ชาคริยา ธาระรูป (2553) การวิเคราะห์ต้นทุนและการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ในคลังสินค้า ต้นทุนในการเก็บ
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รักษาสินค้าคงคลัง (Inventory carrying cost) และทุนในอีกหลายๆด้านทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนด้านเงินทุน (Capital cost)
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) และต้นทุนพืนที่การจัดเก็บสินค้า ได้แก่ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
ปริมาณของสินค้ารวมไปถึงต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้า เช่น ความล้าสมัยของตัวสินค้าและการช้ารุดเสียหาย
ระหว่างการจัดเก็บ การจัดการสินค้าคงคลังหรือสินค้าที่ไม่มคี วามเลื่อนไหว (Dead stock) จึงมีผลกับการด้าเนินธุรกิจ
อย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่ง บริษัท MMM จ้ากัด ก็ประสบปัญหาด้านคลังสินค้า คือ มีปริมาณจ้านวนสินค้าคงคลังมากเกินท้า
ให้ส่งผลเสียต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของบริษัท MMM จ้ากัด
ดังนันงานศิลป์เล่มนีจึงจัดท้าขึนเพื่อศึกษาปัญ หาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญ หาด้านสินค้าคงคลังของ
บริษัท MMM จ้ากัดเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปริมาณ Inventory ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึนมาก่อนแล้ว ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนด้านกระแสเงินสดของ บริษัท MMM จ้ากัด และผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 แนวทาง
คือ 1. การก้าจัดโดยการ Rework 2. การก้าจัดเป็นเศษโลหะ 3. การผลิตเป็นสินค้าราคาถูกเพื่อมาจ้าหน่าย เพื่อการ
พิจารณาส้าหรับการก้าจัดสินค้าที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหว

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าที่เป็น Dead stock ใน
อนาคต โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี 1)สินค้าคงคลังที่เก็บเป็นเวลามากกว่า 365 วันหรือ 1 ปี 2)ไม่มีความ
ต้องการในแผนการผลิตของบริษัท MMM จ้ากัด 3) เป็นสินค้าที่มีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว (สินค้าตกรุ่น) โดยจ้าแนก
ข้อมูล ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สินค้าที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่้า เช่น กล่องกระดาษ
เล่มคู่มือผลิตภัณฑ์ 2) สินค้าที่มมี ูลค่าเชิงพาณิชย์หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูง เช่น หม้ออะลูมิเนียมขึนรูป การวิเคราะห์
ข้อมูลจะแบ่งการวิเคราะห์ไปตาม ระยะเวลาการจัดเก็บของวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละชนิดมีอายุการจัดเก็บ ไม่
เท่ากัน จึงจ้าแนกอายุการจัดเก็บวัตถุดิบออกเป็นตามระยะเวลาการจัดเก็บ เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ลดข้อผิดพลาดของการค้านวณต้นทุนโลจิสติกส์
2. การจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาจากระบบ Master List Report ของ บริษัท MMM จ้ากัด ในส่วนของ Inventory
Control เอกสารที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการสังเกตของผู้ท้าวิจัยเองและการปฏิบัตงิ านจริงในส่วน
งานคลังสินค้ารวมทังสอบถามข้อมูลจากแผนกที่เกี่ยวข้องกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจะได้รู้ถึงต้นตอปัญหาที่เกิดขึน
3. การส่งเสริมการลงทุน เป็นมาตรการหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ให้เข้ามา ลงทุนในกิจการ
ที่รัฐให้ความส้าคัญโดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบ คือ ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีอากรที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ต้องยื่นค้าขอรับการส่งเสริม และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก้าหนด
3.1 วัตถุดิบ (Material) ที่ใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครัง
อาจไม่คงสภาพเดิมเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว ทังนีให้หมายรวมถึงของที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์แต่การจะที่น้าเข้าวัตถุดิบนัน
จะต้องมีการก้าจัดวัตถุดิบที่ยังคงค้างอยู่ในคลังออกไปเสียก่อนจึงจะน้าเข้ามาแทนที่โดยไม่เสียภาษี
3.2 หนังสืออนุมัติสั่งปล่อย เป็นหนังสือที่ส้านักงานอนุมัติให้เครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจ้าเป็น
ได้ รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากรโดยการลดหย่ อ น หรื อ ยกเว้น อากรขาเข้ า และผู้ ได้ รั บการส่ ง เสริ ม ต้ อ งน้ า
เครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจ้าเป็น เข้ามาตามช่วงระยะเวลาที่ส้านักงานก้าหนดไว้ในหนังสือและจะต้องสต็อกตามที่
ก้าหนดไว้เท่านันแต่หากสต็อกไว้เกินที่ก้าหนดจ้าเป็นที่จะต้องเสียอากร
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4. ออกแบบเครื่องมือการวิจัยเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือการวิจัยเพื่อน้ามาเป็นตัวชีวัดงานวิจัยนีเพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ได้แก่ เอกสารการให้เช่าคลังสินค้าของเอกชนแห่งหนึ่ง
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งการวิเคราะห์ไปตาม ระยะเวลาการจัดเก็บของวัตถุดิบ จากการปรับปรุงการ
บริหารและจัดการคลังสินค้าในครังนี ซึ่งมีต้นทุนจมจากสินค้าค้างสต็อกอยู่เป็นจ้านวนมาก พาเลทมีขนาด 1.2 ตาราง
เมตรและมีมูลค่า 168 บาทต่อเดือนและน้าจ้านวนพาเลทไปคูณกับ จ้านวนพาเลทจะได้ขนาดพืนที่ค่าจัดเก็บออกมา
และเมื่อน้าออกสูก่ ระบวนการท้าลายก็จะท้าให้เห็นผลการท้างานก่อนและหลังปรับปรุงสามารถประหยัดงบประมาณที่
เป็นทุนจมในการดูแลรักษาสินค้าได้และยังสามารถลดเวลาการปฏิบัตงิ านของพนักงานคลังสินค้า
6. รวบรวมข้อมูลสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วน้าเสนอผู้บริหารและจัดท้ารายงานร่างผลการศึกษาเพื่อ
น้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดงานวิจัยตามข้อเสนอแนะ
7. สรุปผลการด้าเนินงานวิจัย
8. จัดท้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการคิดค้านวณต้นทุนในการจัดเก็บของสินค้าประเภทที่ 1 สินค้าที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่้า ได้ผล
การศึก ษาดั งตารางกราฟที่ 1 และการคิด ค้ านวณต้นทุ นในการจั ดเก็บของสิ นค้ าประเภทที่ 2 สิ นค้ าที่ มีมู ลค่ าเชิง
พาณิชย์สูง ได้ผลการศึกษาดังตารางกราฟที่ 2
ตารางกราฟที่ 1 ตารางกราฟแสดงมู ล ค่ า ต้ น ทุ น การจั ด ซื อและต้ น ทุ น การจั ด เก็ บ สิ น ค้ า คงคลั ง (กระดาษคู่ มื อ
ผลิตภัณฑ์)
Summary of (No Disposal Value) Material Purchasing Cost compare with Future Storage Cost
Total Purchasing
cost

Up to day storage
cost 2015 Dec.

Total Purchasing
cost

1,368,874
1,021,070
Total Up to day storage cost
( 82 pallet )

Up to day storage
cost 2015 Dec.

1,368,874

Future storage cost
per year

1,021,070

Sum of THB

1,400,000

1,600,000

1,200,000

1,400,000

1,000,000

1,200,000

600,000

400,000

400,000

200,000

200,000

3-Future storage cost per year

2-Up to day storage cost 2015
Dec.

-

Total
Purchasing cost

Up to day
storage cost
2015 Dec.

( 82 pallet )

4-Total Storage cost Next 2
Years

800,000

600,000

330,624

Toppic

1,000,000

800,000

165,312

Total Future Investment storage cost next 2 years

1,600,000

Total Storage cost
Next 2 Years

1-Total Purchasing cost
Total Purchasing cost

Total Storage cost &
Future storage cost

Detail

หมายเหตุ: การค้านวณ ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าในข้างต้นนี อ้างอิงมาจาก บริษัท ผู้ให้บริการเช่าคลังสินค้าแห่งหนึ่งที่
เคยเสนอราคากับบริษัท MMM จ้ากัด ซึ่งคิดราคาการเช่าจัดเก็บพาเลทละ 168 บาท/เดือน จากตัวอย่าง ทังหมด 82
พาเลท ซึ่ ง มีช่ว งเวลาการจั ด เก็ บในคลั งสิ น ค้ าตั งแต่ ระหว่า งปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2558 มี ค่ า จั ด เก็ บ สิ น ค้ าเฉลี่ ย
165,312 บาทต่อปี
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ตารางกราฟที่ 2 ตารางกราฟแสดงมูลค่าต้นทุนการจัดซือและต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (อะลูมเิ นียมขึนรูปหม้อ)
Summary of (High Disposal Value) Material Purchasing Cost compare with Future Storage Cost
Total Purchasing
cost

Up to Day Storage cost
2009 - 2015 Dec.

Storage cost / Year

671,211

302,400

124,992

Storage cost
Next 2 years

Total Disposal
Value Income

249,984

336,593

Sum of THB

800,000
700,000
600,000
Toppic

500,000

6-Storage cost / Year

400,000

5-Total Disposal Value Income

300,000

4-Storage cost Next 2 years
200,000

3-Storage cost / Year

100,000

2-Up to Storage cost 2009 - 2015

Total Purchasing Storage cost /
cost
Year

Up to Day
Total Disposal
Storage cost Value Income
2009 - 2015 Dec.
& Future storage
cost

1-Total Purchasing cost

Detail

หมายเหตุ: การค้านวณ ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าในข้างต้นนี อ้างอิงมาจาก บริษัท ผู้ให้บริการเช่าคลังสินค้าแห่งหนึ่งที่
เคยเสนอราคากับบริษัท MMM จ้ากัด ซึ่งคิดราคาการเช่าจัดเก็บพาเลทละ 168 บาท/เดือน จากตัวอย่างทังหมด 62
พาเลท ซึ่ ง มีช่ว งเวลาการจั ด เก็ บ ในคลั งสิ น ค้ า ตั งแต่ ระหว่า งปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2556 มี ค่ า จั ด เก็ บ สิ น ค้ าเฉลี่ ย
124,992 บาทต่อปี
หลังจากผลการศึกษาสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ของบริษัท MMM จ้ากัด เป็นการอ้างอิงข้อมูลมาจาก
ปริมาณข้อมูลภายในคลังสินค้าจากระบบ Master list Report บริษัท MMM จ้ากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดย
ศึก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บสิ น ค้ าและวัต ถุ ดิ บ 144 Part ID จากทั งหมด 41,419 Part ID และข้ อ มู ลรายละเอีย ดน้ าหนั ก ของ
อะลูมิเนียมขึนรูปหม้อจากระบบ BOM ของบริษัท MMM จ้ากัด โดยแยกออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่ 1. สินค้าที่
ไม่มีมูล ค่าเชิงพาณิ ชย์หรือมีมู ลค่ าเชิงพาณิ ชย์ต่้า เช่น กล่องกระดาษ เล่ม คู่มือผลิต ภัณ ฑ์ 2. สิน ค้าที่ มีมู ลค่ าเชิง
พาณิชย์หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูง เช่น อะลูมเิ นียมขึนรูปหม้อ โดยอัตราต้นทุนการจัดเก็บจะสัมพันธ์กับจ้านวนของพา
เลทสินค้าที่อยูใ่ นคลังสินค้า
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วิจารณ์และสรุปผล
งานวิจัยนีเป็นการน้าเสนอเทคนิคการตัดสินใจในการก้าจัดสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวโดยวิเคราะห์จาก
ต้นทุนคลังสินค้าในอนาคต โดยใช้ข้อมูลภายในคลังสินค้าของ บริษัท MMM จ้ากัด มาเป็นกรณีศึกษาในการก้าจัด
สินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว อ้างอิงข้อมูลมาจาก ปริมาณข้อมูลภายในคลังสินค้าจากระบบ Master list Report บริษัท
MMM จ้ากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยศึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ 144 Part ID จากทังหมด 41,419
Part ID และข้อมูลรายละเอียดน้าหนักของอะลูมิเนียมขึนรูปหม้อจากระบบ BOM ของบริษัท MMM จ้ากัด โดยแยก
ออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่ 1. สินค้าที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่้า เช่น กล่องกระดาษ เล่ม
คู่มือผลิตภัณ ฑ์ 2. สินค้าที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์หรือมีมูลค่าเชิงพาณิ ชย์ สูง เช่น อะลูมิเนียมขึนรูปหม้อ โดยผู้วิจัยได้
พิจารณาข้อมูลของสินค้าที่ไม่มคี วามเคลื่อนไหวออกได้ดังนี 1. สินค้าไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 1 ปี 2. ไม่
มีความต้องการในแผนการผลิตของ บริษัท MMM จ้ากัด 3. เป็นสินสินค้าที่ได้มีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว (สินค้าตก
รุ่น) โดยในสินค้าประเภทที่ 1 มีทังหมด 82 พาเลท มีต้นทุนการจัดซือทังสิน 1,368,874 บาท และต้นทุนการจัดเก็บ
สินค้าคงคลังไปแล้วกว่า 1,021,070 บาท มีมูลค่าการจัดเก็บเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 165,312 บาท/ปี ใช้พืนที่การจัดเก็บ
ทังหมดเท่ากับ 98.4 ตารางเมตร สินค้าประเภทที่ 2 มีทังหมด 62 พาเลท มีตน้ ทุนการจัดซือทังสิน 671,211 บาท และ
ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังไปแล้วกว่า 302,400 บาท มีมูลค่าการจัดเก็บเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 124,992 บาท/ปี ใช้
พืนที่การจัดเก็บทังหมดเท่ากับ 74.4 ตารางเมตร โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 3 แนวทางตามกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรม คือ 1. การก้าจัดโดยการ Rework (น้ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครัง) 2. การก้าจัดเป็นเศษโลหะ ซึ่ง
สามารถขายเป็นเงินได้ประมาณ 336,593 บาท หรือประมาณ 50.15 % ของราคาซือ 3. การผลิตเป็นสินค้าราคาถูก
เพื่อมาจ้าหน่ายให้กับพนักงานในบริษัท MMM จ้ากัด (เท่านัน) เพราะบริษัทไม่สามารถจ้าหน่ายตามท้องตลาดเองได้
เพราะติดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสิทธิการน้าเข้าวัตถุดิบ (BOI) ซึ่งทัง 3 แนวทางนีผู้บริหารของบริษัท MMM จ้ากัด เห็น
ด้วยในแนวการแก้ไขปัญหาที่ 2 เพราะจะช่วย ให้บริษัท ลดต้นทุนด้านการจัดเก็ บสินค้ารวมได้ปีละ 290,304 บาท ได้
เงินจากการก้าจัดเศษอะลูมิเนียมไปขายเท่ากับ 336,593 บาท และได้พืนที่ในการจัดเก็บสินค้าคืนมาทันที รวมทังหมด
172 ตารางเมตร ส่วนแนวทางการแก้ไขที่ 1 และ 2 นันทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา Inventory ของ
บริษัท ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญ หาที่ 1 การ Rework เป็นการสินเปลืองต้นทุนด้านค่าแรงโดยเปล่าประโยชน์เพราะ
Inventory ในที่นเป็
ี นสินค้าที่นเป็
ี นสินค้าที่ได้มกี ารเลิกผลิตไปแล้ว (สินค้าตกรุ่น) ส่วนแนวการแก้ไขปัญหาที่ 3 การผลิต
เพื่อมาจ้าหน่ายให้กับพนักงานในบริษัท MMM จ้ากัด ทางบริษัทได้มีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนีมากแล้วซึ่งไม่ประสบ
ความส้าเร็จในการแก้ปัญหา Inventory เพราะเมื่อผลิตมาแล้วไม่สามารถจ้าหน่ายได้ทังหมดซึ่งจะเกิดผลกระทบในแง่
ต้นทุนในการผลิตและพืนที่ส้าหรับการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอีกด้วย ดังนันงานวิจัยในครังนีจึงเลือกการแก้ปัญหาด้วย
วิธีก าร Scrap เพื่ อ ลด Inventory ของบริ ษั ท MMM จ้ า กั ด โดยเป็ น การแก้ ปั ญ หา Inventory ที่ เกิ ด ขึ นมาก่ อ นแล้ ว
(ปัญหาสะสมและยังไม่มีแนวทางการแก้ไข ) ส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านกระแสเงินสดและบัญชีสิทธิการน้าเข้า
วัตถุดิบลดลง (BOI) อีกทังประสบกับปัญหาพืนที่คลังสินค้าไม่เพียงพอส้าหรับรองรับสินค้าชนิดใหม่ จึงมีการพิจารณา
ในส่วนของ Inventory เพื่อการแก้ไขปัญหาเหล่านี
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากระยะเวลาการด้าเนินงานวิจัยไม่เอืออ้านวยและข้อจ้ากัดด้านการเข้าถึงข้อมูลปริมาณสินค้าของ
บริษัท MMM จ้ากัด จึงท้าให้สามารถศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลออกมาได้เพียงบางส่วน หากมีข้อมูลในการศึกษา
วิเคราะห์มากกว่านีอาจจะท้าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังและได้พืนที่การจัดเก็บสินค้าคื น
มากกว่างานวิจัยในครังนี บริษัท MMM จ้ากัด เป็นเพียงนามสมมุติที่ไม่มอี ยู่จริง แต่ขอ้ มูลเหล่านีมาจากการฐานข้อมูล
จริงของบริษัทที่ผู้วจิ ัยได้จัดเก็บและศึกษาข้อมูลมา
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง
Design and development for chicken grilling stick cutting-machine
เอราวัณ ชาญพหล1* และ นรัตว์ รัตนวัย1
Arawan Chanpahon1* and Narat Rattanawai1
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ ของงานวิ จัย นี เพื่อ ออกแบบและสร้างเครื่อ งผ่ าไม้ไก่ ย่าง ส้าหรับการผ่าไม้ไก่ ย่างแบบเดิ ม
แรงงานคนใช้มีดในการผ่าไม้ไก่ย่าง ท้าให้เกิดปัญหาคือ เกิดความเมื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เวลามากในการผ่าไม้ไก่
ย่าง เครื่องผ่าไม้ไก่ย่างสามารถผ่าไม้ไก่ย่างและลดเวลาในการผ่าไม้ไก่ยา่ งซึ่งโดยปกติแรงงานคนใช้มีดในการผ่าไม้ไก่
ย่างในอัตราการผลิตเฉลี่ย 3-6 ไม้ตอ่ นาที โดยขึนอยูก่ ับความช้านาญของผู้ผ่าไม้ไก่ย่าง ผลการทดลอง พบว่า เครื่อง
ผ่าไม้ไก่ยา่ งสามารถผ่าไม้ไก่ย่างในอัตราการผลิตเฉลี่ย 20 ไม้ตอ่ 1 นาที ซึ่งสูงกว่าแรงงานคนใช้มดี ในการผ่าประมาณ
3.33 เท่า เมื่อประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตไม้ไก่ย่างชุมชนบ้านวิเชียรบุรี จ้านวน
30 รายใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบเครื่อง ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้าน
การผลิต ผลการประเมินเท่ากับ 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: เครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ ง การออกแบบและพัฒนา

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 20 trees per 1
minute, higher than workers use knives to cut approximately 3.33 times the rate of satisfaction questionnaires. the
sample timber manufacturer grilled chicken Wichian community of 30 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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บทนา
ปั จ จุ บั น ที่ อ้ า เภอวิ เชี ย รบุ รี จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี ไ ก่ ย่ า งที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย ง คนนิ ย มไปรั บ ประทานมากที่ สุ ด
ระดับประเทศ เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยและน้าจิมรสเด็ด ซึ่งมีขายและวางจ้าหน่ายมากมายบริเวณอ้าเภอวิเชียรบุรี
และกระจายไปทั่วประเทศ นักท่องเที่ ยวที่ผ่านมายังอ้าเภอวิเชียรบุรีก็ได้แวะชิมรสชาติของไก่และซือเป็นของฝาก
กลับไปฝากญาติพี่น้องหรือเพื่อน
จากการลงพืนที่ส้ารวจการขายไก่จะแบ่งออกเป็นไก่ย่างเป็นตัว ไม้เล็ก เครื่องใน ตับ ไส้ ล้วนแล้วต้องใช้ไม้ไผ่
ในการปิ้ง ซึ่งปริมาณการขายในแต่ละวันมีมากถึง 1,200-3,000 ตัวแล้วแต่ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งไม้
ที่ใช้คือไม้ไผ่ที่มีขนาดความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตรและ 32 เซนติเมตร ไก่ 1 ตัวจะใช้ไม้ไผ่ใน
การหนีบตัวไก่ 2 ไม้ ส่วนพวกเครื่องในและตับจะใช้ไม้ไผ่ 1 ไม้ ซึ่งปริมาณในความต้องการไม้ปิ้งไก่มากในแต่ละวัน
ต้องใช้จ้านวนคนในการเหลาไม้ปิ้งไก่ย่างจ้านวนมาก และชาวบ้านผู้ท้าไม้ปิ้งไก่เกิดความเมื่อยล้าจากการท้าไม้ปิ้งไก่

ภาพที่ 1 แสดงไม้เสียบไก่มาตรฐานขนาด 30 เซนติเมตรและขนาด 32 เซนติเมตร

ภาพที่ 2 แสดงการลงพืนที่คน้ หาปัญหาการท้าไม้ไก่ยา่ งของกลุ่มชาวบ้าน
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วจิ ัยได้ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องท้าไม้ไก่ย่าง เพื่อช่วยทุ่นแรงในการท้า
ไม้ปิ้งไก่ย่างเพื่อเพิ่มผลผลิตลดเวลา ลดความเมื่อยล้า ให้กับกลุ่มชุมชนท้าไม้ปิ้งไก่ย่าง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การออกแบบโครงสร้าง
ส่วนประกอบหลักของเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง
หมายเลข 1 โครงเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ ง
หมายเลข 2 มอเตอร์ต้นก้าลัง
หมายเลข 3 มูเ่ ล่
หมายเลข 4 ชุดขับเคลื่อน
หมายเลข 5 ชุดสปริง
หมายเลข 6 ชุดป้อนไม้ไผ่
หมายเลข 7 แผ่นเหล็กก้าหนดต้าแหน่ง
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างหลักของเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ ง
การพัฒนาและออกแบบโครงสร้างเครื่องท้าไม้ไก่ย่าง ได้ท้าการศึกษาและเก็บข้อมูลจากชุมชนท้าไม้ไก่ย่าง
โดยแรงงานคน แล้วได้ท้าการออกแบบและสร้างเครื่องท้าไม้ไก่ย่าง เพื่อ ลดต้นทุนด้านแรงงานคน และเพิ่มผลผลิต มี
ลักษณะการท้างานกึ่งอัตโนมัติ โดยมีสว่ นประกอบหลักดังนี
หมายเลข 1 โครงเครื่องผ่าไม้ย่าง ท้าหน้าที่ยึดติดอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง โครงสร้าง
เครื่องใช้เหล็กฉากขนาด 1.5 นิว หนา 5 มิลลิเมตร โดยมีความกว้าง 350 มิลลิเมตร ยาว 450 มิลลิเมตร สูง 750
มิลลิเมตร
หมายเลข 2 มอเตอร์ต้นก้าลัง ท้าหน้าที่ก้าเนิดพลังงานกลของเครื่องท้าไม้ไก่ย่าง โดยใช้สายพานและล้อ
สายพานเป็นตัวส่งก้าลังไปยังอุปกรณ์และส่วนต่างๆของเครื่อง ตัวส่งก้าลังใช้แรงขนาด ½ แรงม้า
หมายเลข 3 มูเ่ ล่ ท้าหน้าที่ทดความเร็วรอบให้มอเตอร์ให้ช้าลง ใช้มเู่ ล่แบบร่อง A
หมายเลข 4 ชุดขับเคลื่อน ท้าหน้าที่ขับเคลื่อนแกนเพลากลางทัง 4 แกน และดึงไม้ไผ่เข้ามาท้าการเหลาและ
ผ่า โดยขับเคลื่อนด้วยโซ่
หมายเลข 5 ชุดสปริง ท้าหน้าที่เป็นตัวประคองระดับความสูงต่้าของไม้ไผ่ (ความหนาของไม้ไผ่) ให้สามารถ
ยืดหยุ่นได้
หมายเลข 6 ชุดป้อนไม้ไผ่ ท้าหน้าที่เป็นชุดดึงไม่ไผ่เข้าเครื่องเพื่อท้าการเหลาไม้และท้าการผ่าไม้ไผ่
หมายเลข 7 แผ่นเหล็กก้าหนดต้าแหน่ ง ท้าหน้าที่บังคับไม้ไผ่เคลื่อนที่ไปสู่ใบมีดผ่าไม้ไผ่ เพื่อให้ได้ต้าแหน่ง
กึ่งกลางไม้
การทดสอบสมรรถนะ
ท้าการทดสอบผ่าไม้ไก่ย่างในอัตราการผลิตในระยะเวลา 1 นาที จ้านวนครังในการทดสอบ 10 ครัง โดยวัด
ปริมาณผลผลิตที่ได้ และจดบันทึกข้อมูลในตารางที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีตัวแปรควบคุม คือ ความช้านาญในการป้อน
ไม้ไผ่เข้าเครื่องและลักษณะทางกายภาพของไม้ไผ่
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การประเมินประสิทธิภาพ
ท้าการทดสอบประมาณประสิทธิภาพกับกลุม่ ชุมชนผู้ท้าไม้ไก่ยา่ ง จ้านวน 30 คน โดยทางคณะผู้ศึกษาวิจัยได้
ออกแบบสอบถาม และให้คะแนนการประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจะมีระดับ
คะแนนของความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆของเครื่องท้าไม้ไก่ยา่ งดังนี
ระดับคะแนน 5 ระดับความคิดเห็น ดีมาก
ระดับคะแนน 4 ระดับความคิดเห็น ดี
ระดับคะแนน 3 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 ระดับความคิดเห็น พอใช้
ระดับคะแนน 1 ระดับความคิดเห็น ควรปรับปรุง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ขอ้ มูลเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นดังนี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
4.51 – 5.00 หมายถึง ระรับความคิดเห็น ดีมาก
3.51 – 4.50 หมายถึง ระรับความคิดเห็น ดี
2.51 – 3.50 หมายถึง ระรับความคิดเห็น ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระรับความคิดเห็น พอใช้
1.00 – 1.50 หมายถึง ระรับความคิดเห็น ควรปรับปรุง
โดยท้าการประเมินสมรรถนะหลัก 4 ด้าน แบ่งออกเป็น
1.ด้านการออกแบบเครื่อง
2.ด้านความปลอดภัย
3.ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
4.ด้านอัตราการผลิต

ผลการศึกษา
ได้เครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ งหลังจากที่ได้ออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ งขึนมา

ภาพที่ 4 แสดงเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ ง
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ผลการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของเครื่อง
การทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของเครื่องท้าไม้ไก่ย่าง ในการทดสอบจะต้องควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ความ
ช้านาญในการป้อนไม้ไผ่เข้าเครื่องและลักษณะทางกายภาพของไม้ไผ่ ในการทดสอบจะเริ่มจับเวลาใน 1 นาที การ
ทดสอบใน 1 รอบการท้ างาน ประกอบด้วย การน้าไม้ไผ่เข้าเครื่องท้าไม้ไก่ย่าง จนออกมาเป็นไม้ไก่ย่างที่สามารถ
น้าไปใช้งานได้จริง จากนันท้าการบันทึกเวลา บันทึกปริมาณผลผลิตที่ได้ ท้าต่อเนื่องกันไปจนครบ 10 ครัง เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยเวลาการท้างานของเครื่องท้าไม้ไก่ยา่ ง ดังผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถนะ
การทดสอบเครือ่ งครัง้ ที่
เวลาในการเดินเครื่อง (นาที)
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
1
เฉลี่ย

ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้ (อัน)
19
20
19
21
21
21
20
19
19
21
20

จากผลการทดสอบ ดังตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตที่ได้ 20 ไม้ต่อ 1 นาที ซึ่งไม่มีไม้ไผ่ที่เสียหายจาก
การผ่าจนน้าไปใช้งานไม่ได้ แต่ปริมาณผลผลิตในแต่ระรอบการทดสอบผลลัพธ์มีคา่ ไม่เท่ากันเนื่องจากความช้านาญใน
การป้อนไม้ไผ่เข้าเครื่องและลักษณะทางกายภาพของไม้ไผ่ โดยท้าการทดสอบ 10 ครังแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่ง เร็วกว่า
แรงงานคนถึง 3.33 เท่า โดยแรงงานคนจะท้าไม้ปิ้งไก่ได้ 6 ไม้ตอ่ 1 นาที
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ผลการประเมินประสิทธิภาพ
โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้เหลาไม้ไก่ยา่ งในอ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ งจ้านวน 30 ราย
ประสิทธิภาพ
1.ด้านการออกแบบ
เครื่อง

2.ด้านความ
ปลอดภัย

3.ด้านความสะดวก
ในการใช้งาน

4.ด้านอัตราการ
ผลิต

หัวข้อในการสอบถาม
ลักษณะรูปร่างขนาดของเครื่อง
มอเตอร์ที่ใช้ส่งก้าลัง
ขนาดเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ ง
มีค่าเฉลี่ย
ระบบไฟฟ้า
ระบบส่งก้าลัง
การป้อนไม้ไผ่ใส่เครื่องไม้ไก่ยา่ ง
ต้าแหน่งสวิตซ์ควบคุม
มีค่าเฉลี่ย
การป้อนไม้ไผ่ใส่เครื่องไม้ไก่ยา่ ง
การเคลื่อนย้าย
การบ้ารุงรักษาเครื่อง
มีค่าเฉลี่ย
ปริมาณไม้ไก่ยา่ งทีผ่ ่าซีก
ความเร็วในการผ่าไม้ไก่ยา่ ง
มีค่าเฉลี่ย

รวมเฉลี่ยประสิทธิภาพทัง้ 4 ด้าน

ค่าเฉลี่ย (x̄)

S.D.

4.27
4.23
4.19
4.23
4.13
3.90
4.10
4.00
4.00
4.14
4.13
4.21
4.14
4.47
4.23

0.53
0.52
0.81
0.62
0.51
0.47
0.65
0.51
0.53
0.82
0.54
0.57
0.64
0.62
0.63

4.35
4.18

0.62
0.63

ระดับความ
คิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากการประเมินประสิทธิภาพเครื่องผ่าไม้ไก่ย่างผลรวมทัง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้ทดสอบมี
ความพึงพอใจด้านอัตราการผลิตมากเพราะสามารถให้อัตราผลผลิตมากกว่าแรงงานคน แต่ผลคะแนนที่ควรปรับปรุง
ในการสร้างเครื่องในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด เนื่ องจากการใช้งานเครื่องผ่าไม้ไก่ย่างต้องมี
ความระมัดระวังในการป้อนไม้เข้าเครื่องอาจได้รับอันตรายจากไม้ไผ่บาดมือ

วิจารณ์และสรุปผล
การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง พบว่า เครื่องผ่าไม้ไก่ย่างสามารถผ่าไม้ไก่ย่างในอัตราการผลิต
เฉลี่ย 20 ไม้ต่อ 1 นาที ซึ่งเร็วกว่าแรงงานคนใช้มีดในการผ่าประมาณ 3.33 เท่า โดยเริ่มตังแต่การออกแบบและสร้าง
เครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง การผ่าไม้ไก่ย่างผ่าซีก ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ และข้อบกพร่องของเครื่องท้าไม้ไก่ย่าง
พร้อมท้าการแก้ไขจุดบกพร่องและอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการศึกษาวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องท้าไม้ไก่ยา่ งที่ถูกสร้างขึน ซึ่งสรุปผลการทดสอบดังนี
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พิจารณาการลงทุน การคุ้มทุน
เครื่องผ่าไม้ไก่ ย่าง สามารถท้างานเร็ว กว่าแรงงานคนใช้มีดในการผ่ าประมาณ 3.33 เท่ า และลดความ
เมื่อยล้าในการท้างาน ซึ่งปัจจุบันการหาคนมาเหลาไม้ไก่ ย่างนันหาได้ยากมากและต้องใช้คนที่มีความช้านาญในการ
ท้างาน ซึ่งมีความคุ้มค่าในการลงทุนประหยัดค่าใช่จ่ายในการจ้างแรงงานคนในการผ่าไม้ไก่ย่างและประหยัดเวลาใน
การท้างาน
ปัญหาและอุปสรรค์ทพ
ี่ บ
1. การป้อนไม้ไผ่ใส่เครื่องท้าไม้ไก่ยา่ งอาจได้รับอันตรายจากไม้ไผ่บาดมือ
2. น้าหนักของเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ งค่อนข้างมาก
การแก้ไขปัญหา
1. ออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการใส่ไม้ไก่ยา่ งเข้าเครื่องท้าไม้ไก่ยา่ งเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ไผ่บาดมือและสวม
ถุงมือทุกครังในการปฏิบัตงิ าน
2. ออกแบบเครื่องโดยใช้เหล็กโครงสร้างของตัวเครื่องให้มขี นาดเล็กลงกว่าเดิมหรือใช้อลูมเิ นียมร่วมในการ
ออกแบบเครื่องผ่าไม้ไก่ยา่ ง
แนวทางในการพัฒนา
1. ออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการใส่ไม้ไก่ยา่ งเข้าเครื่องท้าไม้ไก่ยา่ งเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ไผ่บาดมือ
2. ออกแบบการท้างานให้มีหัวผ่าไม้ไก่ย่างเพิ่มเป็น 2 หัว จากเดิมมีเพียง 1 หัว หรือออกแบบชุดกระแทกไม้
ไผ่ใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตไม้ไก่ยา่ ง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้ง
Briquette fuel from co-production of corn cob charcoal and coal lignite rejects
วีระ พันอินทร์1*
Weera Punin1*
บทคัดย่อ
บทความนีได้ท้าการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของเชือเพลิงอัดแท่งที่มี
ส่วนประกอบของถ่านซังข้าวโพดและถ่านหินลิกไนต์เหลือทิงคุณภาพต่้า โดยท้าการศึกษาอัตราส่วนถ่านซังข้าวโพดต่อ
coal rejects ที่อัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และอัตราส่วน 75:25 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามล้าดับ วิเคราะห์
ตัวแปรต่างๆ ดังนี ค่าความร้อนตามมาตรฐาน (ASTM D 240) ค่าความชืนตามมาตรฐาน (ASTM E 3173) ปริมาณเถ้า
ตามมาตรฐาน (ASTM E 3174) และค่าความหนาแน่นตามมาตรฐาน (ASTM E 75) จากนันวิเคราะห์ความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตและการน้าเชือเพลิงอัดแท่งไปผลิตไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือทางการเงินคือ ระยะเวลา
คืนทุ น (PBP) และประเมินวัฏจัก รชีวิตของเชือเพลิ ง อัด แท่ง ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม SimaPro
Version 7.2 ผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ที่น้า ถ่านซังข้าวโพดและ coal rejects ที่อัตราส่วน 80:20 ร้อยละโดย
น้ า หนั ก มาผลิ ต เชือเพลิ ง อั ด แท่ ง เนื่ อ งจากมี ค่ า ความร้ อ นสู ง 11,260 kcal/kg ค่ า ความชืนร้ อ ยละ 5.93 ค่ า ความ
หนาแน่นเท่ากับ 1,006 kg/m3 (ค่าความร้อนมาตรฐานของเชือเพลิงอัดแท่งที่ 5,000 kcal/kg ความชืนไม่เกินร้อยละ 10
และค่ าความหนาแน่นมากกว่าหรือเท่ ากับ 600 kg/m3) และปริม าณเถ้ าร้อ ยละ 9.74 ตามล้ าดับ ผลประเมิน ทาง
เศรษฐศาสตร์พบว่าระยะเวลาคืนทุนของเชือเพลิงอัดแท่งที่อัตราส่วน 80:20 ร้อยละโดยน้าหนัก มีค่าเท่ากับ 2.47 ปี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ จากการประเมินวัฏจักรชีวิตของเชือเพลิง อัดแท่งอัตราส่วนที่ 80:20 ร้อยละโดย
น้าหนัก คือผลกระทบจาก Greenhouse effect เท่ากับ 2,997 Pt รองลงมาคือ Summer smog เท่ากับ 759 Pt, Ozone
layer เท่ากับ 347 Pt และ Acidification เท่ากับ 260 Pt ตามล้าดับ ดังนันเชือเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากถ่านซังข้าวโพด
ผสม coal rejects ที่อัตราส่วน 80:20 ร้อยละโดยน้าหนัก มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนใน
โรงงานอุตสาหกรรม
คาสาคัญ: เชือเพลิงอัดแท่ง ถ่านซังข้าวโพด ถ่านหินลิกไนต์เหลือทิงคุณภาพต่้า
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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
บทนา
พลั ง งานถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ในการด้ า รงชี วิ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า หรื อ พลั ง งานความร้ อ นทั ง
ภาคอุต สาหกรรม ภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตร และภาคครัวเรือนมีความต้องการใช้พ ลังงานเพิ่ม ขึน
ในขณะที่ทรัพยากรด้านพลังงานมีจ้ากัด ประเทศไทยได้จัดท้าแผนพลังงานทดแทน 15 ป หรือ Renewable Energy
Development Plan : REDP (พ.ศ. 2558-2579) โดยตังเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทุกชนิดร้อย
ละ 20 ภายในปี 2579 เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและรองรับการขยายตัวในการใช้พลังงานทดแทน
ระยะยาว แผนการพั ฒ นาพลั งงานทดแทน 15 ป จะส่ ง ผลให้ ประเทศไทยกลายเป็ น ผู้ น้ า ในด้ านพลั งงานทดแทน
สามารถลดการใช้พลังงานลงไดถึง 22.5 ล้านตัน ลดการน้าเขาพลังงานได 3.2 แสนล้านบาทต่อปี (จากฐานราคา
น้ามัน 50 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล) และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได 42 ล้านตันต่อปี [1, 2] จึงมีการตระหนักถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการน้าทรัพยากรที่เหลือใช้กลับมาแปรสภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของโลก ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประเทศไทยมีพืนท้าการเกษตรประมาณ 5.97 ล้านไร่ โดยผลพลอยไดที่ส้าคัญนอกเหนือจากผลผลิตทาง
การเกษตรก็คือ “ชีวมวล (Biomass)” หรือ วัสดุเหลือทิงทางการเกษตร อาทิเช่น ขีเลื่อย เศษไมยางพารา ปลายไมยูคา
ลิปตัส กะลามะพร้าว ต้นข้าวโพดเลียงสัตว์ ซังข้าวโพด แกลบ ขีเลื่อย ฟางข้าว ชานอ้อย เป็นต้น (เทียบได้น้ามันดิบปี
ละไม่น้อยกว่า 6,500 ล้านลิตร) สามารถน้ามาใช้เป็นเชือเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ [3, 4] จะเห็นว่าโรงไฟฟ้าประเภท
1280

Proceedings

นีกระจายไปในทุกภาคของประเทศไทย เพราะถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้วัสดุเหลือ ทิงจากเกษตรกรมาผลิตกระแสไฟฟ้า
จึ งเป็ น การกระจายรายได้ ให้ แก่ เกษตรกร จากการส้ า รวจข้ อ มู ล เบื องต้น พบว่า ในปี 2557 จั ง หวั ด ล้ าปางมีพื นที่
เพาะปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ 205,722 ไร่ โดยมีผลผลิต 184,396 ต้น มีวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดมากถึง 79,027 ตัน
[5] ซึ่งมีอยูจ่ ้านวนมากจึงควรน้ามาใช้เป็นเชือเพลิงผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านค่าความร้อน
ของเชือเพลิงชีวมวลที่ค่อนข้างต่้าก็เป็นข้อจ้ากัดที่ส้าคัญส้าหรับน้ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพเชือเพลิงชีวมวลให้ดีขึนโดยเรียกขันตอนนีว่าการปรับระดับเชือเพลิงชีวมวล ซึ่งมีด้วยกัน 3 วิธีคือ (1) การท้า
ความสะอาดเชือเพลิงชีวมวล (physical cleaning) เป็นการก้าจัดสิ่งปนเปื้อนประเภท หิน ดิน ทราย ที่ติดมากับชีวมวล
(2) การน้าเอาเชือเพลิงชีวมวลมาอัดแท่ง (Biomass Pellet) ให้พลังงานในการเผาไหม้สูง แต่ปริมาณขีเถ้าน้อย สามารถ
ควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆ กัน ท้าให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่้าเสมอ และการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
และ (3) การน้าเอาเชือเพลิงชีวมวลมาผสมกับเชือเพลิงอื่น (Biomass Mixing) เพื่อเป็นการเพิ่มคุณสมบัติด้านความ
ร้อนของเชือเพลิงชีวมวลก่อนน้าไปเผาไหม้เป็นเชือเพลิงผลิตไฟฟ้า [6]
การผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดหวัดล้าปาง มีการใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชือเพลิงประมาณวันละ
40,000 ตัน [7] เมื่อกระบวนการ coal washing สินสุดลงจะก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการดังกล่าว นั่นคือ “Coal
Rejects” ซึ่งถ่านหินคุณสมบัตติ ่้านียังไม่มกี ารน้าไปใช้ประโยชน์และยังไม่มกี ารศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ที่จะน้า coal
rejects กลับไปใช้ประโยชน์มากเท่าที่ควร นับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะปริมาณ coal rejects ที่ตกค้างมีปริมาณมาก
จากการเข้าไปส้ารวจบริเวณ coal washing ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบว่ามี coal rejects นีประมาณร้อยละ 2.4 ซึ่งด้วย
สมบัติของถ่านหินที่มีสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบและมีความสามารถในการติดไฟได้ดี อีกทังยังสามารถ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือเพลิงต่างๆ จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะน้า coal rejects มาผลิตเป็นเชือเพลิงได้
ดังนันผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการทดลองเพื่อน้าถ่านซังข้าวโพดมาผลิตเป็ นเชือเพลิงอัดแท่งร่วมกับ coal rejects เป็นการ
น้ า เอาวั ส ดุ เหลือ ทิ งทางการเกษตรมาผลิ ต เป็ น เชือเพลิ ง ทดแทนและยั ง เป็ น การน้ ากลั บ มาใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ มี
ประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า รวมทังยังเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือ ทิงที่ตกค้างและเป็นมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนีได้ท้าการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์และ
ประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเชือเพลิงอัดแท่งที่มีส่วนประกอบของถ่านซังข้ าวโพดร่วมกับ coal rejects เพื่อเป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงเชือเพลิงอัดแท่งให้มีความเหมาะสมส้าหรับน้ามาใช้เป็นเชือเพลิงพลังงานทดแทนในระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะสามารถช่วยลดค่าก้าจัด coal rejects อีกทัง
ยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการก้าจัดเศษวัสดุเหลือทิงข้าวโพดเพื่อเป็นการลดปั ญหาการเผาท้าลายซังข้าวโพดในพืนที่โล่ง
แจ้ง การผลิตเชือเพลิงอัดแท่ง สามารถแบ่งตามขันตอนการด้าเนินงานวิจัยออกเป็น 4 ขันตอน ดังนี
1. ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
การผลิต เชือเพลิ งอั ด แท่ งเริ่ม จากขันตอนการเตรียมวัต ถุดิ บ การผสมอัต ราส่ วนของถ่านซังข้าวโพด
ร่วมกับ coal rejects และขันตอนสุดท้ายคือ การอัดแท่งขึนรูปเป็นเชือเพลิงอัดแท่งตามมาตรฐาน ASTM E 75 [8]
1.1 วัตถุดบิ ที่ใช้ในการทดลอง
1. Coal rejects ที่ความชืนประมาณร้อยละ 23.9
2. ถ่านซังข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยเตาไพโรไลซิส น้ามาบดและร่อนแยกขนาด โดย
งานวิจัยนีใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ซึ่งมีความชืนต่้ากว่าร้อยละ 15
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1.2 อัตราส่วนผสมของเชือเพลิงอัดแท่ง
การผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งท้าการศึกษาที่อัตราส่วนร้อยละโดยน้าหนักของถ่านซังข้าวโพดร่วมกับ
coal rejects ที่อัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ตามล้าดับ
1.3 รูปแบบเชือเพลิงอัดแท่ง
1. รูปแบบเชือเพลิงอัดแท่งเป็นตามแบบมาตรฐาน ASTM E 75 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25
มิลลิเมตร ความยาว 30 มิลลิเมตร และความหนาแน่นของเชือเพลิงมากกว่าหรือเท่ากับ 600 kg/m3 ซึ่งเป็นขนาดของ
เชือเพลิงที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมส้าหรับเตาเผาที่ใช้กับหม้อน้าอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
1.4 การเตรียมวัตถุดิบ
1. ตัวอย่างถ่านซังข้าวโพด ในงานวิจัยนีจะใช้ ซังข้าวโพดของ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง มาเผา
ด้วยกระบวนการไพโรไลซิ สให้ เป็ นถ่ านซังข้าวโพด จากนั นน้ามาลดขนาดด้วยเครื่อ งบด-ย่อย โดยให้มีขนาดเล็ ก
ประมาณ 2 มิลลิเมตร
2. การเตรียม coal rejects ซึ่งมีลักษณะวาวด้านเหมือนดิน มีความแข็งไม่มาก และแตกร่วนได้
ง่าย อ่อนตัวที่อุณหภูมิต่้าและมีความชืนประมาณร้อยละ 23 มาตรฐานเปียก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ coal rejects
จาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง
1.5 การผสมวัตถุดบิ
โดยน้ าถ่ านซั งข้าวโพด กั บ coal rejects ที่ ผ่ านการเตรีย มไว้ม าผสมกั นร้ อยละโดยน้ าหนั ก ตาม
อัตราส่วนที่ก้าหนดไว้
1. ให้ความร้อนกับ coal rejects ด้วยเครื่อง hot plate จนกระทั่งมีอุณ หภูมิที่เหมาะสมจนท้าให้
coal rejects นันกลายเป็นของเหลวหนืด
2. น้ าถ่ านซังข้าวโพดที่เตรียมไว้ม าผสมกั บ coal rejects ที่ ผ่านการให้ ค วามร้อ นจนกลายเป็ น
ของเหลวหนืด ตามอัตราส่วนที่ต้องการซึ่ง coal rejects จะท้าหน้าที่เป็นตัวประสานอัตราส่วนเชือเพลิง ทังสองชนิด
จากนันคนเชือเพลิงทังสองให้ทั่วกัน
3. หยุดให้ความร้อนแก่เชือเพลิง และปล่อยไว้ให้เย็นลงตามธรรมชาติ
1.6 การอัดแท่งเชือเพลิงอัดแท่ง
1. น้าเชือเพลิงที่ผ่านการผสมตามอัตราส่วนที่ต้องการไปอัดแท่งขึนรูปเป็นเชือเพลิงอัดแท่งโดย
ก้าหนดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร ด้วยเครื่อง Pellet press ที่ความดัน 150 MPa
2. การวิเคราะห์สมบัติด้านกายภาพและเคมีของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
การศึกษาความเป็นไปได้ของเชือเพลิงอัดแท่งที่ มีส่วนประกอบของถ่านซังข้าวโพดร่วมกับ Coal rejects ที่
อัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ตามล้าดับ รวมทังวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ดังนี ค่าความร้อนตาม
มาตรฐาน ASTM D 240 ค่าความชืนตามมาตรฐาน ASTM E 3173 ปริมาณเถ้าตามมาตรฐาน ASTM E 3174 และค่า
ความหนาแน่นตามมาตรฐาน ASTM E 75
2.1 การหาปริมาณความชืน (Moisture Content)
ท้าการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3174 น้าตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยให้ความร้อนคงที่ใน
ตู้อ บ (Drying Oven) ที่ อุณ หภู มิประมาณ 104-110 องศาเซลเซี ย ส เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อ ให้ น้ าระเหย ค่ า
ความชืน (M, %) มาตรฐานเปียก ที่ได้สามารถค้านวณได้จากสมการ ดังนี
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เมื่อ

M = ค่าความชืน (%)
A = น้าหนักตัวอย่างทดลองก่อนอบ (g)
B = น้าหนักตัวอย่างทดลองหลังอบ (g)

2.2 การหาปริมาณเถ้า (Ash Content)
ท้าการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 3174 น้าตัวอย่างไปเผาให้ความร้อนในเตาเผาที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และค่อยๆ เพิ่มความร้อนเป็น 700-750 องศาเซลเซียส จนกระทังได้
น้าหนักที่คงที่ของถ้วยทนไฟรวมกับน้าหนักของเถ้าที่เหลือพร้อมฝาปิด จ้านวนร้อยละของปริมาณเถ้า (N, %) สามารถ
ค้านวณได้จากน้าหนักที่เหลืออยูภ่ ายหลังการเผาไหม้แล้ว ดังสมการ ดังนี

เมื่อ

N
C
D
E

=
=
=
=

ปริมาณเถ้า (%)
น้าหนักภาชนะพร้อมเถ้า (g)
น้าหนักของภาชนะ (g)
น้าหนักตัวอย่างทดลองที่ใช้ (g)

2.3 การหาค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value)
ท้าการวิเคราะห์คา่ ความร้อนสูงตามมาตรฐาน ASTM D 240 ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยตรงท้าได้โดย
การน้าตัวอย่างเชือเพลิงไปทดสอบหาค่าความร้อนจากเครื่อง Bomb Calorimeter โดยน้าตัวอย่างเชือเพลิงมาเผาไหม้
อย่า งสมบู รณ์ ในตั ว Bomb ที่ มี อ อกซิ เจนอยู่ในปริ ม าณเกิ น พอ โดยกระแสไฟฟ้ าจะวิ่งผ่ านฟิ วส์ ไปสั ม ผั ส ตั วอย่า ง
เชือเพลิง เมื่อเกิดการเผาไหม้ตัวอย่างเชือเพลิงจนหมดเครื่อง Bomb Calorimeter จะอ่านค่าความร้อนผ่านสายไฟทัง
สองโดยมีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัม
2.4 การทดสอบหาค่าความหนาแน่น (Density Value)
น้าตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยน้าเชือเพลิงอัดแท่งไปชั่งน้าหนัก และวัดความสูงของเชือเพลิงอัดแท่ง
ค้านวณจากสูตรหาปริมาตรทรงกระบอก จากนันหาความหนาแน่นจากสมการ ดังนี

เมื่อ

D = ค่าความหนาแน่น (kg/m3)
M = น้าหนักตัวอย่างทดลองก่อนอบ (g)
V = ปริมาตรของตัวอย่าง (m3)
3. การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ [9] น้ามาใช้ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจเลือก
โครงการหรือวิธีด้าเนินการใดๆ โดยมีเป้าหมายของการวิเคราะห์โครงการ คือการวิเคราะห์โครงการนันๆ จะต้องน้าไปสู่
ข้อสรุปขันสุดท้ายในการเลือกลงทุ นในโครงการต่างๆ ว่าควรลงทุ นในโครงการนั นหรือไม่ การอาศัยเทคนิคในการ
1283

Proceedings

วิเคราะห์การลงทุนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในโครงการลงทุนนันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ คือ
3.1 ระยะเวลาคืนทุน (PBP)
การผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากถ่านซังข้าวโพดร่วมกับ coal rejects มีตน้ ทุนการผลิตเชือเพลิงเป็นการ
ลงทุนจัดหาเครื่องจักร อีกทังค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน และค่าการบ้ารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตเชือเพลิงที่ใช้ใน
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อท้าการผลิตในช่วงแรกจะอยู่ในสภาวะขาดทุนแต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งก็จะเริ่มมี
ผลก้าไรจากการผลิต ซึ่งเรียกว่า ระยะเวลาคืนทุน และสามารถค้านวณหาจุดคุ้มทุนได้จากสมการต่อไปนี

4. การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
การประเมินวัฏจักรชีวติ [10] คือกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบที่มีตอ่ สิ่งแวดล้อมตลอดช่วง
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตังแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้
งานผลิตภัณฑ์ การน้ากลับมาใช้ใหม่หรือการแปลงสภาพ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือกล่าว
ได้ว่า การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) จะมีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ตังแต่เกิดจนตาย โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงาน
และวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ รวมทั งของเสี ย ที่ มี ก ารปล่ อ ยออกสู่ สิ่ งแวดล้ อ ม ทั งนี เพื่ อ น้ า ไปเป็ น ข้ อ มู ล ในการหาวิธีป รับ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
การประเมินวัฏจักรชีวิตของเชือเพลิงอัดแท่งส้าหรับงานวิจัยนี นักวิจัยแบ่งขันตอนการด้าเนินการออกเป็น
4 ขันตอน ได้แก่
4.1 การก้าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา
1. เป้าหมาย (Goal Definition) เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึนตลอดวัฏจักรชีวิต
ของการผลิตเชือเพลิงอัดแท่งที่มีส่วนประกอบของถ่านซังข้าวโพด ร่วมกับ coal rejects เพื่อเปรียบเทียบค่าผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการผลิตเชือเพลิงอัดแท่ง โดยการค้านวณด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SimaPro Version 7.2
พร้อมทังหาแนวทางในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน
2. การก้าหนดขอบเขต (Scope Definition) ขอบเขตของระบบที่ท้าการศึกษานีประกอบด้วยการผลิต
เชือเพลิงอัดแท่งที่มีสว่ นประกอบของถ่านซังข้าวโพด ร่วมกับ coal rejects
3. การก้ า หนดหน่ ว ยการท้ า งาน (Functional Unit) งานวิ จั ย นี จะท้ า การศึ ก ษาผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบจากการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ สารเคมี วัสดุต่างๆ และผลกระทบหรือของ
เสียประเภทต่างๆ ที่เกิดขึนในแต่ละขันตอนของระบบผลิตภัณฑ์
4.2 การจัดท้าบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory Analysis)
การจัดท้าบัญชีรายการ คือขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดที่ส้าคัญ และจ้าเป็นต้องใช้ส้าหรับ
การค้านวณค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นข้อมูลปริมาณของสารที่เข้าและออกจากระบบของการผลิตเชือเพลิง
อัดแท่ง ซึ่งได้แก่
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชือเพลิง เช่น น้ามัน เป็นต้น
- ปริมาณวัตถุดิบ วัสดุ และทรัพยากรต่างๆ
- ปริมาณการใช้สารเคมี
- ปริมาณของเสียประเภทต่างๆ ที่เกิดขึน ฯลฯ
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4.3 การประเมินค่าผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวติ
ขันตอนการประเมินค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้าเนินการโดยการน้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท้า
การค้านวณด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SimaPro Version 7.2 ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะของผลกระทบประเภท
ต่างๆ ที่ส้าคัญ เช่น
- สภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse effect)
- สภาวะการเกิดหมอกควัน (Summer smog)
- สภาวะการท้าลายชันโอโซนในบรรยากาศ (Ozone layer)
- ภาวะฝนกรด (Acidification)
4.4 การประเมินแนวทางเพื่อปรับปรุง
การประเมิน แนวทางเพื่ อ ปรับปรุง คื อ การน้ า ผลการศึก ษาที่ ได้ จ ากขั นตอนการวิเคราะห์ บั ญ ชี
รายการด้านสิ่งแวดล้อมมาค้านวณลงในโปรแกรมส้าเร็จรูป SimaPro Version 7.2 โปรแกรมจะท้าการค้านวณค่าต่างๆ
จากนันวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึน สรุปผล และจัดเตรียมข้อเสนอแนะที่มาจากผลลัพธ์ของการประเมินวัฏจักรชีวิต
รวมถึงจัดท้ารายงานสรุปการแปลผลการศึกษาให้สมบูรณ์ครบถ้วนและสอดคล้อ งกับเป้าหมายและขอบเขตที่ก้าหนด
ไว้

ผลการศึกษา
งานวิจัยนีได้ท้าการศึกษา 3 ส่วนหลักๆ คือ ศึกษาทางด้านเทคนิคเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเชือเพลิง
อัดแท่งที่มสี ่วนประกอบของถ่านซังข้าวโพดร่วมกับ coal rejects พร้อมทังวิเคราะห์สมบัติทางด้านความร้อน วิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพและทางเคมี วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึนของเชือเพลิงอัดแท่งซึ่งผลการศึกษาแสดงดังต่อไปนี
1. ผลการวิเคราะห์สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านซังข้าวโพด
จากการศึกษาสมบัติเบืองต้นของถ่านซังข้าวโพดที่ ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสพบว่า ลักษณะทั่วไปของถ่าน
ซังข้าวโพดเป็นคาร์บอนสีด้า สามารถบดเป็นผงให้ละเอียดเพื่อน้าไปผสมร่วมกับ coal rejects เพื่อขึนรูปเป็นเชือแพลิง
อัดแท่งได้ และเมื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านซังข้าวโพดที่ผลิตขึนพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
น้ามาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งเพื่อผลิตเป็นเชือเพลิงพลังงานทดแทนได้ แสดงผลการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน
สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ างเคมีของถ่านซังข้าวโพด
สมบัติของถ่านซังข้าวโพด
ถ่านซังข้าวโพด
3
ความหนาแน่น (kg/m )
408.7
ความชืน (%)
6.21
ปริมาณเถ้า (%)
16.95
ค่าความร้อน (kcal/kg)
7,745.7
ปริมาณคาร์บอนคงตัว (%)
76.85
ที่มา: การวิเคราะห์สมบัตขิ องถ่านซังข้าวโพดหลังผ่านกรรมวิธีไพโรไลซิส
จากตารางที่ 1 แสดงสมบัติความเป็นเชือเพลิงของถ่านซังข้าวโพดพบว่ามีสมบัตคิ วามเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้
โดยเฉพาะมีค่าความร้อนเท่ากับ 7,745.7 kcal/kg ซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่ามาตรฐานเชือเพลิงอัดแท่งที่ 5,000 kcal/kg
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ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 408.7 kg/m3 ค่าความชืนเท่ากับร้อยละ 6.21 ปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 76.85 และ
ปริมาณเถ้าร้อยละ 16.95 ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกถ่านจากซังข้าวโพดมาผสมร่วมกับ coal rejects เพื่อผลิตเป็นเชือเพลิง
อัดแท่ง
2. สมบัติด้านการเป็นเชื้อเพลิงของ coal rejects
จากการศึกษาเบืองต้นพบว่า coal rejects ไม่สามารถน้ามาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้โดยตรง เพราะสมบัติ
ของ coal rejects ไม่ ติ ด ไฟที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส และมี ป ริ ม าณความชื นสู ง แต่ coal rejects นั นมี ค วาม
เหมาะสมที่จะน้ามาใช้เป็นตัวประสานของเชือเพลิงอัดแท่งทางด้านความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเชือเพลิงอัด
แท่งได้ เนื่องจาก coal rejects มีค่าความร้อนสูงเท่ากับ 3,947 kcal/kg แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมบัตกิ ารเป็นเชือเพลิงของ coal rejects
สมบัติการเป็นเชื้อเพลิง
ค่าความร้อน (kcal/kg)
ความชืน (%)
ปริมาณเถ้า (%, โดยน้าหนัก)
ปริมาณสารระเหย (%, โดยน้าหนัก)
ปริมาณคาร์บอนคงตัว (%, โดยน้าหนัก)
ปริมาณออกซิเจน (%, โดยน้าหนัก)
ปริมาณไฮโดรเจน (%, โดยน้าหนัก)
ที่มา: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดล้าปาง

coal rejects
3,947
23.9
0.02
45
60
20
5

จากตารางที่ 2 พบว่า สมบั ติด้ านความเป็ น เชือเพลิ ง ของ coal rejects ทางด้ า นปริ ม าณเถ้ า ร้อ ยละ 0.02
ปริมาณสารระเหยร้อยละ 45 ปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 60 ปริมาณออกซิเจนร้อยละ 20 และปริมาณไฮโดรเจน
ร้อยละ 5 ส่วนค่าความร้อนของ coal rejects มีค่าเท่ากับ 3,947 kcal/kg ซึ่งนับว่า coal rejects มีสมบัติทางด้านการ
น้ามาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้ แต่ไม่สามารถน้ามาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้โดยตรง
3. การประเมินผลการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
การประเมินความสามารถในการขึนรูปของเชือเพลิงถ่านซังข้าวโพดผสมกับ coal rejects หลังจากท้าการอัด
แท่งเชือเพลิงด้วยเครื่อง Pellet Press ดังนี
3.1 ผลของถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects ต่อการผลิตเชือเพลิงอัดแท่ง
การประเมินความสามารถการผลิ ตเชือเพลิงอัดแท่ งในอั ตราส่ วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20
และ 75:25 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามล้าดับ โดยมีแนวทางการประเมินดังนี ความสามารถการผลิตเชือเพลิงอัดแท่ง
ขนาดเส้ นผ่ านศู น ย์กลาง 25 มิลลิ เมตร สูง 30 มิล ลิเมตร หลังจากท้าการอัด ด้วยเครื่อง Pellet Press และเมื่อ น้ า
เชือเพลิงออกมาจากบล็อก หากเชือเพลิงอัดแท่งสามารถคงรูปตามขนาดที่ต้องการได้ แสดงว่าความสามารถในการ
ผลิตเชือเพลิงอัดแท่งอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ท้าการเคลื่อนย้ายก็ยังคงรูปไม่ร่อนหรือสึกกร่อน ผิวของเชือเพลิงอัดแท่งหลัง
การผ่านการอัดแท่งแล้ว หากมีผิวสม่้าเสมอกันตลอดแท่งถือว่าเชือเพลิงอัดแท่งที่ผลิตได้นันอยู่ในเกณฑ์ดี หากผิวไม่
สม่้ า เสมอมีลั ก ษณะขรุขระถื อว่าเชือเพลิ งอั ด แท่ งที่ ผ ลิต ได้ นั นอยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่ดี ไม่เหมาะสมที่ จะน้ า มาผลิ ต เป็ น
เชือเพลิงอัดแท่ง ผลการอัดแท่งเชือเพลิง แสดงดังภาพต่อไปนี
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ภาพที่ 1 เชือเพลิงอัดแท่ง (100:00)

ภาพที่ 2 เชือเพลิงอัดแท่ง (95:05)

ภาพที่ 3 เชือเพลิงอัดแท่ง (90:10)

ภาพที่ 4 เชือเพลิงอัดแท่ง (85:15)

ภาพที่ 5 เชือเพลิงอัดแท่ง (80:20)

ภาพที่ 6 เชือเพลิงอัดแท่ง (75:25)

ภายหลังการอัดแท่งเชือเพลิงถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects ด้วยเครื่อง Pellet Press และเมื่อน้าเชือเพลิง
ออกมาจากบล็อกพบว่า เชือเพลิง ที่ผ ลิต ออกมาไม่เกาะตัวกั น เป็น เนือเดียวกัน และไม่ส ามารถคงรูปตามขนาดที่
ต้อ งการได้ เนื่อ งจากมีก ารเกาะตั วของอัต ราส่ วนผสมน้อ ยกว่าร้อ ยละ 10 คื อ อั ตราส่ วน 100:00 (ภาพที่ 1) และ
อัตราส่วน 95:05 (ภาพที่ 2) ร้อยละน้าหนัก ไม่เหมาะสมต่อ การน้ ามาผลิต เชือเพลิง อัดแท่ ง ส่วนเชือเพลิงที่ ผลิ ต
ออกมาสามารถมาเกาะตัวกันเป็นเนือเดียวกันและสามารถคงรูปตามขนาดที่ต้องการได้ เนื่องจากมีการเกาะตัวของ
อัตราส่วนผสมมากกว่าร้อยละ 50 คืออัตราส่วน 90:10 (ภาพที่ 3) อัตราส่วน 85:15 (ภาพที่ 4) และอัตราส่วน 80:20
(ภาพที่ 5) ร้อยละโดยน้าหนัก มีความเหมาะสมต่อการน้ามาผลิตเชือเพลิง อัดแท่ งได้ ขณะที่ เชือเพลิง อัตราส่วนที่
75:25 (ภาพที่ 6) ร้อยละโดยน้าหนักพบว่าเมื่อผลิตออกมาเชือเพลิงเกาะตัวกันเป็นเนือเดียวกัน แต่ไม่สามารถคงรูป
ตามขนาดที่ต้องการได้ เนื่องจากมีอัตราส่วนของปริมาณ coal rejects สูงเกินไปจึงท้าให้เชือเพลิงที่ผลิตได้มีความอ่อน
ตัวสูงไม่สามารถคงรูปตรงตามเงื่อนไขการผลิตเชือเพลิงอัดแท่งได้ ดังนั นอัตราส่วน 75:25 ไม่เหมาะสมต่อการน้ามา
ผลิตเชือเพลิงอัดแท่ง
4. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อค่าความร้อนเชื้อเพลิงอังแท่ง
ค่าความร้อนของเชือเพลิงอัดแท่งจะแปรผันตรงกับปริมาณ coal rejects คือ เมื่ออัตราส่วนของ coal rejects
เพิ่มขึนค่าความร้อนของเชือเพลิงอัดแท่งก็ จะเพิ่มขึน โดยอัตราส่วนเชือเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากถ่านซังข้าวโพดร่วมกับ
coal rejects ที่มีค่าความร้อนมากที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 75:25 รองลงมาคือ 80:20, 85:15 และ 90:10 มีค่าความร้อน
เท่ ากั บ 12,261 kcal/kg, 11,260 kcal/kg, 10,831 kcal/kg และ 9,877 kcal/kg ตามล้ าดั บ และอัต ราส่ วนที่ มีค่าความ
ร้อนต่้าสุดคือ อัตราส่วนที่ 95:05 มีค่าความร้อนเท่ากับ 9,106 kcal/kg แสดงดังภาพที่ 7
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ค่าความร้อน (kcal/kg)

95:05

15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0

9,106

95:05

90:10

85:15

80:20

75:25

11,260

12,261

9,877

10,831

90:10

85:15

80:20

75:25

อัตราส่วน
ภาพที่ 7 ค่าความร้อนเชือเพลิงอัดแท่งถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects

จากภาพที่ 7 พบว่าทุกอัตราส่วนของเชือเพลิงมีค่าความร้อนสูง กว่าค่ามาตรฐานการผลิตเชือเพลิงอัดแท่งที่
5,000 kcal/kg จึงเป็นประโยชน์ทางด้านความร้อนของการผลิตเป็นเชือเพลิง อัดแท่งได้ ดังนันผลการวิจัยในส่วนนีสรุป
ได้ว่าสามารถน้าเชือเพลิงแต่ละอัตราส่วนมาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้
5. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อปริมาณความชื้นของเชื้อเพลิงอังแท่ง
ปริมาณความชืนของเชือเพลิงอัดแท่งจะแปรผันตรงกับ coal rejects เช่นเดียวกับค่าความร้อน เนื่องจาก coal
rejects มีความชืนร้อยละ 23.9 และค่าความร้อน 2,946 kcal/kg เมื่ออัตราส่วนของ coal rejects เพิ่มขึนท้าให้ปริมาณ
ความชืนและค่าความร้อนของเชือเพลิงอัดแท่งเพิ่มขึนตามไปด้วย โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะน้ามาผลิตเชือเพลิงอัด
แท่ งจะต้อ งมีปริม าณความชืนของเชือเพลิ งไม่เกิน ร้ อ ยละ 10 ซึ่ งเป็ น มาตรฐานในการผลิ ตเชือเพลิ ง อั ด แท่ ง จาก
ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนของเชือเพลิงแต่ละอัตราส่วนมีความชืนเหมาะสมที่จะน้ามาผลิตเชือเพลิงอัดแท่งได้ แสดง
ดังภาพที่ 8
90:10

85:15

80:20

75:25

10

8
6

5.00

5.31

95:05

90:10

5.73

5.93

6.27

85:15

80:20

75:25

4
2

ค่าความชืนมาตรฐาน

ปริมาณความชืน (ร้อยละ)

95:05

0
อัตราส่วน

ภาพที่ 8 ปริมาณความชืนเชือเพลิงอัดแท่งถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects
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จากภาพที่ 8 พบว่าทุกอัตราส่วนของเชือเพลิงอัดแท่งมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตเชือเพลิงอัดแท่ง คือ
เชือเพลิ ง อั ดแท่ งในแต่ละอั ต ราส่ ว นนันมีปริม าณความชืนของเชือเพลิงไม่เกิ น ร้อยละ 10 ตามมาตรฐานการผลิ ต
เชือเพลิงอัดแท่ง ดังนันสามารถน้าเชือเพลิงอัดแท่งแต่ละอัตราส่วนมาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้
6. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อปริมาณเถ้าของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ปริมาณเถ้าของเชือเพลิงอัดแท่งจะมีปริมาณลดลงเมื่ออัตราส่วนของ coal rejects ที่ใช้ผสมกับถ่านซังข้าวโพด
มีปริมาณที่เพิ่มขึน เนื่องจากผลการทดสอบเบืองต้นพบว่า ปริมาณเถ้าของ coal rejects มีเพียงร้อยละ 0.02 หลังผ่าน
กระบวนการเผาไหม้แล้ว ดังนันปริมาณเถ้า ของเชือเพลิงอัดแท่งจะมีปริมาณมากหรือน้อยจึงขึนอยู่กับอัตราส่วนของ
ถ่านซังข้าวโพดที่เพิ่มขึน โดยอัตราส่วนที่มี ปริมาณเถ้ามากที่สุด คือ อัตราส่วนที่ 95:05 รองลงมาคืออัตราส่วนที่
90:10, อัตราส่วนที่ 85:15 และอัตราส่วนที่ 80:20 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามล้าดับ พบว่า มีปริมาณเถ้าเท่ากับร้อยละ
11.26, ร้อยละ 10.79, ร้อยละ 5.10 และร้อยละ 4.74 ตามล้าดับ และอัตราส่วนที่มี ปริมาณต่้าสุด คือ อัตราส่วนที่
25:75 มีปริมาณเถ้าเท่ากับร้อยละ 4.14 เนื่องจากมีปริมาณส่วนผสมของ coal rejects ผสมอยู่น้อยนั่นเอง แสดงดัง
ภาพที่ 9
95:05
90:10
85:15
80:20
75:25

ปริมาณเถ้า (ร้อยละ)

16
12

11.26

10.79

10.19

9.74

9.14

90:10

85:15

80:20

75:25

8
4
0

95:05

อัตราส่วน
ภาพที่ 9 ปริมาณเถ้าเชือเพลิงอัดแท่งถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects
จากภาพที่ 9 พบว่าปริมาณเถ้าของเชือเพลิงอัดแท่งแต่ละอัตราส่วนมีปริมาณเถ้าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ในช่วง
ร้อยละ 9.14-11.26 โดยอัตราส่วนที่มีปริมาณเถ้าสูงที่สุดคืออัตราส่วนที่ 95:05 มีปริมาณเถ้าเท่ากับร้อยละ 11.26
ส่วนอัตราส่วนที่มีปริมาณเถ้าน้ อยที่สุดคืออัตราส่วนที่ 75:25 มีปริม าณเถ้าเท่ากับร้อยละ 9.14 ดังนันสามารถน้า
เชือเพลิงแต่ละอัตราส่วนมาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้
7. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อค่าความหนาแน่นของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ค่าความหนาแน่นของเชือเพลิงอัดแท่งจะมีปริมาณสูงขึนเมื่ออัตราส่วนของ coal rejects ที่ใช้ผสมกับถ่านซัง
ข้าวโพดมีปริมาณที่เพิ่มขึน เนื่องจาก coal rejects ท้าหน้าที่เป็นตัวประสานอัตราส่วนของเชือเพลิง อัดแท่ง ดังนันเมื่อ
อัตราส่วนเชือเพลิงอัดแท่งมีปริมาณ coal rejects มากขึนจะท้าให้เชือเพลิงเกาะตัวกันแน่นจึงท้าให้เชือเพลิงอัดแท่งที่
ผลิตขึนมีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึนตามไปด้วย โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะน้ามาผลิตเชือเพลิงจะต้องมีค่าความ
หนาแน่นมากกว่าหรือเท่ากับ 600 kg/m3 ตามเงื่อนไขการผลิตเชือเพลิงอัดแท่งผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนที่ผ่าน
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เงื่อนไขการผลิตเชือเพลิง อัดแท่ง คือ อัตราส่วนที่ 90:10, อัตราส่วนที่ 85:15, อัตราส่วนที่ 80:20 และอัตราส่วนที่
75:25 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามล้าดับ แสดงดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ค่าความหนาแน่นเชือเพลิงอัดแท่งถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects
จากภาพที่ 10 พบว่าค่าความหนาแน่นของเชือเพลิง อัดแท่งแต่ละอัตราส่วนแปรผันตรงกับปริมาณ coal
rejects เช่น เดี ย วกั บ ค่ าความร้อ น เมื่อ อั ต ราส่ ว นของ coal rejects เพิ่ ม ขึ นค่ าความหนาแน่น และค่ า ความร้อ นของ
เชือเพลิงก็จะเพิ่มขึนตามไปด้วยเพราะ coal rejects มีค่าความหนาแน่นและค่าความร้อนสูง อัตราส่วนที่มีปริมาณ
ความหนาแน่นสูงที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 75:25 รองลงมาคือ อัตราส่วน 80:20 และอัตราส่วน 85:15 เท่ากับ 1,229
kg/m3 1,006 kg/m3 และ 950 kg/m3 ตามล้าดับ และอัตราส่วนที่มีปริมาณความหนาแน่นต่้าที่สุดที่ผ่านมาตรฐานการ
ผลิต คือ อัตราส่วนที่ 90:10 kg/m3 โดยมีคา่ ความหนาแน่นเท่ากับ 770 kg/m3
ดังนันอัตราส่วนที่เหมาะสมของถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects ที่จะน้ามาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้คือ
อัตราส่วนที่ 90:10 อัตราส่วนที่ 85:15 และอัตราส่วนที่ 80:20 เนื่องจากเชือเพลิงอัดแท่งทังสามอัตราส่วนนีสามารถ
อัดขึนรูปได้ดี มีค่าความร้อนเท่ากับ 9,877 kcal/kg 10,831 kcal/kg และ 11,260 kcal/kg ตามล้าดับ ซึ่งค่าความร้อนที่
ได้สูงเกินค่ามาตรฐานของการผลิตเชือเพลิง อัดแท่งที่ 5,000 kcal/kg ค่าความชืนร้อยละ 5.31, ร้อยละ 5.73 และร้อย
ละ 5.93 ตามล้าดับ คือมีความชืนไม่เกินร้อยละ 10 ของมาตรฐานการผลิตเชือเพลิงอัดแท่ง มีค่าความหนาแน่น 770
kg/m3 950 kg/m3 และ 1,006 kg/m3 ตามล้าดับ คือมีค่าความหนาแน่นมากกว่า 600 kg/m3 ตามมาตรฐานการผลิต
เชือเพลิงอัดแท่ง และมีปริมาณเถ้าร้อยละ 10.79 ร้อยละ 10.19 และร้อยละ 9.74 ตามล้าดับ
8. วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ส้าหรับในหัวข้อนีนักวิจัยได้ท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเชือเพลิง
อัดแท่งที่ผลิตจากถ่านซังข้าวโพดร่วมกับ coal rejects ในแต่ละอัตราส่วนที่ผ่านเกณฑ์การผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือ
แนวทางการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเลือกเชือเพลิงทังสองชนิ ดมาลงทุนผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งเพื่อผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งการอาศัยเทคนิคในการวิเคราะห์การลงทุนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในโครงการลงทุนนันจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจที่นักวิจัยใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะใช้กระแสเงินสด
ในการพิจารณาเป็นส้าคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ระยะเวลาคืน (Payback Period: PBP) ของเชือเพลิงอัด
แท่งได้ดังต่อไปนี
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ตารางที่ 3 การค้านวณทางด้านเศรษฐศาสตร์เชือเพลิงอัดแท่ง
รายการ
หน่วย
ค่าทีใ่ ช้ในการคานวณ
อัตราส่วน 90:10 อัตราส่วน 85:15 อัตราส่วน 80:20
1. อายุของโครงการผลิตไฟฟ้า
ปี
15
15
15
2. อั ต ราผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ ากการ
%
12
12
12
ลงทุน
3. ปริมาณของซังข้าวโพด
ตันต่อปี
21,504
21,504
21,504
4. ปริมาณของผงถ่านซังข้าวโพด
ตันต่อปี
15,805
15,805
15,805
5. ปริมาณเชือเพลิงอัดแท่งที่ผลิตได้
ตันต่อปี
17,385
18,175
18,966
6. เงินลงทุนก่อนเริ่มโครงการ
บาท
710,000
710,000
710,000
7. กระแสเงินสดเข้า
- รายได้จากค่าการขายเชือเพลิง บาทต่อปี
6,525,000
6,600,000
6,690,000
อัดแท่งส้าหรับผลิตไฟฟ้า
8. กระแสเงินสดออก
- ภ า ร ะ ค่ า ไ ฟ ฟ้ า ส้ า ห รั บ บาทต่อปี
3,960,000
4,554,000
4,752,000
เครื่องจักร
- ภาระค่าดูแลรักษาระบบ 5%
บาทต่อปี
86,460
86,460
86,460
- ภาระค่า coal rejects
บาทต่อปี
790,000
1,185,000
1,580,000
- ภาระค่าจ้างแรงงานคน 15 คน
บาทต่อปี
1,485,000
1,485,000
1,485,000
ระยะเวลาคืนทุน
ปี
4.96
3.38
2.47
การจั ด ล้ า ดั บ ความเหมาะสมการ



ลงทุน
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเชือเพลิงอัดแท่ง
ที่ผลิตจากถ่านซังข้าวโพดผสมกับ coal rejects ในอัตราส่วน 90:10 อัตราส่วน 85:15 และอัตราส่วน 80:20 ร้อยละ
โดยน้าหนัก ตามล้าดับ พบว่า เชือเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากถ่านซังข้าวโพดผสมกับ coal rejects ในอัตราส่วน 80:20 มี
ระยะเวลาคื น ทุ น เร็วที่ สุ ด เท่ ากั บ 2.47 ปี รองลงมาคื อ อัต ราส่ วน 85:15 มีระยะเวลาคื น ทุ น เท่ ากั บ 3.38 ปี และ
อัตราส่วน 90:10 มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4.96 ปี ตามล้าดับ
9. การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
นัก วิจัย ได้ท้าการวิเคราะห์ และประเมิน ค่าผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อมเชือเพลิ ง อัด แท่ ง ที่ มีค วามเหมาะสม
ทางด้านกายภาพและความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มาค้านวณด้วยโปรแกรม SimaPro
Version 7.2 ซึ่งมีการแบ่งประเภทของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาออกเป็น 11 ประเภท (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 โดยผลกระทบทุกประเภทถู กพิจารณาทังในแง่ของ
ปริมาณและความรุนแรงและแสดงผลกระทบในหน่วยของ Point (Pt)
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ภาพที่ 11 ผลการเปรียบเทียบค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเชือเพลิงอัดแท่ง
จากภาพที่ 11 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเชือเพลิงอัดแท่ง ที่ผลิตจากถ่าน
ซังข้าวโพดร่วมกับ coal rejects ในอัตราส่วนที่ 90:10, อัตราส่วนที่ 85:15 และอัตราส่วนที่ 80:20 ร้อยละโดยน้าหนัก
ตามล้าดับ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SimaPro Version 7.2 พบว่าตลอดวัฏจักรชีวิตของเชือเพลิง อัดแท่งที่ผลิตจากถ่าน
ซั งข้ า วโพดร่ วมกั บ coal rejects ทั งสามอั ต ราส่ วนมีค่ า ผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อ มโดยรวมใกล้ เคี ย งกั น ซึ่ ง ปั ญ หา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ มีแนวโน้มจะเกิด ขึนได้มากที่สุดคือผลกระทบจาก Greenhouse effect เท่ากับ 2,997 Pt
รองลงมาคื อ Summer smog เท่ า กั บ 759 Pt, Ozone layer เท่ า กั บ 347 Pt และ Acidification เท่ า กั บ 260 Pt
ตามล้าดับ
วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิเคราะห์สมบัตทิ างกายภาพของเชือเพลิงอัดแท่งสามารถสรุปได้วา่ อัตราส่วนที่เหมาะสมของ
ถ่านซังข้าวโพดผสมกับ coal rejects ที่จะน้ามาผลิตเป็นเชือเพลิงอัดแท่งได้คอื อัตราส่วน 90:10 อัตราส่วน 85:15 และ
อัตราส่วน 80:20 ร้อยละโดยน้าหนัก ตามล้าดับ เนื่องจากเชือเพลิงอัดแท่งทังสามอัตราส่วนนีสามารถอัดขึนรูปได้ดี มี
ค่าความร้อนเท่ากับ 9,877 kcal/kg 10,831 kcal/kg และ 11,260 kcal/kg ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าความร้อนมาตรฐาน
การผลิตเชือเพลิงอัดแท่งที่ 5,000 kcal/kg ค่าความชืนร้อยละ 5.31 ร้อยละ 5.73 และร้อยละ 5.93 ตามล้าดับ ค่า
มาตรฐานความชืนไม่เกินร้อยละ 10 ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 770 kg/m3 950 kg/m3 และ 1,006 kg/m3 มีค่าความ
หนาแน่นมากกว่า 600 kg/m3 ตามมาตรฐานการผลิตเชือเพลิง อัดแท่งและปริมาณเถ้าร้อยละ 10.79 ร้อยละ 10.19
และร้อยละ 9.74 ตามล้าดับ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์พบว่า เชือเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากถ่านซังข้าวโพดผสม
กับ coal rejects ในอัตราส่วน 80:20 มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดเท่ากับ 2.47 ปี รองลงมาคือ อัตราส่วนที่ 85:15 มี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3.38 ปี และอัตราส่วนที่ 90:10 มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4.96 ปี ตามล้าดับ ส้าหรับการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ทังสามอัตราส่วนมีค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมใกล้เคียงกัน ซึ่ง
ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มแี นวโน้มจะเกิดขึนได้มากที่สุดคือผลกระทบจาก Greenhouse effect เท่ากับ 2,997
Pt รองลงมาคื อ Summer smog เท่ า กั บ 759 Pt, Ozone layer เท่ า กั บ 347 Pt และ Acidification เท่ า กั บ 260 Pt
ตามล้าดับ
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จากข้อ มูล ผลการทดลองนีสนั บสนุน สมมติฐานของงานวิจัยได้ ว่ าเชือเพลิงถ่านจากซั งข้าวโพดและ coal
rejects มี ค วามเหมาะสมส้ า หรั บน้ า มาผลิ ต เป็ น เชื อเพลิ ง อั ด แท่ ง ทั งทางด้ า นสมบั ติก ายภาพ เศรษฐศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม ดังนันสามารถสรุปได้ว่าเชือเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากถ่านซังข้าวโพดผสม coal rejects ในอัตราส่วนที่ 80:20
ร้อยละโดยน้าหนัก มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน้ามาลงทุนเพื่อผลิตเป็นเชือเพลิงพลังงานทดแทนในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครังนีขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณ (สัญญาเลขที่ วท. 07/2559) ข้อมูลและสถานที่ในการท้าวิจัยครังนี
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การประยุกต์ใช้เชื้อบาซิลลัสทูริงจิเอนซิสในการควบคุมหนอนกระทู้
Application of Bacillus thuringiensis for control armyworm, Spodoptera spp.
ศักรินทร์ สุขสกล1 อมรรัตน์ ยาสมุทร2 วีระชัย ตีรอรุณศิริ2 และ สุภัค มหัทธนพรรค2,3*
Sakkarin Suksakol1 , Amonrat Yasamut2, Weerachai Teeraarunsiri2 and Supuk Mahadtanapuk2,3*
บทคัดย่อ
บาซิ ลลั ส ทู ริงจิ เอนซิ ส ไอโซเลท SC1 และ ไอโซเลท SC2 แสดงประสิ ทธิ ภ าพในการควบคุ ม หนอนกระทู้
โดยจากการทดสอบหนอนกระทู้วัยสองในห้องปฏิบัตกิ ารด้วยวิธี Diet plug method ซึ่งใช้แบคทีเรียไอโซเลท SC1 และ
ไอโซเลท SC2 ที่คัดแยกได้ และใช้น้ากลั่นปราศจากเชือเป็นตัวควบคุม พบว่าไอโซเลท SC1 สามารถฆ่าหนอนกระทูไ้ ด้
มากกว่าไอโซเลท SC2 อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และการบ่งบอกลักษณะสัณฐานวิทยาและการบ่งบอกสายพันธุ์โดย
วิเคราะห์ล้าดับเบสบน 16s rDNA พบว่ามีความเหมือน Bacillus thuringiensis จากนันท้าการฉีดพ่นเชือไอโซเลท SC1
ลงบนกล้ าข้าวพบว่าที่ความเข้มข้น 1x108 CFU/ml. ของเชือ พบหนอนกระทู้ต ายมากกว่าเชือที่ ความเข้ม ข้น 1x104
CFU/ml. และ 1x106 CFU/ml. อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)
คาสาคัญ: บาซิลลัสทูริงจิเอนซิส หนอนกระทู้ กล้าข้าว Diet plug method

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 ore than isolate SC2 compared with
sterilized distilled water as a control. The isolate SC 1 was identified with high identity as Bacillus thuringiensis
based on phenotypic criteria and 16s rDNA gene sequence analysis. The spraying of isolate SC1 at 1x108 CFU/ml
concentration on rice seedling was presented significant (p<0.05) to kill armyworms more than 1x104 CFU/ml. and
1x106 CFU/ml.
Keywords: Bacillus thuringiensis, Spodoptera spp., Rice, Diet plug method
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บทนา
เกษตรอิน ทรี ย์ เป็ น การเกษตรแบบองค์ รวมจะให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของดิน การรักษาแหล่งน้าให้สะอาด และ
การฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชีว ภาพของฟาร์ ม ทั งนี แนวทางเกษตรอิน ทรี ย์อ าศั ย กลไกและกระบวนการของ
ระบบนิเวศในการท้าการผลิต ดังนันเกษตรอินทรีย์จะประสบความส้าเร็จได้เกษตรกรจ้าเป็นต้องเรียนรู้กลไกและ
เทคโนโลยีที่จ้าเป็นต่อการจัดการและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
เกษตรอิ น ทรีย์จึ งปฏิเสธการใช้ส ารเคมีก้ า จัด ศั ต รูพื ชและปุ๋ ย เคมี เนื่ อ งจากสารเคมี ก ารเกษตรเหล่ านี มี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีทางการเกษตรแล้ว ยังให้
ความส้าคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหารการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันก้าจัดศัตรูพชื โดยวิธีชีววิธีเป็นทางเลือกหนึ่งที่น้ามาใช้ในการควบคุมการ
ระบาดของศัตรูพชื ซึ่งเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เนื่องจากปกติในธรรมชาติมีศัตรูในธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบัน
อาจมีปริมาณน้อยหรือมีจ้านวนลดลง อาจเนื่องมาจากมีการใช้สารเคมีในการป้องกันก้าจัดมากขึน ท้าให้ไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้ ต ามธรรมชาติ รวมทั งได้ต ระหนั ก ถึ งอั น ตรายที่ เกิ ด จากการใช้ส ารเคมีที่ มีผ ลต่อ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม [1] ดังนันจึงมีผู้หันมาสนใจการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ น เชือที่มีการใช้ควบคุมศัตรูธรรมชาติที่พบ
คือเชือแบคทีเรีย B. thuringiensis หรือเชือ Bt ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกในกลุ่ม endospore forming rods and cocci
อยู่ในสกุล Bacillus วงศ์ Bacillaceae [2] เซลล์มีรูปร่างแบบแท่งยาว 3 – 5ไมครอน [3] ถ้าน้ามาเลียงบนจานเพาะเชือ
ลักษณะโคโลนี (colony) มีสีขาวขุ่น ขนาดของโคโลนีค่อนข้างใหญ่(5 – 10 มิลลิเมตร) ผิวหน้าไม่เรียบและไม่เป็นมัน [4]
เชือ Bt พบได้ทั่วไปในสภาพธรรมชาติ เช่น ในดินซึ่งตามปกติ อยู่ในรูปของสปอร์ ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะ
เจริญเติบโตต่อไปอยู่ในระยะ vegetative นอกจากนียังสามารถพบเชือได้บนพืชในน้าในมูลสัตว์ [5] รวมทังในแมลงที่
ตายแล้วหรือใกล้ตายอีกด้วย [6] แต่จากการศึกษาของ Theunis พบว่าจะพบเชือ Bt อยู่ในดินมากที่สุด โดยเฉพาะใน
เนือดินที่มีอนิ ทรียวัตถุสูง นอกจากดินที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ มักมีจ้านวน Bt isolates แตกต่างกันอาศัยร่วมกัน
อย่างหลากหลาย ซึ่งดินในทวีปเอเชียจะมีจ้านวน Bt isolates มากกว่าดินในทวีปอื่น ๆ Bt จัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพ
สูง สามารถใช้ควบคุมแลงศัตรูพชื ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ [7]
ในการศึกษาครังนีมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย B. thuringiensis ท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติ
ในการฆ่าหนอนกระทู้และเพื่อต่อยอดงานวิจัยโดยทดสอบแบคทีเรียที่คัดเลือกได้แล้วบางส่วนในการฆ่าหนอนกระทู้
ในการก้าจัดศัตรูข้าวในเกษตรอินทรีย์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ Bacillus spp.
น้าเชือ Bacillus spp. จ้านวน 2 ไอโซเลทคือ SC1 และ SC2 ซึ่งแยกได้จากตัวอย่างดิน มาท้าให้เป็นเชือบริสุทธิ์
ด้ ว ยวิ ธี cross steak โดยการน้ า เชื อปริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต ร ใส่ ล ง Flask ขนาด 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ มี อ าหาร
Luria – Bertani broth (Trypton 10 กรั ม , Yeast extract 5 กรั ม , Sodium chloride (NaCl) 5 กรั ม , น้ า กลั่ น 1000
มิลลิลิตร) เลียงไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียสนาน 24-48 ชั่วโมง จากนันใช้ loop ลนไฟด้วยวิธี aseptic
technique แล้วจุ่มเชือมาท้าการ cross steak เพื่อให้ได้โคโลนีเดี่ยวและเป็นเชือบริสุทธิ์ บนอาหาร Luria – Bertani agar
(Trypton 10 กรั ม , Yeast extract 5 กรั ม , Sodium chloride (NaCl) 5 กรั ม , Agar 20 กรั ม , น้ า กลั่ น 1000 มิ ล ลิ ลิ ต ร)
เลียงไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียสนาน24-48 ชั่วโมง จากนันใช้ loop ลนไฟด้วยวิธี aseptic technique
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น้าโคโลนีเดี่ยว (single colony) ที่มีลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่น ผิวไม่มัน โคโลนีค่อนข้างใหญ่ประมาณ 5-10 มิลลิเมตร มา
ท้า การย้อ มสี แกรม (gram’s stain), และย้อมสี เอ็ นโดสปอร์( endospore staining) แล้ วส่ อ งดูด้ วยกล้ องจุ ล ทรรศน์ที่
ก้าลังขยาย 100X โดยที่เชือ Bacillus sp. เซลล์จะมีรูปร่างเป็นท่ อนตรง มีการสร้างสปอร์ภายในเซลล์ และมีผลึ ก
โปรตีน จากนันน้าโคโลนีเดี่ยว (single colony) ของเชือ Bacillus sp. มาทดสอบเบืองต้นโดยใช้วิธีตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมี (biochemical tests) ของเชือซึ่ งประกอบด้ วย การย้อ มสี แกรม (Gram’s strain), การย้อ มสี เอนโดสปอร์
(Endospore’s strain),การทดสอบการย่อยแป้ง (starch hydrolysis), การทดสอบการใช้ citrate ของเชือ (citrate test),
การทดสอบการเคลื่อนที่ของเชือ (Motility test) การทดสอบการย่อย glucose ให้เป็น acetoin (voges-proskauer test)
2. การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ในห้องปฏิบัตกิ าร
2.1 การเตรียมหนอน
หลั ง จากที่ ได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ ห นอนกระทู้ ผั ก ในระยะดั ก แด้ จ าก ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (BIOTEC) น้าดักแด้หนอนกระทูผ้ ักเลียงไว้ในกล่องพลาสติกใส ซึ่งมีล้าสีชุบน้ากลั่นวางอยูใ่ น
กล่องเพื่อเพิ่มความชืน แล้วน้าผ้าขาวบางปิดปากกล่องพลาสติก เปลี่ยนส้าลี ทุกวัน เป็นเวลา 7-10 วัน ดักแด้หนอน
กระทู้ผัก ก็จะเป็นผีเสือตัวเต็มวัย จากนันย้ายผีเสือตัวเต็มวัยใส่ลงกล่องพลาสติกใสที่มีส้าลีชุบน้าผึงอยู่ เพื่อใช้เลียง
เป็นอาหาร แล้วใส่ ทิชชูหรือกระดาษไขเพื่อให้ผีเสือวางไข่ เปลี่ยนส้าลีที่ชุบน้าผึงทุกวัน เป็นเวลา 4-7 วัน เมื่อได้ไข่
จากผีเสือตัวเต็มไวแล้ว ตัดกระดาษทิชชูหรือกระดาษไขที่มีไข่หนอนกระทู้อยู่วางลงในกล่องพลาสติกที่มีอาหารเทียม
เป็นระยะเวลา 3-5 วัน หนอนกระทู้ผักก็จะฟักออกจากไข่ จากนันเลียงต่อไปจนกระทั่งหนอนกระทู้ผักเข้าสู่วัยที่สอง
ประมาณ 6-7 วัน ท้าการคัดแยกเฉพาะหนอนกระทู้ผักที่อยู่ในวัยที่สอง ไว้ในกล่องพลาสติกใสที่สะอาดเพื่อให้หนอน
กระทู้ผักอดอาหารก่อนการทดสอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
2.2 การทดสอบการควบคุมศัตรูพชื ของเชือ Bacillus spp.
การท้า Lethal Concentration 50 (LC50) โดยการปรับความเข้มข้นของเชือ เช่น 102, 104, 106, 108
เป็นต้น แล้วทดสอบกับหนอนกระทูผ้ ักจ้านวน 100 ตัวโดยทดสอบจากกินอาหารเทียมที่มีเชือ Bacillus sp. แต่ละความ
เข้มข้นอโดยเก็บผลการทดลองในวันที่ 3, 5, 7 ของการทดลอง จากนันเลือกความเข้มข้นต่้าสุดที่ท้าให้หนอนกระทู้ผัก
ตายลดลง 50 เปอร์ เซ็ น ต์ มาทดสอบ ด้ ว ยวิ ธี diet plug method [8] โดยวางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) แต่ละกรรมวิธีปรับความเข้มข้นของเชือต่้าสุดที่ท้าให้หนอนกระทูผ้ ักตาย 50 เปอร์เซ็นต์ขึน
ไป โดยการทดสอบจะใช้อาหารเทียมที่ใช้ cork borer เจาะให้มีขนาด 3-5 มิลลิเมตรจากนันหยดแต่ล ะกรรมวิธีที่ใช้
ทดสอบลงไปที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ทิงไว้ 15 นาที โดยมีกรรมวิธีดั งนี สารก้ าจัดศัตรูพืชที่มีสาร Cypermethrin
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์, น้ากลันปราศจากเชือ, เชือ B. thuringiensis สายพันธุ์มาตรฐาน, และเชือ Bacillus spp.
ไอโซเลทที่แยกได้ ซึ่งแต่ละกรรมวิธีท้า 5 ซ้า แต่ละซ้าใช้หนอนกระทู้วัยที่สอง ซ้าละ 30 ตัว จากนันน้าอาหารเทียมที่มี
แต่ละกรรมวิธีทดลอง ใส่ลงในหลอด Eppendorf ที่ผ่านการฆ่าเชือและเจาะรูด้านบนฝาปิด แล้วน้าหนอนกระทู้ผักวัยที่
สองที่ให้อดอาหารก่อนหน้าท้าการทดสอบ 1 ชั่วโมง ใส่ลงในหลอด Eppendorf ที่มอี าหารเทียมอยู่ จากนันสังเกตและ
บันทึกผลการตายของหนอนในวันที่ 3, 5, และวันที่ 7 แล้วท้าการวิเคราะห์ทางสถิติ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
สารฆ่าแมลงด้วยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
2.3 การบ่งบอกสายพันธุ์แบคทีเรียในระดับดีเอ็นเอ
น้า Bacillus spp. ที่ได้ตรวจสอบเบืองต้นว่ามีคุณสมบัตใิ นการสร้างสารพิษในการฆ่าหนอนกระทูผ้ ัก
มาท้ า การสกั ด ดี เอ็ น โดยใช้ Genomic DNA Bacteria extraction kit เพื่ อ ใช้ เป็ น DNA template ในวิ ธี ห าล้ า ดั บ เบส
จ าก ก ารท้ า PCR (polymerase chain reaction) โด ย ใช้ ไ พ รเม อ ร์ ที่ อ อ ก แ บ บ จ าก บ ริ เ ว ณ 16 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’)
หรื 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] จากนันน้ าชินส่วนที่ ได้จากการท้า PCR มาเพิ่มปริมาณโดย sub clone เข้าสู่ Plasmid pGEM-T easy
vector จากนันท้าการส่งถ่าย DNA ดังกล่าวเข้าสู่ E. coli แล้วท้าการตรวจเช็คโดยการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะแล้ว
หาล้าดับเบส
ส ภ า ว ะ ใน ก า ร ท้ า PCR (polymerase chain reaction) ซึ่ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใน ป ฏิ กิ ริ ย า PCR มี ดั ง นี
เตรียมสารละลายปริมาตร 25 µl ลงใน Eppendorf tube ขนาด 0.2 ml ซึ่งประกอบด้วย 1x reaction buffer (10 mM
Tris-HCl pH 8.8, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100), 2 mM MgCl2, dNTPs (dATP, dTTP, dCTP และ dGTP) อย่างละ
200 µM, ไพ รเม อร์ primer 16S rRNA gene ห รื อ gyrB gene อ ย่ า งล ะ 0.5 µg, Taq DNA polymerase 2.5
Unit/reaction และ DNA template 20 ng ปรับปริมาตรสุ ดท้ายด้ วย deionize water จากนั นจึงด้าเนินการเพิ่ม ขยาย
ปริ ม าณด้ ว ยเครื่ อ ง PCR หลั ง จากนั นน้ า ชิ นส่ ว นดี เอ็ น เอที่ ไ ด้ จ ากขบวนการ PCR ไปตรวจสอบด้ ว ยการท้ า
Agarose gel electrophoresis โดยตั ด แถบดี เอ็ น เอขนาดที่ ต้ อ งการ เปรี ย บเที ย บกั บ ขนาดของ DNA มาตรฐาน
เก็บไว้ใน Eppendorf tube ขนาด 1.5 ml ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส น้าชินส่วนDNA ที่แยกได้แล้วไปเพิ่มปริมาณโดย
การsub clone เข้ า สู่ plasmid DNA pGEM-Teasy vector โดยใช้ T4 DNA ligase ในการเชื่ อ มต่ อ DNA เข้ า กั บ
plasmid แล้วน้าไปส่งถ่ายเข้าสูแ่ บคทีเรีย E.coli สายพันธุ์ DH5-α
การตรวจสอบแบคที เ รี ย ที่ ไ ด้ รั บ ดี เ อ็ น เอสายผสม (Recombinant DNA) โดยเลื อ กโคโลนี สี ข าวที่
เจริญบนอาหารเลียงเชือ LB-Ampicillin/x-gal agar plate โดยน้ามาเลียงใน LB- Ampicillin both ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ
แบบเขย่าที่37 องศาเซลเซียสนาน 16-18 ชั่วโมง จากนันน้าเชือมาสกัดพลาสมิดโดยใช้ชุดคิท Plasmid mini kit
การตรวจสอบ plasmid โดยการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ (Restriction Enzyme) ท้าการเตรียมสารละลาย
ปริม าตร 20 ไมโครลิต ร ซึ่ งประกอบด้ วย 1x buffer, plasmid 2 µg, เอนไซม์ ตัด จ้าเพาะ EcoRI และปรับปริมาตร
สุด ท้ ายด้ว ย sterile water จากนั นน้ าไปบ่ ม ที่ อุณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ยส นาน 12 ชั่วโมง ตรวจสอบการตั ด ด้ว ย
เอนไซม์ตัด จ้าเพาะโดยการท้า agarose gel electrophoresis โดยเปรียบเที ยบกั บแถบดี เอ็นเอมาตรฐาน (molecular
marker) จากนันท้าการส่ง sequence เพื่อท้าการวิเคราะห์ผล และเมื่อได้รับผล sequence ที่ได้รับการวิเราะห์แล้ว
จึ ง น้ า ไปหาล้ า ดั บ เบสและน้ า ไปเที ย บข้ อ มู ล กั บ ฐานข้ อ มู ล NCBI (National Center for Biotechnology Information)
โดยใช้โปรแกรม Basic BLAST จากนันวิเคราะห์ความสัมพัน์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรม Bioedit และ MEGA
3. การทดสอบการควบคุมศัตรูพืชบนต้นข้าว
หลั ง จากการทดสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความสามารถในการฆ่ า หนอนกระทู้ ผั ก ของเชื อ Bacillus spp.
และท้าการบ่งบอกสายพันธุ์ของเชือ Bacillus spp. ว่าเป็นเชือเชือแบคทีเรีย B. thuringiensis จากนันก็เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชือ B. thuringiensis ไอโซเลทที่แยกได้ มาท้าการทดสอบในกระถาง โดยใช้พืชทดลองคือต้นกล้าข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อายุ 15 วัน โดยแบ่งชุดการทดลองในกระถาง ดังนี
1. ชุดควบคุมคือฉีดพ่นน้ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชือแล้ว
2. ชุดที่ฉีดพ่นเชือ Bacillus spp.โดยผสมเชือในความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml
3. ชุดที่ฉีดพ่นเชือ Bacillus spp.โดยผสมเชือในความเข้มข้น 1 x 106 cfu/ml
4. ชุดที่ฉีดพ่นเชือ Bacillus spp.โดยผสมเชือในความเข้มข้น 1 x 108 cfu/ml
5. ชุดที่ฉีดพ่นสารก้าจัดศัตรูพชื ที่มีสาร Cypermethrin ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์
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ชุ ด การทดลองในกระถางจะใช้ ต้ น ข้ า ว 20 ต้ น ต่ อ กระถาง อายุ ข้ า ว 15 วั น ทั งหมด 15 กระถาง
ขนาดกระถางเส้นผ่ านศูนย์กลาง 12 นิว ใช้วัสดุ ปลูกคื อดินและขีเถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1 ที่ ผ่านการฆ่าเชือแล้ ว
ท้า 3 ซ้ารวมทังสิน 75 กระถาง เมื่อต้นข้าวอายุครบ 15 วันแล้ว ท้าการ ฉีดพ่นแต่ละกรรมวิธีลงบนต้นข้าว โดยการ
ฉีดพ่นจะฉีดพ่นในช่วงเวลา 17.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ฉีดพ่นทิ งไว้ 15 นาที จากนันน้าหนอนกระทู้ผักวัยสองที่ผ่าน
การอดอาหารก่อนน้าทดสอบ 1 ชั่วโมง น้าลงไปในแต่ละกระถาง ซึ่งใช้หนอนกระทู้ผักในแต่ละกระถางจ้านวนกระถาง
ละ 4 ตัว ทังหมด 20 ตัวต่อ 1 ซ้าการทดลอง จากนันสังเกตและบันทึกผลการตายของหนอนในวันที่ 3, 5, และวันที่ 7
แล้วท้าการ วิเคราะห์ทางสถิติ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่า แมลงด้วยวิธี Duncan’s multiple range test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษา
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ Bacillus spp.
จากการน้าเชือ Bacillus spp. จาก stock culture ที่นักวิจัยได้คัดเลือกไว้แล้วเบืองต้น มี 2 ไอโซเลท คือ SC1
และ SC2 ซึ่งแยกได้จากตัวอย่างดิน มาท้าให้เป็นเชือบริสุทธิ์ ด้วยวิธี cross steak พบว่าลักษณะโคโลนีมีขนาดใหญ่
สี ข าวขุ่ น ผิ ว หน้ า โคโลนี ด้ า นและขอบไม่ เรี ย บ ภาพที่ 1A จากนั นน้ า โคโลนี เดี่ ย ว (single colony) ที่ ไ ด้ ม าท้ า การ
ย้อ มสี แ กรม (gram’s stain) เมื่ อ ส่ อ งภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ที่ ก้ า ลั ง ขยาย 100x เท่ า พบว่า เชือติ ด สี ม่ ว งซึ่ ง เป็ น
แกรมบวก เซลล์มีรูปร่างเป็นท่อนตรง มีขนาดน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร มีการสร้างสปอร์ภายในเซลล์ และมีผลึกโปรตีน
ภาพที่ 1B , และย้อมสีเอ็นโดสปอร์ (endospore staining) แล้วส่องภายใต้กล้องจุลทัศน์ที่ก้าลังขยาย 100x พบว่ามีการ
สร้ างเอนโดสปอร์ภ ายในเซลล์ โดยสปอร์ จ ะอยู่ด้ านปลายของเซลล์ แ บคที เรีย ภาพที่ 1C จากนั นน้ า โคโลนี เดี่ ย ว
(single colony) ของเชือ Bacillus spp. มาทดสอบเบื องต้น โดยใช้คุ ณ สมบั ติทางชีวเคมี (biochemical tests) ของเชือ
ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบการย่อยแป้ง (starch hydrolysis) ผลที่ ได้คือเชือ Bacillus spp. ทัง 2 ไอโซเลท สามารถ
ย่อยแป้งได้ แสดงว่าเชือมีการสร้างเอนไซม์ α-amylase ออกมาย่อยแป้ง ซึ่งท้าให้แยกเชือ Bacillus spp. ออกจาก
กลุ่ ม Clostridium sp. ได้ ภาพที่ 1D การทดสอบการเคลื่ อ นที่ (motility test) พบว่า มี ค วามขุ่ น และแผ่ อ อกรอบ ๆ
บริเวณรอย stab ของทัง 2 ไอโซเลท ซึ่งหมายความว่าเชื่อมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ ภาพที่ 1E, การทดสอบ
การย่อย glucose (voges-proskauer test) จากการหยด α-naphthol ลงไปเป็น catalyst เปลี่ยน acetoin เป็น diacetyl
โดยจะท้ า ปฏิกิ ริย ากั บสารประกอบที่ มี guanidine เช่น arginine เมื่ อ มี α-naphthol ท้ าให้ ได้ ส ารที่ มีสี แ ดงปนชมพู
จากนันหยดโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นตัวดูดซึม CO2 ที่มีอยูใ่ นอาหารและท้าหน้าที่เป็น oxidizing agent ช่วย
ให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริย าในการเปลี่ ย น acetoin เป็ น diacetyl รวดเร็ว ขึ น หลั งจากหยด reagent ทั ง 2 ชนิด พบว่าให้ สี แ ดง
นั่นแสดงว่าเชือทัง 2 ไอโซเลทสามารถย่อย glucose ได้ และเปลี่ยน glucose ให้เป็น acetoin ภาพที่ 1F
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ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบเบืองต้นโดยใช้คุณสมบัตทิ างชีวเคมี (biochemical tests )
A. ลักษณะโคโลนี
D. ผลการทดสอบ starch hydrolysis
B. การติดสีแกรม
E. ผลการทดสอบ motility
C. การสร้างสปอร์
F. ผลการทดสอบ vp-test
การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ในห้องปฏิบัตกิ าร
เมื่ อ ครบก้ า หนด 7 วั น ของการทดสอบด้ ว ยวิ ธี Diet plug m ethod ให้ ผ ลการทดสอบดั ง ต่ อ ไปนี
จากการทดสอบในกรรมวิ ธี ที่ ใ ช้ น้ า กลั่ น ฆ่ า ชื อ พบว่ า ในระยะเวลา 7 วั น หนอนกระทู้ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ ทุ ก ตั ว ,
การทดสอบในกรรมวิธีที่ใช้สารก้าจัดศัตรูพืชที่เกษตรใช้อยู่พบว่าเมื่อเก็บผลการทดลองในวันที่ 3 พบหนอนกระทู้ตาย
ทุกตัว, การทดสอบในกรรมวิธีที่ใช้ เชือมาตรฐาน B. thuringiensis พบว่าเมื่อเก็บผลการทดลองในวันที่ 3 พบหนอน
กระทู้ตายทุกตัว, การทดสอบในกรรมวิธีที่ใช้แบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลท SC1 พบว่าเมื่อเก็บผลการทดลองในวันที่
3, 5, และ 7 พบหนอนกระทู้ตายทังหมด 46, 6, และ 43 ตัว ตามล้าดับ รวมทังสิน 95 ตัวจาก 150 ตัว, การทดสอบ
ในกรรมวิธีที่ใช้แบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลท SC2 พบว่าเมื่อเก็บผลการทดลองในวันที่ 3, 5, และ 7 พบหนอนกระทู้
ตายทั งหมด 4, 1 และ 88 ตั ว ตามล้ า ดั บ รวมทั งสิ น 93 ตั ว จาก 150 ตั ว ซึ่ งลั ก ษณะการตายของหนอนกระทู้
ในกรรมวิธีที่ 2 ถึง กรรมวิธีที่ 5 มีลั กษณะที่ ค ล้ายกัน คื อ หลั งจากที่ ห นอนกระทู้ กิ นอาหารเที ยมที่ ผ สมตั วอย่าง
ในแต่ ล ะกรรวิ ธี หนอนกระทู้ จ ะเริ่ ม หยุ ด กิ น อาหารสี ข องล้ า ตั ว เปลี่ ย นเป็ น สี น้ า ตาลและคล้ า ขึ นจนเป็ น สี ด้ า
และพบการฉีกขาดของล้าตัวและมีของเหลวไหลออกจากล้าตัวของหนอนกระทู้
จากนั นท้ า การวิ เคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ และเปรี ย บเที ยบประสิ ท ธิ ภ าพ ของกรรมวิ ธี ต่ า งๆด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลดังนีคือ จากกรรมวิธีทัง 5 กรรมวิธี
พบว่า ในวันที่ 3 ของการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญโดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ดังนี ในกรรมวิธี
ที่ 2 และ 3 ที่เป็นสารเคมีและเชือ B. thuringiensis สายพันธุ์มาตรฐาน โดยท้าให้หนอนตายเฉลี่ย 30.00 ตัวต่อซ้า
การทดลอง และรองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 ที่เป็นเชือ Bacillus sp. ไอโซเลท SC1 โดยท้าให้หนอนตายเฉลี่ยจ้านวน
9.20 ตัวต่อซ้าการทดลองอีกกรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 5 ที่เป็นเชือ Bacillus sp. ไอโซเลท SC2 โดยท้าให้หนอนตายเฉลี่ย
0.80 ตัวต่อซ้าการทดลอง ในวันที่ 5 ของการทดลอง กรรมวิธีที่ 4 ท้าให้หนอนตายเฉลี่ย 1.20 ตัวต่อซ้าการทดลอง
และกรรมวิธีที่ 5 ท้าให้หนอนตายเฉลี่ย 0.20 ตัวต่อซ้าการทดลอง ในวันที่ 7 ของการทดลอง กรรมวิ ธีที่ 5 ท้าให้
หนอนตายเฉลี่ย 17.60 ตัวต่อซ้ าการทดลอง และกรรมวิธีที่ 4 ท้ าให้ หนอนตายเฉลี่ ย 8.20 ตัวต่อซ้ าการทดลอง
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบการฆ่าหนอนกระทู้
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของเชือ Bacillus sp. ทัง 2 ไอโซเลทพบว่า ไอโซเลท SC1 สามารถฆ่าหนอน
กระทู้ได้มากกว่า ไอโซเลท SC2 ผู้วิจัยจึงน้าเชือ Bacillus sp. ไอโซเลท SC1 มาท้าการบ่ งบอกสายพั นธุ์แบคทีเรีย
ในระดับดีเอ็นเอ พบว่าหลังจากผล sequence ที่ได้รับมา เมื่อน้ามาวิเคราะห์ล้าดับเบสในฐานข้อมูล NCBI แล้วพบว่า
ที่ความยาวของเบสที่ 559 เบส ให้ผลการเทียบในล้าดับเบสเป็นเชือ B. thuringiensis ที่ค่า identity 100 เปอร์เซ็นต์
จากนันท้าการวิเคราะห์ สายสั มพั นธ์ ทางวิวัฒ นาการโดยใช้โปรแกรม Bioedit และ MEGA โดยน้ าเสนอข้อมู ลเป็ น
Phylogenetic tree โดย Phylogenetic tree ที่ได้นันล้าดับนิวคลีโอไทด์ของเชือแบคทีเรียไอโซเลต SC1 มีความใกล้เคียง
กับ Bacillus thuringiensis คือ Bacillus thuringiensis strain RGN1.2
การทดสอบการควบคุมศัตรูพืชในกระถาง
หลังจากการฉีดพ่นทัง 5 กรรมวิธีบนกระถางข้าวทดลองในวันที่ 3, 5, และวันที่ 7 พบว่าในกรรมวิธีควบคุม
ซึ่งฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นปราศจากเชือ พบการท้าลายของต้นข้าวโดยพบรอยกัดกินบริเวณล้าต้นและใบของกล้าข้าว
จนเกือบหมดทังกระถาง ภาพที่ 3A, ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยสารก้าจัดศัตรูพืช ไม่พ บการท้ าลายของหนอนกระทู้
ภาพที่ 3B, ในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยเชือ B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml พบการท้าลาย
ของหนอนกระทู้เป็นบริเวณกว้าง ท้าให้ต้นกล้าข้าวเสียหาย ภาพที่ 3C, ในในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยเชือ B.thuringiensis
ไอโซเลท SC1 ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1 x 10 6 cfu/ml พ บการท้ าลายของหนอนกระทู้ น้ อ ยกว่ า ก ระถางที่ ใ ช้ เ ชื อ
เชื อ B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1 x 10 4 cfu/ml ภาพที่ 3D, ในกรรมวิ ธี ที่ ฉี ด พ่ น ด้ ว ยเชื อ
B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ความเข้มข้น 1 x 108 cfu/ml พบการท้าลายของหนอนกระทูเ้ พียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
สองความเข้มที่ผ่านมาภาพที่ 3E
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ภาพที่ 3 แสดงกระถางปลูกกล้าข้าวที่ฉีดพ่นด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ
A. น้ากลั่นปราศจากเชือ
D. เชือ B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml
B. สารก้าจัดศัตรูพชื
E. เชือ B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml
C. เชือ B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml
...................................
จากนั นท้ า การวิ เคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ และเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ ของกรรมวิ ธี ต่ า งๆด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลดัง นีคือ จากกรรมวิธีทัง 5 กรรมวิธี
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 โด ย เรี ย ง ล้ า ดั บ จ า ก ม า ก ไป น้ อ ย ดั ง นี ใน ก ร ร ม วิ ธี
ที่ 2 และ 5 ที่เป็นสารก้าจัดศัตรูพืชและเชือ B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ความเข้มข้น 1x108 CFU/ml. โดยท้าให้
หนอนตายเฉลี่ ย 20.00 ตั วและ 11.66 ตั วต่อ ซ้ า การทดลองตามล้ า ดั บ และรองลงมาคื อ กรรมวิธีที่ 4 ที่ เป็ น เชือ
B. thuringiensis ไอโซเลท SC1 ที่ความเข้มข้น 1x106 CFU/ml. โดยท้าให้หนอนตายเฉลี่ย 3.66 ตัวต่อซ้าการทดลอง
กรรมวิธีที่ท้าให้หนอนตายน้อยที่สุดคือ 1 และ 3 ที่เป็นน้ากลันปราศจากเชือ และเชือ B. thuringiensis ไอโซเลท SC1
ที่ความเข้มข้น 1x104 CFU/ml. โดยท้าให้หนอนตายเฉลี่ย 2.33 ตัวต่อซ้าการทดลอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนการตายเฉลี่ยของหนอนกระทู้ต่อกรรมวิธีต่าง ๆ ในกระถางกล้าข้าว
กรรมวิธี
การตายของหนอนกระทูใ้ นกระถางข้าว (ตัว)
น้ากลั่นปราศจากเชือ
2.33(2.08)a
สารก้าจัดศัตรูพชื
20.00(0.00)c
ไอโซเลท SC1 1x104 cfu/ml
2.33(1.15)a
ไอโซเลท SC1 1x106 cfu/ml
3.66(0.57)a
ไอโซเลท SC1 1x108 cfu/ml
11.66(0.57)b
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดสอบด้วยวิธี Diet plug method เชือไอโซเลท SC1 และ ไอโซเลท SC2 ที่แยกได้จากตัวอย่างดิ น
มีประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ได้โดยให้ค่าแตกต่างจากเชือ Bt สายพั นธุ์มาตรฐานและสารเคมี ก้าจัดศัตรูพืช
ที่เกษตรใช้อยู่ แต่เชือไอโซเลท SC1 สามารถฆ่าหนอนกระทู้ได้มากกว่าเชือไอโซเลท SC2 จึงเลือกใช้เชือโซเลท SC1 ซึ่ง
การทดสอบนีสอดคล้องกับอิศเรสที่กล่าวว่า ความแข็งแรงของหนอนไม่เท่ากัน หนอนที่แข็งแรงกว่าสามารถต้านทานต่อ
เชือ Bt ได้ดีกว่าหนอนที่อ่ อนแอ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ส้าคัญคือเป็นการทดสอบโดยใช้เชือเคลือบผิวหน้าของก้อน
อาหารเทียม ซึ่งหนอนแต่ละตัวมีพฤติกรรมการกินอาหารไม่เหมือนกัน หนอนบางตัวกัดแทะกินบริเวณผิวหน้าของ
อาหารเทียมไปรอบ ๆ จนหมดก้อนท้าให้ได้รับปริมาณเชือเข้าไปมาก แต่บางตัวกัดกินเข้าไปในกลางก้อนอาหาร เมื่อมี
การให้อาหารเพิ่มหนอนจะย้ายไปกินอาหารใหม่ ท้าให้ได้รับปริมาณเชือเข้าสู่ร่างกายได้น้อย ความเข้มข้นและปริมาณ
ของเชือจึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนในการทดสอบประสิทธิภาพของเชือมีความแตกต่างกัน [8]
จากการบ่ ง บอกสายพั น ธุ์ โ ดยใช้ เทคนิ ค ทางชี ว โมเลกุ ล โดยหาล้ า ดั บ เบสจากการท้ า PCR ใช้ primer
ที่ อ อกแบบบริ เวณ 16s rDNA พบว่ า แบคที เรี ย ดั ง กล่ า วมี ค่ า identity ที่ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ กั บ แบคที เรี ย Bacillus
thuringiensis ในฐานข้อมูล NCBI หลังจากการท้า phylogenetic tree พบว่า เชือไอโซเลท SC1 เหมือนกับเชือ Bacillus
thuringiensis ส า ย พั น ธุ์ R G N 1.2 ห ลั ง จ า ก ก า ร ฉี ด พ่ น เชื อ ไอ โซ เล ท S C 1 บ น ก ร ะ ถ า ง ข้ า ว โด ย ใช้
น้ากลั่นฆ่าเชือเป็นตัวควบคุม พบว่าที่ความเข้มข้นของเชือที่ 1 x 108 cfu/ml สามารถยับยังและฆ่าหนอนกระทู้ทังใน
กระถางข้าวได้ดีกว่าที่ความเข้มข้นของเชือที่ 1 x 104 cfu/ml และ 1 x 106 cfu/ml
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การกาหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟพิเศษบางชนิด
Combinatorial labelings of some special graphs
มณีรัตน์ ธินะ1* และ สรศักดิ์ ลีรัตนาวลี1
Maneerat Tina1* and Sorasak Leeratanavalee1
บทคัดย่อ
ก้าหนดให้ G  (V , E ) เป็นกราฟเชิงเดียว เชื่อมโยง และไม่ระบุทิศทาง ซึ่งมี n จุด และ m เส้น การ
ก้าหนดชื่อจุดของกราฟ G คือฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก V ไปทั่วถึง {1, 2, 3,..., n } โดยการก้าหนดชื่อจุดจะถูก
น้าไปสร้างฟังก์ชัน f c จาก E ไปยัง N ( N คือเซตของจ้านวนนับทังหมด) เรียกฟังก์ชัน f c ว่าการก้าหนดชื่อเส้น
หรือ การก้ าหนดชื่อ เชิงการจัด ของกราฟ G ก้ าหนดดั งนี เส้ น uv  E ที่ f (u )  f (v) จะถู ก ก้ า หนดชื่อ เป็ น
 f (u ) 
f c (uv )  
 ถ้า f c เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วจะเรียก G ว่าเป็นกราฟการจัดหมู่ ในบทความนีเราได้แสดงว่า
 f (v ) 
กราฟเฟรนด์ชปิ กราฟ SF (n , 1) กราฟหนังสือ และกราฟเกียร์ เป็นกราฟการจัดหมู่
คาสาคัญ: การก้าหนดชื่อเชิงการจัด กราฟการจัดหมู่ กราฟเฟรนด์ชปิ กราฟหนังสือ 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 f c from E to N ( N is the set of all natural number.) which is called an edge-labeling or combinatorial
 f (u ) 
labeling of G as follows: an edge uv  E with f (u )  f (v) is assigned the label f c (uv )   f (v )  . If f c is


injective, then we say G is a combination graph. In this paper, we show that Friendship graphs, SF (n , 1) ,
Book graphs and Gear graphs are combination graphs.
Keywords: combinatorial labelings, combination graph, friendship graph, book graph, gear graph
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บทนา
การก้าหนดชื่อจุดหรือเส้นของกราฟได้ถูกน้าไปประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น ปัญหาทางทฤษฎีรหัส ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร และรูปแบบวงจรที่ดที ี่สุด เป็นต้น
จากการศึกษางานวิจัยทางทฤษฎีกราฟเรื่องการก้าหนดชื่อจุดและเส้นพบว่า ในปี 2012 Li [1] ได้ศึกษาการ
ก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟบางชนิดได้ผลลั พธ์ ดังนี กราฟต้นไม้ (Tree) กราฟคาเทอพิลลาร์ (Caterpillar) กราฟ
พีเตอร์เซนทั่วไป (generalized Petersen graph, GP (n , k ) ) กราฟวีล (Wheel graph) และกราฟกริด (Grid graph) ภายใต้
เงื่อนไขบางประการจะเป็นกราฟการจัดหมู่ ต่อมาในปี 2015 Ashokkumar และ Maragathavalli [2] ได้ศกึ ษาวิธีการก้าหนด
ชื่อจ้านวนเฉพาะ (Prime labeling) ของกราฟพิเศษบางชนิด ได้แก่ กราฟฟลาวเวอร์ (Flower graph) Fln กราฟไบสตาร์
(Bistar graph) B n ,n กราฟเฟรนด์ชปิ Fn และกราฟ SF (n , 1)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟพิเศษชนิดอื่นที่ยังไม่มีผู้ศึกษา ได้แก่ กราฟเฟรนด์ชิป Fn
กราฟ SF (n , 1) กราฟหนังสือ B n และกราฟเกียร์ G n และหาเงื่อนไขที่ท้าให้กราฟพิเศษข้างต้นเป็นกราฟการจัดหมู่
โดยใช้แนวคิดที่ขยายจากทฤษฎีเดิม
ให้ G  (V , E ) เป็ นกราฟที่ มี n จุ ด m เส้ น ซึ่ งเซตของจุ ดคื อ V และเซตของเส้ นคื อ E การก้ าหนด
ชื่อกราฟ (graph labeling) [3] คือฟังก์ชัน f : V  {1, 2, 3, ..., n } หรือ g : E  {1, 2, 3, ..., m } นั่นคือ
เป็นการก้าหนดตัวเลขให้จุดหรือเส้นหรือทังจุดและเส้นโดยมีเงื่อนไขบางประการ ถ้าโดเมนของการส่งคือเซตของจุด
แล้วจะเรียกฟังก์ชันนันว่าการก้าหนดชื่อจุด (vertex labeling) และถ้าโดเมนของการส่งคือเซตของเส้น แล้วจะเรียก
ฟังก์ชันนันว่าการก้าหนดชื่อเส้น (edge labeling) นักคณิตศาสตร์หลายคนได้ศกึ ษาการก้าหนดชื่อกราฟหลายรูปแบบ
และมีการประยุกต์ใช้ในทางคณิตศาสตร์อย่างแพร่หลาย ตลอดจนน้าไปใช้ในวิทยาการด้านต่างๆ ตัวอย่างของการ
ก้ า หนดชื่ อ กราฟ [4] เช่ น การก้ า หนดชื่ อ เกรสฟู ล (Graceful labelings) การก้ า หนดชื่ อ ฮาร์ โ มเนี ย ส (Harmonious
labelings) การก้าหนดชื่อกล (Magic labelings) เป็นต้น
ในบทความนีให้ G  (V , E ) เป็นกราฟเชิงเดียว เชื่อมโยง และไม่ระบุทิศทาง มี n จุด m เส้น ให้ f เป็น
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก V ไปทั่วถึง {1, 2, 3,..., n } ที่ก้าหนดชื่อจุดของกราฟ G โดยการก้าหนดชื่อจุดของ f จะถูก
 f (u ) 
น้าไปสร้างฟังก์ชัน f c : E  N ก้าหนดโดย เส้น uv  E ที่ f (u )  f (v) จะก้าหนดเป็น f c (uv )   f (v ) 


จะเรียกฟังก์ชัน f c ว่าการก้าหนดชื่อเชิงการจัด (combinatorial labeling) ของกราฟ G ถ้าการก้าหนดชื่อเชิงการจัด f c
เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วจะเรียก f c ว่าเป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม (valid combinatorial labeling)
และถ้ากราฟ G มีการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม แล้วจะเรียกกราฟ G ว่า กราฟการจัดหมู่ (combination
graph) [1, 4]
ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของผลการศึกษาจะทบทวนบทนิยามที่จะใช้อา้ งอิงตลอดงานวิจยั ดังนี
บทนิยาม 1 กราฟ G (กราฟไม่ระบุ ทิศ ทาง) คื อคู่อั นดับ (V , E ) โดยที่ V เป็น เซตจ้ากั ดที่ไม่เป็น เซตว่างของ
สมาชิกที่เรียกว่าจุด (vertices) และ E เป็นเซตจ้ากัดของคู่ไม่อันดับของสมาชิกใน V ซึ่งเรียกสมาชิกของ E ว่าเส้น
(edges) โดยทั่วไปจะแทนกราฟ G ด้วยแผนภาพ โดยสมาชิกของ V จะถูกแทนด้วยจุด และสมาชิกของ E จะถูก
แทนด้วยเส้นที่เชื่อมระหว่างจุด 2 จุดนัน
เช่น ให้ G  (V , E ) เป็นกราฟ โดยที่ V  {1, 2, 3, 4} และ E  {{1, 2}, {1,1}, {2, 3}, {2, 4},
{1, 2}, {2, 4}, {1, 4}} จะสามารถเขียนแทนกราฟ G ด้วยแผนภาพดังนี
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างกราฟ G
กรณีที่เส้นในกราฟมีจุดปลายของเส้นเป็นจุดเดียวกัน จะเรียกเส้นนันว่า วงวน (loops) และกรณีที่มีจุด 2 จุด
ที่มีเส้นเชื่อมมากกว่า 1 เส้น จะเรียกเส้นเหล่านันว่า เส้นซ้อน (multiple edges) เช่นจากตัวอย่างกราฟ G ข้างต้น จะมี
ี ังวนวนและเส้นซ้อนว่า กราฟเชิงเดียว (simple graph)
{1,1} เป็นวงวน {2, 4}, {1, 2} เป็นเส้นซ้อน จะเรียกกราฟที่ไม่มท
บทนิยาม 2 กราฟสองส่วน (bipartite graph)
ให้ G  (V , E ) เป็นกราฟ ถ้า V  V 1  V 2 โดยที่ V 1 V 2   , V 1, V 2 ต่างไม่เป็นเซตว่าง และ
ส้าหรับแต่ละ {u, v}  E จะได้ว่า u V 1, v V 2 หรือ v V 1, u V 2 จะเรียก G ว่ากราฟสองส่วน
เช่น ให้ G  (V , E ) เป็นกราฟ โดยที่ V  V 1  V 2 เมื่อ V 1  {1, 2, 3}, V 2  {4, 5} และ
E  {{1, 4}, {1, 5}, {2, 4}, {3, 5}} จะได้วา่ G เป็นกราฟสองส่วน เขียนแทนได้ดว้ ยแผนภาพดังนี
1

2

3

5

4

ภาพที่ 2 ตัวอย่างกราฟสองส่วน
กรณีที่ G เป็นกราฟสองส่วน และแต่ละจุดของ V 1 เชื่อมกับทุกจุดของ V 2 จะเรียก G ว่ากราฟสองส่วน
บริบูรณ์ (complete bipartite graph) โดยที่ถ้า V 1  m และ V 2  n จะแทนกราฟ G ด้วย K m ,n

ภาพที่ 3 ตัวอย่างกราฟสองส่วนบริบูรณ์ K 1,5 และ K 2,3
กรณีของ K 1,n จะมีช่อื เรียกเฉพาะว่า กราฟสตาร์ (star graph)
หมายเหตุ เพื่อความสะดวก ส้าหรับแต่ละ {u, v}  E ของกราฟ จะเขียนแทน {u, v} ด้วย uv
บทนิยาม 3 วิถี u  v ( u  v path) คือล้าดับของจุดที่เริ่มด้วยจุด u และสินสุดที่จุด v โดยจุดที่อยู่ถัดกันใน
ล้าดับจะมีเส้นเชื่อมในกราฟ
วิถีที่มี n จุด จะแทนด้วย Pn โดย จะมี n  1 เส้น ซึ่งจะกล่าวว่า Pn มีความยาว n  1
ภาพที่ 4 ตัวอย่าง Pn ; n  5
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กรณีที่วิถีมีจุดเริ่มต้นและจุดสินสุดเป็นจุดเดียวกัน จะเรียกว่าวัฏจักร (cycle) และจะแทนวัฏจักรที่มี n จุด
ด้วย C n

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง C n ; n  3
บทนิยาม 4 ให้ G  (V , E ) เป็นกราฟ จะเรียก G ว่ากราฟเชื่อมโยง (connected graph) ถ้าส้าหรับทุก u, v V
จะมีวถิ ี u  v

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. ศึกษาความรู้พืนฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนดชื่อของกราฟ การก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ
และกราฟพิเศษชนิดต่างๆ
2. ท้าการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 3 ขันตอน คือ ก้าหนดชื่อจุดให้กราฟพิเศษ สร้างฟังก์ชันเพื่อ
ก้าหนดชื่อเส้นของกราฟพิเศษ และแสดงว่าฟังก์ชันนันเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้ และสรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟพิเศษบางชนิด ได้แก่ กราฟเฟรนด์ชิป Fn กราฟ SF (n , 1)
กราฟหนังสือ B n และกราฟเกียร์ G n มีรายละเอียด ดังนี
1. กราฟเฟรนด์ชปิ
บทนิยาม 5 กราฟเฟรนด์ชปิ Fn คือกราฟทีบ่ รรจุวัฏจักร C 3 จ้านวน n วัฏจักร (n  2) โดยมีจุดร่วมกัน 1 จุด
เรียกจุดร่วมกันนันว่าจุดเอเพ็กซ์ (apex vertex) ของกราฟ Fn [5]
บทตั้ง 1 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  2
n  2 

  2n  1
 2 


บทตั้ง 2 ส้าหรับทุกจ้านวนนับ n และ k ที่ n  k

 n  1
n 

  
k  1
k 


 

ทฤษฎีบท 1 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  2 กราฟเฟรนด์ชปิ Fn เป็นกราฟการจัดหมู่
การพิสูจน์ ให้ Fn  (V , E ) เป็นกราฟเฟรนด์ชปิ ที่ประกอบไปด้วยวัฏจักร C 3 จ้านวน n วัฏจักร
ก้าหนด v  เป็นจุดเอเพ็กซ์
v1, v2 , v 3 , ..., vn เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับจุดเอเพ็กซ์ทางด้านซ้าย บนวัฏจักร C 3 แต่ละวัฏจักร
u1, u 2 , u 3 , ..., u n

เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับจุดเอเพ็กซ์ทางด้านขวา บนวัฏจักร C 3 แต่ละวัฏจักร

แสดงได้ดังภาพที่ 6
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v1

u1
v2

un
vn

u2

v'

v3
ui+ 1
vi+ 1

u3
ui

vi

ภาพที่ 6 กราฟเฟรนด์ชปิ Fn
ให้ f : V  {1, 2, 3, ..., 2n  1} ก้าหนดโดย
f (v ')  1
f (vi )  i  1

; 1 i n

f (u i )  n  i  1

; 1 i n

จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก V ไปทั่วถึง {1, 2, 3, ..., 2n  1}
นั่นคือ f เป็นการก้าหนดชื่อจุดของกราฟ Fn
ให้ f c : E  N เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ Fn ก้าหนดโดย
 f (v ) 
 i  1
f c (v ' vi )   i   
 i 1
;1  i  n

 f (v ') 
 1 




 f (u ) 
 n  i  1
f c (v ' u i )   i   
  n i 1 ; 1  i  n
 f (v ') 


1




 f (u ) 
 n  i  1
f c (vi u i )   i   
;1  i  n

 f (vi ) 
 i 1 





จะได้ว่า
( f c (v ' vi ))in1  (2, 3, 4,..., n  1)
( f c (v ' u i ))ini  (n  2, n  3, ..., 2n  1)
n  2  n  3 
 2n  1 
( f c (vi u i ))in1  (
, 
 , ..., 
)
 2   3 
 n 1 

 




จากบทตัง 1 และบทตัง 2 จะได้วา่ ล้าดับ
n  2  n  3 
 2n  1 
(2, 3, 4, ..., n  1, n  2, n  3, ..., 2n  1, 
, 
 , ..., 
 ) เป็นล้าดับเพิ่ม
 2   3 
 n 1 

 



c
c
ดังนัน f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป N นั่นคือ f เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม

ดังนัน Fn เป็นกราฟการจัดหมู่
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการก้าหนดชื่อการจัดหมู่ที่เหมาะสมของกราฟเฟรนด์ชปิ Fn ; n  2, 3, 4
2. กราฟ SF (n ,1)
บทนิยาม 6 กราฟ SF (n ,1) เป็นกราฟที่ประกอบขึนจากวัฏจักร C n โดยที่ n  3 และเซตโทน (singleton) จ้านวน
n เซต โดยที่จุดในแต่ละเซตนันจะเชื่อมต่อกับจุดที่สมนัยกันบนวัฏจักร C n [2]
บทตั้ง 3 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  2
 2n   2n  1 



 n  1  n  1 

 


บทตั้ง 4 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n
 2n   2n 
  

 n   n  1
  


ทฤษฎีบท 2 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  3 กราฟ SF (n ,1) เป็นกราฟการจัดหมู่
การพิสูจน์ ให้ n เป็นจ้านวนนับที่ n  3 และ SF (n ,1)  (V , E ) เป็นกราฟที่ประกอบไปด้วยวัฏจักร C n
และเซตโทน จ้านวน n เซต โดยที่จุดในแต่ละเซตนันจะเชื่อมต่อกับจุดที่สมนัยกันบนวัฏจักร C n
ก้าหนด u1, u 2, u 3, ..., u n
เป็นจุดที่อยูบ่ นวัฏจักร Cn
v1, v2 , v 3 , ..., vn

เป็นจุดที่มีดกี รีเป็น 1 ที่เชื่อมต่อกับจุดที่สมนัยกันบนวัฎจักร C n

แสดงได้ดังภาพที่ 8
v1
vn

un

u1

v2
u2

ui+ 1
vi+ 1

u3
ui

v3

vi

ภาพที่ 8 กราฟ SF (n ,1)
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ให้ f : V  {1, 2, 3, ..., 2n } ก้าหนดโดย
f (vi )  i

; 1 i n

f (u i )  n  i

; 1 i n

จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก V ไปทั่วถึง {1, 2, 3, ..., 2n }
นั่นคือ f เป็นการก้าหนดชื่อจุดของกราฟ SF (n ,1)
ให้ f c : E  N เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ SF (n ,1) ก้าหนดโดย
 f (u ) 
n  i 
 i  

 f (vi ) 
 i 




 f (u ) 
 n  i  1
f c (u i 1u i )   i 1   

 f (u i ) 
 n i 




 f (u ) 
 2n 
f c (u 1u n )   n   

 f (u 1 ) 
 n  1




f c (vi u i )

;1  i  n
; 1  i  n 1

จะได้ว่า
( f c (vi u i ))ni 1
( f c (u i 1u i ))in11

 n  1  n  2   n  3 
 2n  1 
 (
,
,
 , ... , 
,
 1   2   3 
 n 1 

 
 



 (n  2 , n  3 , ..., 2n )

 2n 
 )
n 
 

 2n 
 

 n  1


n  2 
n  2 
จากบทตัง 1 ได้ว่า 2n  2n  1  
 ดังนัน 2n  

 2 
2 




f c (u 1u n )

โดยบทตัง 2 บทตัง 3 และบทตัง 4 จะได้ว่า
 n  1
n  2  n  3 
 2n  1   2n   2n 
(
 , n  2, n  3, ... , 2n , 
, 
 , ..., 
, 
 ,   ) เป็นล้าดับเพิ่ม
 1 
 2   3 
 n  1   n  1  n 



 


 
  
c
c
ดังนัน f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป N นั่นคือ f เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม

ดังนัน SF (n ,1) เป็นกราฟการจัดหมู่
1

1
5

4

5

4

8
20

3

6

6

5 10

2

6

15
6

56

5

15

1

2
6

5

70

7

10

7

7

9

35

126

4

2
21

8

10

3

4

6

252

7
8

210

9

8
56

3

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการก้าหนดชือ่ เชิงการจัดที่เหมาะสมของกราฟ SF (n ,1) ; n  3, 4, 5
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3. กราฟหนังสือ
บทนิยาม 7 กราฟหนังสือ B n [6] คือกราฟผลคูณ K 1,n  P2 เมื่อ n  2 โดยที่ V (B n ) V (K 1,n )  V (P2 ) และ
E (B n )  {(a, b)(c, d ) (a, b),(c, d ) V (B n ) และ a  c, bd  E (P2 ) หรือ b  d , ac  E (P2 )}

บทตั้ง 5 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n
n  3 

  n 2
 2 



บทตัง้ 6 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  2
 n  1  n 

  
 2  2

  

บทตั้ง 7 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  8
 n  3   2n  2 



 3   2 

 


ทฤษฎีบท 3 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  2 กราฟหนังสือ B n เป็นกราฟการจัดหมู่
การพิสูจน์ ให้ n เป็นจ้านวนนับที่ n  2 และ B n  (V , E ) เป็นกราฟหนังสือซึ่งเกิดจากผลคูณคาร์ทีเชียนของ
กราฟสองส่วนบริบูรณ์ K 1,n และวิถีความยาว 1 กราฟหนังสือประกอบไปด้วยจุด 2n  2 จุด และเส้น 3n  1 เส้น
ก้าหนด v  และ u  เป็นจุดปลายของวิถีความยาว 1
v1, v2 , v 3 , ..., vn เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับจุด v  แต่ไม่เชื่อมต่อกับจุด u 
u1, u 2 , u 3 , ..., u n เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับจุด u  แต่ไม่เชื่อมต่อกับจุด v 

แสดงได้ดังภาพที่ 10

v1
vn

v2
v'

u1

v3
u2

vi+ 1
un

vi
'

u
ui+ 1

u3
ui

ภาพที่ 10 กราฟหนังสือ B n
ให้ f : V  {1, 2, 3, ..., 2n  2} ก้าหนดโดย
f (v ')  1

f (u ')  2
f (vi )  i  2

; 1 i n
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f (u i )  n  i  2

; 1 i n

จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก V ไปทั่วถึง {1, 2, 3, ..., 2n  2}
นั่นคือ f เป็นการก้าหนดชื่อจุดของกราฟ B n
ให้ f c : E  N เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B n ก้าหนดโดย
 f (u ') 
f c (v ' u ')  

 f (v ') 




f
(
v
)
f c (v ' vi )   i 
 f (v ') 


 f (u i ) 
f c (u ' u i )  

 f (u ') 




f
(
u
)
f c (vi u i )   i 
 f (vi ) 



2
  
1
 
i  2
 

 1 


n  i  2
 



2


n  i  2 
 

 i 2 



;1  i  n
;1  i  n
;1  i  n

จะได้ว่า
 2

f c (v ' u ')
c

n
i 1

( f (v ' vi ) )

 (3, 4, 5, ..., n  2)

n  3  n  4  n  5 
 2n  2 
( f c (u ' u i ) )ni 1  ( 
, 
, 
 , ..., 
)
 2   2   2 
 2 

 
 



n  3  n  4  n  5 
 2n  2 
( f c (vi u i ) )in1  ( 
, 
, 
 , ..., 
)
 3   4   5 
 n 2 

 
 



ในการพิจารณาว่ากราฟ B n เป็นกราฟการจัดหมู่ จะแยกพิจารณาเป็น 5 กรณี ดังนี

1. กรณี n  8
จากบทตัง 5 บทตัง 6 และบทตัง 7 จะได้วา่ ล้าดับ
n  3 n  4 
 2n  2   n  3   n  4 
 2n  2 
,
, ..., 
,
,
, ..., 
)





 2   2 
 2   3   4 
 n  2  เป็นล้าดับเพิ่ม

 


 
 



ดังนัน f c เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป N นั่นคือ f c เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม
( 2, 3, 4, ..., n  2, 

ดังนัน B n เป็นกราฟการจัดหมู่
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3

4

3
220 3
4
11
167960
1 5
10 10 12
6
20 9 66 7
92378 9 190 8 2
78
171 8

10 165 3 4 495
5
5
10
1
43758
6 12
9 9 11
1287
6
7
153

18 8 8
24310
136

55 2 66

7

13

78

19

3003

2

2

153

24310

1712870 120105 91

48620

6435 14

16

4

11

18

13 2002
6
91

7
105

14
5005

136
1144015
120

17

15

715 5

16

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสมของกราฟหนังสือ B n ; n  8, 9
2. กรณี n  2
โดยวิธีการก้าหนดฟังก์ชัน f และ f c ข้างต้น จะได้การก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B 2 ดังภาพที่
12ซึ่งไม่เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม
3

3

1

4

4
15

10

2

5 10

15

6

2

ภาพที่ 12 การก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B2
จะปรับเปลี่ยนการก้าหนดชื่อจุดบางจุดเพื่อให้ f c เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป N
จาก f (v1 )  5 และ f (v2 )  6 เปลี่ยนเป็น f (v1 )  6 และ f (v2 )  5 ดังภาพที่ 13
3

3

1

4

4
5

20

2

6 15

2

10

5

ภาพที่ 13 การก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสมของกราฟ B 2
จะได้วา่ f c เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป
ซึ่งท้าให้ B 2 เป็นกราฟการจัดหมู่

นั่นคือ f c เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดทีเ่ หมาะสม

3. กรณี n  3 และ n  4
โดยวิธีการก้าหนดฟังก์ชัน f และ f c ข้างต้น จะได้การก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B 3 และ B 4 ดังภาพที่ 14
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3

3
3

3

1

20

4

4

6

6 5
2

35

5 15

210

2 21

56
28

35
6
21
45

7

70

5

7

10

4

4

1
2

5
28

2
36

8

126

9

8

ภาพที่ 14 การก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสมของกราฟ B 3 และ B 4
เมื่อพิจารณาการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B 3 จะได้ว่าล้าดับ
6 6 7  8 7  8
(2, 3, 4, 5,   ,   ,   ,   ,   ,   ) เป็นล้าดับเพิ่ม
2 3 2 2  4  5
           
จากการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B 4 จะได้ว่าล้าดับ

7  8 7  9
(2, 3, 4, 5, 6,   ,   ,   ,   ,
2 2 3 2
       
c
ดังนัน f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E

 10   8   9   10 
  ,   ,   ,   ) เป็นล้าดับเพิ่ม
 2   4 5  6 
       
ไป N นั่นคือ f c เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม

ดังนัน B 3 และ B 4 เป็นกราฟการจัดหมู่
4. กรณี n  5 และ n  6
n  3 
,
2 



เมื่อพิจารณาการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B 5 และ B 6 จะได้วา่ ล้าดับ ( 2, 3, 4, ..., n  2, 

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

 , ..., 
, 
, 
, 
, 
 , ..., 
 ) เป็นล้าดับเพิ่ม
 2 
 2   3   2   4   5 
 n 2 



 
 
 
 



c
c
ดังนัน f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป N นั่นคือ f เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม

ดังนัน B 5 และ B 6 เป็นกราฟการจัดหมู่
5. กรณี n  7
โดยวิธีการก้าหนดฟังก์ชัน f และ f c ข้างต้น จะได้การก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B 7 ดังภาพที่ 15
ซึ่งไม่เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม
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4
3

5

330
3 4 5

120

1

9

9

792

6

6

11

10 8 2
12
5577
11440 8
45
66
120

2

16

3003 105 91 3432

15

1716

78

13

14

ภาพที่ 15 การก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ B 7
จะปรับเปลี่ยนบางจุดเพื่อให้ f c เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป N
จาก f (u1 )  10 และ f (u 7 )  16 เปลี่ยนเป็น f (u1 )  16 และ f (u 7 )  10 ดังภาพที่ 16
4
3
560

9

9

330
3 4 5
1
6

5
792

6
11
16 8 2
12
557
10 8
120 7 66

1716

45

78

2

10

3003 105 91 3432 13

15

14

ภาพที่ 16 การก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสมของกราฟ B 7
จะได้ว่า f c เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก E ไป N นั่นคือ f c เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม
ซึ่งท้าให้ B 7 เป็นกราฟการจัดหมู่
4. กราฟเกียร์
บทนิยาม 8 กราฟวีล W n n  3 คื อกราฟที่ เกิ ดจากการเชื่ อมจุ ดจุ ดหนึ่ งกั บจุ ดทุ กจุ ดบนวั ฏจั กร C n เรี ยกจุ ด
ดังกล่าวว่าจุดเอเพ็กซ์ ดังนัน W n จะประกอบด้วยจุดทังหมด n  1 จุด ซึ่งจุดเอเพ็กซ์จะประชิดกับจุดทุกจุดบนวัฏจักร [2]
v1

v2

v'

vn

vi+ 1

v3

vi

ภาพที่ 17 กราฟวีล W n

1318

Proceedings

บทนิยาม 9 กราฟเกียร์ G n เป็นกราฟที่เกิดจากกราฟวีลโดยเพิ่มจุดอีกหนึ่งจุดระหว่างจุดแต่ละคู่บนวัฏจักร C n
กราฟเกียร์ประกอบด้วยจุด 2n  1 จุด และประกอบไปด้วยเส้น 3n เส้น โดยที่ n  3 [5]
บทตั้ง 8 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  4
 2n   2n  1 
 

 3  2 
  


บทตั้ง 9 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n
 2n  1   2n 

 
 3  3

  

บทตั้ง 10 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n และ k ที่ k  n
 2n  1   2n  1 



 k 1   k 

 


ทฤษฎีบท 4 ส้าหรับแต่ละจ้านวนนับ n ที่ n  3 กราฟเกียร์ G n เป็นกราฟการจัดหมู่
การพิสูจน์ ให้ n เป็นจ้านวนนับที่ n  3 และ G n  (V , E ) เป็นกราฟเกียร์ ซึ่งประกอบไปด้วยจุด 2n
และประกอบไปด้วยเส้น 3n เส้น โดยที่ n  3
ก้าหนด v  เป็นจุดเอเพ็กซ์
v1, v2 , v 3 , ..., vn เป็นจุดที่อยูบ
่ นวัฏจักรและเชื่อมต่อกับจุดเอเพ็กซ์

 1 จุด

เป็นจุดที่อยูร่ ะหว่างจุด vi และ v i 1 แต่ละคู่บนวัฏจักร โดยที่ 1  i  n  1 และจุด u n
อยู่ระหว่าง vn และ v 1 แสดงได้ดังภาพที่ 18
ui

v1

u1

v2

un

u2
v'

vn

v3

ui+ 1

u3
vi+ 1

ui

vi

ภาพที่ 18 กราฟเกียร์ G n
ให้ f : V  {1, 2, 3, ..., 2n  1} ก้าหนดโดย
f (v ')  2n  1
f (vi )  2i

; 1 i n

 1
;i 1

f (u i )   2i  1 ; 2  i  n  1
 3
;i n
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จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จาก V ไปทั่วถึง {1, 2, 3, ..., 2n  1}
นั่นคือ f เป็นการก้าหนดชื่อจุดของกราฟ G n
ให้ f c : E  N เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟ G n ก้าหนดโดย
 f (u ) 
f c (v1u n )   n 
 f (v1 ) 


 f (v ') 
f c (v ' vi )  

 f (vi ) 



 f (v ) 
f c (vi 1u i )   i 1 
 f (u i ) 



f c (vi u i )

 f (u ) 
 i 
 f (vi ) 



f c (v1u n )



3
 
2
 
 2n  1 

;1  i  n

 2i 


 4
;i 1
  1 
  

  2i  2 
  2i  1   2i  2 ; 2  i  n  1
 

 2
;i 1
  1 



  2i  1 
 
  2i  1 ; 2  i  n  1
  2i 
  
  2n 
;i n
  3 
 

จะได้ว่า

( f c (v ' vi ) )in1
( f c (vi 1u i ))in11

3

 2n  1   2n  1 
 (
,
,
 2   4 

 

 (4, 6, 8, ..., 2n )

 2n  1 
 2n  1 

 ,..., 
)
 6 
 2n 





 2n 
 (2, 5, 7, 9,..., 2n  1,  )
3
 
 2n  1   2n  1   2n  1 
 2n  1   2n  1 
พิจารณาล้าดับ (
,
,
 ,..., 
,
)
 2n  2   2n 
2   4   6 

 
 


 

 2n  1 
 2n  1   2n  1 
 2n  1 
เนื่องจาก 
  
,
  
 , ...
 1   2n  2 
 3 
2n 



 



 2n  1   2n  1   2n  1 
 2n  1 
ดังนันจะได้วา่ (
,
, 
 ,..., 
) เป็นล้าดับเพิ่ม
 n 
1   2   3 

 
 



ในการพิจารณาว่ากราฟ G n เป็นกราฟการจัดหมู่ จะแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี
( f c (vi u i ))in1
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1. กรณี n  3
เนื่องจาก

ดังนัน

 2n  1   7 

     7
 1  1

  
 2n 
6
    20
 
 3
3
 
 
 2n  1   7 

     21
 2  2

  
 2n  1   2n   2n  1 

 

 1  3  2 

   


เมื่อพิจารณาล้าดับของการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟจะได้วา่ ล้าดับ
 2n  1   2n   2n  1 
(2, 3, 4, 5, ..., 2n  1, 2n , 
,  , 
,
 1   3  2 

   

คือ (2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 35) เป็นล้าดับเพิ่ม

 2n  1 
 2n  1 

 , ... , 
)
 3 
 n 





2. กรณี n  4
จากบทตัง 8 บทตัง 9 และบทตัง 10
เมื่อพิจารณาล้าดับของการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟจะได้วา่ ล้าดับ
 2n  1 
(2, 3, 4, 5, ..., 2n  1, 2n , 
,
 1 



 2n  1 

,
 2 



 2n 
 ,
 3
 

 2n  1 

,
 3 



 2n  1 
 2n  1 

 , ... , 
)
 4 
 n 





เป็นล้าดับเพิ่ม
ดังนัน f c เป็นฟังก์ชันหนึง่ ต่อหนึ่ง จาก E ไป N และ f c เป็นการก้าหนดชื่อเชิงการจัดที่เหมาะสม
ดังนัน G n เป็นกราฟการจัดหมู่
2
2

3
21

3
20

7

2
3

1
7

2

56

4

2

4
3

36

9

3

35 4

1

9

126

5

5
84

6

3

120

10

2

4

11

6

6

5

4

8

8

7

7

6

4

11 330

5

10

9

165

5

462

9

5

1

55

6

8 8

7 7

6

ภาพที่ 19 ตัวอย่างการก้าหนดชื่อการจัดหมู่ที่เหมาะสมของกราฟเกียร์ G n ; n  3, 4, 5

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาการก้าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟพิเศษบางชนิด ได้แก่ กราฟเฟรนด์ชิป กราฟ SF (n ,1)
กราฟหนังสือ และกราฟเกียร์ พบว่าเป็นกราฟการจัดหมู่
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การพัฒนาวัสดุปลูกโดยใช้วัตถุดิบต่าง ๆ จากผักตบชวาและไบโอชาร์ สาหรับการ
เพาะปลูกพืชสวนครัว
Development of planting material using various raw materials from water
hyacinth and Biochar for home grown vegetable cultivation
จีรภรณ์ ก๋าทอง1 นภัสสร ประเสริฐสมบูรณ์1 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล1 นที แสนตุ้ย1 และสุขทัย พงษ์พัฒนศิริ1*
Jeeraporn Kartong1 Napussorn Prasertsomboon1 Bunyawat Vichanpol1 Nathee Santuy1 and Sukthai
Phongpattanasiri¹*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการทดสอบวั ต ถุ ดิ บ และคั ด เลื อ กเพื่ อ น้ า มาเป็ น วั ส ดุ ป ลู ก ส้ า หรั บ พื ชโตเร็ ว เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประโยชน์การใช้ผักตบชวา โดยใช้ผักตบชวาหมักเป็นวัตถุดิบหลักที่มีความเหมาะสมทังทางด้านกายภาพและทางเคมี
และใช้ร่วมกับไบโอชาร์(ถ่านไม้ล้าไย) โดยวางแผนการทดลองผสมอัตราส่วนของวัตถุดิบ ซึ่งมีสูตรส่วนผสมวัสดุปลูก
ระหว่างผักตบชวาหมัก ดินด้า ดินร่วนและถ่านไม้ล้าไย F1 คืออัตราส่วนที่ 25:25:25:25 (ถ่านไม้ล้าไย:ดินร่วน:ดินด้า:
ผักตบชวาหมัก) F2 คือ อัตราส่วนที่ 25:15:20:40 (ถ่านไม้ล้าไย:ดินร่วน:ดินด้า:ผักตบชวาหมัก) F3 คืออัตราส่วนที่
25:30:15:30 (ถ่านไม้ล้าไย:ดินร่วน:ดินด้า:ผักตบชวาหมัก) F4 คืออัตราส่วนที่ 25:20:30:25 (ถ่านไม้ล้าไย:ดินร่วน:ดิน
ด้า:ผักตบชวาหมัก) และ F5 คืออัตราส่วนที่ 25:45:5:25 (ถ่านไม้ล้าไย:ดินร่วน:ดินด้า:ผักตบชวาหมัก) ผลการทดลอง
พบว่าวัสดุปลูก F3 มีความเหมาะสมต่อการน้ามาออกแบบเพื่อขึนรูปเป็นวัสดุปลูกมากกว่าสูตร F1 F2 F4 และ F5 ซึ่งมี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่ นช่วง 6.8-7.2
คาสาคัญ: วัสดุปลูก ไบโอชาร์ ความพรุน ความหนาแน่น

1

วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 School of School of Energy and Environment, in University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail: sukthai_p@hotmail.com
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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

บทนา
บริเวณบ้านโซ้เป็นแหล่งชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่มีการปลูกพืชสวนเป็นจ้านวนมาก ในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียน
การปลูกพืชและการน้าเอาผลผลิตที่เหลือจากการเกษตรจากต้นล้าไยน้ามาเผาเพื่อให้กลายเป็นถ่านชีวภาพและเพื่อ
ลดปริมาณต้นทุนของการเกษตรอีกทังยังช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้น้ามาช่วยเหลือภายในครอบครัว
ผักตบชวา (Water Hyacinth) จัดเป็นวัชพืชที่มีถิ่นก้าเนิดในแถบลุม่ น้าอเมซอนประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกา
ใต้เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นพืชที่มีทุ่นลอยสามารถ
ลอยอยู่ได้ทังในน้านิ่งและน้าไหล ผักตบชวามีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทังทางเมล็ดและการแตกหน่อ ดังนันจึงท้าให้
ผักตบชวามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ และก่อให้เกิดผลเสียต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม[1]

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการศึกษาครังนีเป็น การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หัวข้อการวิจัยเรื่อง “การ
ทดสอบวัตถุดิบและคัดเลือกเพื่อน้ามาเป็นวัสดุปลูกส้าหรับพืชโตเร็ว ” จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของวัตถุดิบเบืองต้น พบว่าวัตถุดิบเหล่านีมีความเหมาะสมในการผลิตเป็นวั สดุปลูกและวัสดุเพาะกล้า จึงได้คัดเลือก
วัต ถุดิบในการผลิตวัส ดุปลู ก ได้แก่ ผั กตบชวาหมั ก ดินด้ า ดิ น ร่วน และไบโอชาร์(ถ่ านไม้ล้ าไย) ผู้ วิจัยด้าเนินการ
ตามล้าดับ ดังนี
3.1 ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัตวิ ัสดุปลูก
3.2.1 ทดสอบคุณสมบัตทิ างฟิสกิ ส์ ดังนี
- ความหนาแน่น
- ความพรุน
- คุณสมบัตกิ ารอุม้ น้า
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3.2 ทดสอบคุณสมบัตทิ างเคมี ดังนี
- พีเอช (pH)
- ค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC)
- ปริมาไนโตรเจนทังหมด (N)
- ปริมาณฟอสฟอรัส (P)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM)

คุณลักษณะเบื้องต้นของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลัก
ผักตบชวาหมัก มีธาตุโพแทสเซียมสะสมอยู่เป็นจ้านวนมาก ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ส้าคัญในการเจริญเติบโต
ของพืช มีความสามารถในการอุ้มน้าได้ดี เพราะมีความพรุนสูง จึงเหมาะสมในการน้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
วัสดุปลูก
วัตถุดิบรอง
ดินดา (clay) เป็นดินที่มีแร่เคโอลิไนต์ (Kaolinite) เป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญโดยเฉพาะที่มีโครงสร้างจัดอยู่
อย่างไม่เป็นระเบียบมีขนาดเล็กและละเอียดมาก จะมีคุณ สมบัติเด่นเฉพาะ เช่น มีความทนไฟสูง คัดเลือกมาเป็น
วัตถุดบิ ในการผลิตวัสดุปลูก เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการขึนรูปวัสดุปลูก
ไบโอชาร์ (Biochar) หรือถ่านชีวภาพ เป็นวัสดุที่อุดมไปด้วยคาร์บอน ผลิตมาจากถ่านไม้ล้าไย จะมีรูพรุน
ตามธรรมชาติเมื่อน้าไปใส่ลงในดินแล้วจะช่วยในการระบายอากาศ การซึมน้า การอุ้มน้า และดูดยึดธาตุอาหาร ลด
ความเป็นกรดของดิน นอกจากนียังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยให้สูงขึน
ดินร่วน (loam) เป็นดินที่เหมาะต่อการปลูกพืชไร่พืชสวน เพราะเป็นแหล่งที่มีจุลินทรีย์เยอะ มีความเป็นกรด
ของดินปานกลาง จึงเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช
การทดสอบวัตถุดิบเบื้องต้นทางกายภาพและเคมี
ตารางที่ 1 การทดสอบวัตถุดบิ ทางกายภาพและเคมี
การทดสอบทางกายภาพ

ทดสอบโดยวิธ/ี เครื่องมือ

- pH (ความเป็นกรด-ด่าง)

- pH meter

- ค่าการน้าไฟฟ้า (EC)

- EC meter

การทดสอบทางเคมี

ทดสอบโดยวิธ/ี เครื่องมือ

- ไนโตรเจน (N)%

ทดสอบโดย Kjeldahl Method

- ฟอสฟอรัส (P)Mg/Kg

ทดสอบโดย Bray ll

- อินทรีย์วัตถุ (OM)%

โดยวิธี Walkley and Black
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การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีด้วยชุด Testkit
การทดสอบทางเคมี

ภาพที่ 1 การทดสอบอินทรียวัตถุในดิน
ค่าอินทรียวัตถุในดิน จากการทดสอบ พบว่า ผักตบชวาหมักและดินร่วน มีค่าของอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ใน
ดิน อยูใ่ นช่วง 0 – 0.5% ซึ่งมีคา่ อินทรียวัตถุ อยู่ในระดับที่ต่้ามาก จากการเทียบสีมาตรฐานของชุดทดสอบ[3]

ภาพที่ 2 การทดสอบไนเตรต
ค่าไนเตรตของผักตบชวาหมัก จากการทดสอบ พบว่า ค่าไนเตรตที่สะสมอยู่ในผักตบชวาหมักนัน มีค่าของ
แถบสีมาตรฐานเป็นสีมว่ งเข้ม ซึ่งแสดงว่าในผักตบชวาหมักนัน มีค่าไนเตรต สูง[3]

ภาพที่ 3 การทดสอบฟอสฟอรัส
ค่าฟอสฟอรัสของ ดินร่วน จากการทดสอบพบว่า มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส สะสมอยู่ปานกลาง ส่วน
ผักตบชวาหมัก มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส สะสมอยู่ในปริมาณที่สูง เมี่อเปรียบเทียบกับแถบสีมาตรฐานฟอสฟอรัส[3]
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ภาพที่ 4 การทดสอบแอมโมเนียม
ค่าแอมโมเนียมของ ดินร่วนและผักตบชวาหมัก จากการทดสอบพบว่า มีแอมโมเนียม อยูใ่ นเกณฑ์ต่้า เมี่อ
เปรียบเทียบกับแถบสีมาตรฐานแอมโมเนียม[3]

ผลการศึกษา
1.ผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างเคมีของวัตถุดิบ
ชนิดของวัตถุดิบ
N(%)

SD

P(mg/kg)

SD

ผักตบชวาหมัก

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

ถ่านไม้ล้าไย

0.18

0.00

2.82

0.03

F1

0.20

0.00

4.66

0.04

F2
F3

0.15
0.10

0.00
0.00

3.13
3.13

0.01
0.01

ชนิดของวัตถุดิบ

OM(%)

SD

OC(%)

SD

ผักตบชวาหมัก

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

ถ่านไม้ล้าไย

2.30

0.07

1.34

0.06

F1

4.87

0.03

2.83

0.19

F2
F3

8.56
5.04

0.02
0.10

4.97
2.92

0.20
0.07
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1. ผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบ
การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน(N)

ภาพที่ 5 การทดสอบหาปริมาณไนโตรเจนของวัตถุดบิ
จากการทดสอบหาปริมาณไนโตรเจนของวัตถุดิบพบว่า ผักตบชวาหมัก มีค่าไนโตรเจน (N) มากที่สุดเท่ากับ
0.88% รองลงมาได้แก่ F1 ถ่านไม้ล้าไย ดินร่วน F2 ดินด้า และ F3 มีค่าเท่ากับ 0.20, 0.18, 0.16, 0.15, 0.11 และ
0.10% ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัตขิ องวัสดุปลูกในมาตรฐานแร่ธาตุอาหารในดินส้าหรับไม้ยนื ต้นและ
ไม้ผล พบว่าวัตถุดิบทุกตัวมีค่าต่้ากว่ามาตรฐานแร่ธาตุอาหารในดินส้าหรับไม้ยนื ต้นและไม้ผลซึ่งมีคา่ เท่ากับ 1.882.42%[4]
การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส(P)

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสของวัตถุดิบ
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จากการทดสอบหาปริมาณฟอสฟอรัสของวัตถุดิบ พบว่าผักตบชวาหมักมีคา่ ฟอสฟอรัส(P) มากที่สุด คือ
9.30 mg/kg รองลงมาได้แก่ F1 F2 F3 ถ่านไม้ล้าไย ดินร่วนและดินด้า มีค่าเท่ากับ 4.66 , 3.13 , 3.13 , 2.82 , 1.31
และ1.20 mg/kg ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัตขิ องวัสดุปลูกใน มาตรฐานแร่ธาตุอาหารในดินส้าหรับไม้
ยืนต้นและไม้ผล พบว่าวัตถุดิบทุกตัวมีค่าต่้ากว่ามาตรฐานแร่ธาตุอาหารในดินส้าหรับไม้ยนื ต้นและไม้ผลคือ 35-60
mg/kg[4]
การวิเคราะห์หาปริมาณ Organic Matter (OM)

ภาพที่ 7 การทดสอบหาปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)
จากการทดสอบหาปริมาณอินทรียวัตถุของวัตถุดบิ พบว่าผักตบชวาหมักมีคา่ อินทรียวัตถุ(OM) มากที่สุด คือ
13.03 % รองลงมาได้แก่ F2 F3 F1 ดินด้า ถ่านไม้ล้าไยและดินร่วน มีค่าเท่ากับ 8.56 , 5.04 , 4.87 , 4.66 , 2.30
และ 0.97 % ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัตขิ องวัสดุปลูกใน มาตรฐานแร่ธาตุอาหารในดินส้าหรับไม้ยนื
ต้นและไม้ผล พบว่า ผักตบชวาหมัก , F2 , F3 , F1 , ดินด้า มีคา่ สูงกว่ามาตรฐาน ส่วนถ่านไม้ลา้ ไย อยู่ในค่ามาตรฐาน
และดินร่วนต่้ากว่ามาตรฐานแร่ธาตุอาหารในดินส้าหรับไม้ยนื ต้นและไม้ผลคือ 2.0-3.0 %[4]
การวิเคราะห์ Organic carbon (OC)

ภาพที่ 8 การทดสอบหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน(OC)%
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จากการทดสอบหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน(OC)ของวัตถุดิบ พบว่าผักตบชวาหมักมีคา่ อินทรียค์ าร์บอนมาก
ที่สุด เท่ากับ 7.56 % รองลงมาได้แก่ F2 F3 F1 ดินด้า ถ่านไม้ลา้ ไย และดินร่วน มีค่าเท่ากับ 4.97, 2.92, 2.83, 2.70
,1.34 และ 0.56 % และน้อยที่สุด คือ ดินบ้านโซ้ มีคา่ เท่ากับ 0.56 %
2. ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ
วัตถุดิบ
pH
SD
EC (µS/cm)

SD

การไหลซึมผ่าน (cm/s)

ผักตบชวาหมัก

6.9

0.11

1756

4.24

-

ดินด้า

5.1

0.01

13

1.41

-

ดินร่วน

5.8

0.02

45

2.12

-

ถ่านไม้ล้าไย

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

วัตถุดิบ

ผักตบชวาหมัก
ดินด้า
ดินร่วน
ถ่านไม้ล้าไย
F1
F2
F3

WC (%)

d (g/cm3)

64.70
17.39
9.87
21.66
16.19

0.31
1.26
0.88
0.56
0.67

Soil three phase
solid
liquid
t
(%)
(%)
(g/cm3)
0.50
1.47
0.97
0.68
0.78

20.06
48.37
74.00
29.94
67.90

23.52
32.34
9.05
14.06
11.40

air (%)

porosity (%)

56.42
19.29
16.95
56.00
20.71

79.94
51.63
26.00
70.06
32.10

จากผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ พบว่า
ค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH) ของผักตบชวาหมัก มีค่าความเป็นกรด – ด่าง เป็นกลางคือ 6.9 ดินร่วน มีค่า
ความเป็นกรด – ด่าง ปานกลาง คือ 5.8 ดินด้า มีค่าความเป็นกรด – ด่าง เป็นกรดจัด คือ 5.1 และถ่านไม้ล้าไยมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 9.7 พบว่าค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH) ของ F1 F2 และ F3 คือ 6.8 , 7.1 , 6.8 ตามล้าดับ
ซึ่งมีความเหมาะสมทางกายภาพเพราะมีค่าความเป็นกรด-ด่างปานกลาง ส่วนดินด้า พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง
เป็นกรดจัดคือ 5.1 ซึ่งไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช
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ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) ของผักตบชวาหมักมีค่ามากที่สุด คือ 1,756 µS/cm. รองลงมาได้แก่ F1 , F3 , F2 ,
ถ่านไม้ล้าไย , ดินร่วน เท่ากับ 708 , 672 , 625 , 228 , 45 µS/cm ตามล้าดับ และน้อยที่สุด คือ ดินด้า มีค่าเท่ากับ
13 µS/cm จากการทดสอบ พบว่าค่าการน้าไฟฟ้า(EC) ของผักตบชวาหมักมีการน้าไฟฟ้าได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับวัตถุดิบ
ตัวอื่นๆ จะเห็นได้ว่าดินร่วนและดินด้ามีค่าการน้าไฟฟ้าต่้าที่สุด คือ 45 และ 13 µS/cm เพราะความเข้มข้นของเกลือใน
ดินประเภทนีไม่สง่ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
ความสามารถให้น้าซึมผ่านในสภาวะอิ่มตัวด้วยน้า พบว่าจากการทดลองสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้า
ในดินหลังจากที่มกี ารใช้วัสดุเพาะ พบว่า การใช้วัสดุเพาะ F1 มีสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้า 1.027 x 10-3 cm/s
วัสดุเพาะ F2 2.024 x 10-3 cm/s วัสดุเพาะ F3 1.444 x 10-4 cm/s พบว่าวัสดุเพาะ F3 มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึม
ผ่านช้ากว่าทุกการทดลอง และการใช้วัสดุเพาะ F1 และ F2 มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้าเร็วกว่าทุกการ
ทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)
แรงซึมผ่านของน้าเป็นแรงที่เกิดขึนภายในดินที่เกิดจากการไหลของน้าที่กระท้าต่อเม็ดดิน ท้าให้ดินมีการ
เปลี่ยนแปลง ความดันน้าในโพรง และหน่วยแรงประสิทธิผลจากกรณีที่ไม่เกิดการไหลซึม และค่าสัมประสิทธิ์การไหล
ซึมผ่านจะขึนอยูก่ ับอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณสมบัตกิ ารไหลของน้าด้วย
ค่าปริมาณความชืนในดิน (WC%) ของผักตบชวาหมัก มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 64.70% รองลงมาได้แก่ F2 ,
ดินด้า , F3 , F1 มีค่าเท่ากับ 21.66 , 17.39 , 16.19 , 9.87%
ค่ า ความหนาแน่ น (ρd) ของดิ น ด้ า มี ค่ า มากที่ สุ ด คื อ 1.47 g/cm³ รองลงมาได้ แ ก่ F1 , F3 , F2 และ
ผักตบชวาหมัก มีค่าเท่ากับ 0.88 , 0.67 , 0.56 และ 0.31 g/cm³ ตามล้าดับ
ค่าความหนาแน่น(ρt) ของดินด้ามีค่ามากที่สุด คือ 1.47 g/cm³ รองลงมาได้แก่ F1 , F3 , F2 และ ผักตบชวา
หมัก มีค่าเท่ากับ 0.97 , 0.78 , 0.68 และ 0.50 g/cm³ ตามล้าดับ
solid (%) ของ F1 มีค่ามากที่สุด คือ 74.00 % รองลงมาได้แก่ F3 , ดินด้า , F2 และ ผักตบชวาหมัก มีค่า
เท่ากับ 67.90 , 48.37 , 29.94 , 20.06 % ตามล้าดับ
liquid (%)ของ ดินด้า มีค่ามากที่สุด คือ 32.34 % รองลงมาได้แก่ ผักตบชวาหมัก , F2 , F3 และ F1 มีค่า
เท่ากับ 23.52 , 14.06 , 11.40 , 9.05 % ตามล้าดับ
air (%)ของ ผักตบชวาหมัก มีค่ามากที่สุด คือ 79.94 % รองลงมาได้แก่ F2 , ดินด้า , F3 และ F1 มีค่าเท่ากับ
70.06 , 51.63 , 32.10 , 26.00 % ตามล้าดับ
ค่าความพรุน (Porosity)ในผักตบชวาหมักมีมากที่สุด คือ 79.94 % รองลงมาได้แก่ F2 , ดินด้า , F3 และ F1
มีเท่ากับ 70.06 , 51.63 , 32.10 และ 26.00 % ซึ่งจากการศึกษาความพรุนของวัสดุปลูกจากอินทรีย์ ค่าความพรุนมี
ค่าอยูใ่ นช่วง 71.56- 80.66 % โดยวัตถุดิบที่มีค่าความพรุนสูงที่สุดคือ ผักตบชวาหมัก และวัตถุดิบที่มีค่าความพรุน
ต่้าที่สุด คือ F1
จากการศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของวัตถุดิบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ของแข็ง : ของเหลว : อากาศ
(Solid : liquid : Air) ของวัสดุปลูกจะพบว่ามีสัดส่วนของแข็งในผักตบชวาหมัก คือ 20.06% สัดส่วนของของเหลว
เท่ากับ 23.52% และสัดส่วนของอากาศ เท่ากับ 56.42% สัดส่วนของแข็งในดินด้า คือ 48.37% สัดส่วนของของเหลว
เท่ากับ 32.34% และสัดส่วนของอากาศ เท่ากับ 19.29% สัดส่วนของของแข็งในวัสดุเพาะ F1 คือ 74.00% สัดส่วน
ของของเหลว เท่ า กั บ 9.05% และสั ด ส่ ว นของอากาศ เท่ ากั บ 16.95% สั ด ส่ ว นของของแข็ง ในวัส ดุ เพาะ F2 คื อ
29.94% สัดส่วนของของเหลว เท่ากับ 14.06% และสัดส่วนของอากาศ เท่ากับ 56.00% สัดส่วนของของแข็งในวัสดุ
เพาะ F3 คือ 67.90% สัดส่วนของของเหลว เท่ากับ 11.40% และสัดส่วนอากาศที่อยู่ภายในวัสดุเพาะ F3 มีค่าเท่ากับ
1331

Proceedings

20.71% จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบต่างๆ พบว่า วัตถุดิบที่น้ามาใช้ คือ ดินด้า มีสัดส่วน
ของของแข็ง และสัดส่วนของของเหลว มากกว่าผักตบชวาหมัก คือ 48.37% และ 32.34 แต่ผักตบชวาหมัก มีสัดส่วน
ของของอากาศมากกว่า คื อ 56.42 และในวั สดุ เพาะ F1 จะมีสั ด ส่ วนของของแข็งมากที่ สุ ด คือ 74.00% F2 จะมี
สัดส่วนของของเหลวมากที่สุด คือ 14.06% และสัดส่วนของอากาศมากที่สุด คือ 56.00%
ตารางที่ 4 การทดสอบอัตราส่วนผสมของวัสดุปลูก
สูตรที่
ถ่านไม้ลาไย ดินร่วน(%) ดินดา
(%)
(%)
25
25
25
1
25
15
20
2
25
25
35
3
25
30
15
4
25
45
20
5
25
30
20
6
25
10
40
7
25
15
35
8
25
20
30
9
25
45
5
10

ผักตบชวาหมัก
(%)
25
40
15
30
10
25
25
25
25
25

รวม

PH

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

6.8
7.1
6.6
6.8
6.4
6.3
6.2
6.4
6.9
7.2

EC(µS) หมายเหตุ
708
625
404
672
373
897
705
517
661
645

F1
F2
F3

F4
F5

จากการทดลองสุ่มอัตราส่วนผสมทัง 10 สูตร จะเห็นได้วา่ มีเพียง 5 สูตร ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่า
การน้าไฟฟ้า ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน ตามค่า pH ระหว่าง 6.8 – 7.2
ซึ่งเป็นช่วง pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช [5]
ตารางที่ 5 แสดงสูตรอัตราส่วนผสมจาก 10 สูตรของวัตถุดิบต่างๆ
สูตร
อัตราส่วนผสมร้อยละ
ถ่านไม้
ดินร่วน ดินดา ผักตบชวาหมัก รวม
ลาไย
1
25
25
25
25
100

pH
(1:5)
6.8

EC
(1:5)
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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จากการผสมอัต ราส่วนที่ ได้จากการทดลอง โดยน้า F1-F5 มาวัด อัตราการไหลซึมผ่ าน จะเห็ นได้ว่า ใน
อัตราส่วนผสมทัง 5 สูตรนี มีเพียง F3 ที่มีอัตราการไหลซึมผ่านของน้าได้ดีที่สุด เพราะ ในส่วนผสมจะมีอนุภาคของดิน
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อยู่ปะปนกัน จนท้าให้มีช่องว่างของอากาศภายในวัสดุปลูก รวมไปถึงการยึดเหนี่ยวของ
อนุภาคดิน ที่ท้าให้การทรงตัวของวัสดุปลูกในถาดเพาะไม่เปลี่ยนรูป ซึ่งในขณะที่ F1 และ F2 มีอัตราการไหลซึมผ่าน
ของน้าปานกลาง

ภาพที่ 9 การออกแบบวัสดุปลูกและการสัมผัสภายนอก
จากผลการทดลองลักษณะทางกายภาพและเคมี การยุบตัวของวัสดุปลูก สามารถสรุปได้ ดังนี
F1 มีการยุบตัวของวัสดุปลูกหลังการรดน้า 1-1.5 ซม. เพราะมีชอ่ งว่างในวัสดุมาก จึงท้าให้การเกาะตัวของดินได้น้อย
F2 มีการยุบตัวลงของวัสดุปลูกหลังการรดน้า 0.5-1 ซม. เพราะอนุภาคของดินเกาะตัวกันแน่นพอสมควร จึง
ท้าให้มีแรงยึดระหว่างอนุภาคของดินดี
F3 มีการยุบตัวลงของวัสดุปลูกลงมาก 1.5-2 ซม. เพราะถ่านมีอนุภาคขนาดใหญ่ท้าให้มีการดูดซับน้าได้ดี
F4 มีการยุบตัวลงของวัสดุปลูกปานกลาง
F5 มีลักษณะการยุบตัวเว้าลงเป็นพืนกว้าง
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กราฟอัตราการงอกของผักกาดหอม

ภาพที่ 10 กราฟอัตราการงอกของผักกาดหอม
จากกราฟอั ต ราการงอกของผั ก กาดหอมในวัน ที่ 9 พบว่า F3 มี อั ต ราการงอก มากที่ สุ ด คื อ 88.33 %
รองลงมาได้ แ ก่ วั ส ดุ เพาะ JK , ผั ก ตบชวาหมั ก , F2 และ F1 มีค่ า เท่ ากั บ 76.67 , 68.33 , 53.33 และ 50.00 %
ตามล้ า ดั บ จะเห็ น ได้ ว่ า F3 มี อั ต ราการงอกสู ง ที่ สุ ด เนื่ อ งจากอั ต ราส่ ว นผสมมี ค วามจ้ า เพาะต่ อ การงอกของ
ผักกาดหอม ซึ่งแปรผันกับอุณหภูมิและการกักเก็บน้าในดินของวัสดุป ลูก จึงท้าให้ F3 มีความอุดมสมบูรณ์ของการ
งอกได้ดีกว่าตัวควบคุมและสูตรส่วนผสมอื่นๆ

ภาพที่ 11 การงอกผักกาดหอมของ F3
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วิจารณ์และสรุปผล
วัสดุปลูกที่ใช้ในการปลูกผักกาดหอม เป็นวัสดุปลูกอินทรีย์มี 3 สูตร ซึ่งในแต่ละสูตร มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
คุณสมบัติของวัสดุปลูกจะเป็นปัจจัยก้าหนดการเจริญเติบโตของผักกาดหอม ดังนันจากการทดลองจึงสามารถเลือกวัสดุ
ปลูกอินทรียท์ ี่เหมาะสมคือ วัสดุปลูกสูตร 3 โดยมีอัตราส่วนผสมถ่านไม้ล้าไย:ดินร่วน:ดินด้า:ผักตบชวาหมัก (25:30:15:30)
ซึ่งมีองค์ประกอบของอากาศ 20.71 เปอร์เซ็นต์ องค์ประกอบของเหลว 11.40 เปอร์เซ็นต์ และองค์ประกอบของของแข็ง
67.90 เปอร์เซนต์ ทังนีท้าให้ความพรุนสูงถึง 32.10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อความพรุนมีค่าสูงท้าให้มีการระบายของอากาศได้ดี ค่า
รีดอกซ์ (ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น) จึงมีค่าสูงถึง 354.50 มิลลิโวลต์ และจากองค์ประกอบที่เป็นของเหลว 11.40 เปอร์เซ็นต์ ท้า
ให้ความชืนสูงมีผลต่ออุณหภูมิของวัสดุปลูกมีค่าต่้าและสอดคล้องกับค่า ค่ารีดอกซ์ (ออกซิเดชั่น - รีดักชั่น) ในวัสดุปลูกที่
ระดับ 5 เซนติเมตร พบว่าหน่วยควบคุมการทดลองมีค่า ค่ารีดอกซ์เฉลี่ยต่้า คือ 309.42 มิลลิโวลต์ เนื่องจากมีความชืนสูง
ท้าให้ออกซิเจนในวัสดุปลูกต่้า และสูตร 1 สูตร 2 และสูตร 3 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 197.50, 229.50 และ 154.50 มิลลิ
โวลต์ ตามล้าดับ อุณหภูมิวัสดุปลูกที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร พบว่าวัสดุปลูกทัง 3 สูตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
คือ สูตร 1 สูตร 2 และสูตร 3 มีค่า 15,17และ 22 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ และหน่วยควบคุมการทดลองมีอุณหภูมิเฉลี่ย
22 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิมีผลต่อปริมาณธาตุอาหารในพืช ถ้าอุณหภูมิสูงขึน จะท้าให้ ความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารเพิ่มขึน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาชนะปลูกรูปทรงกระถางออกแบบให้มีความกะทัดรัด น้าหนักเบา เหมาะแก่การ
เคลื่อนย้าย สามารถใช้งานได้หลากหลายอาทิเช่น ใช้ปลูกพืชที่มีขนาดเล็กและมีอายุการเก็บเกี่ยวสัน ใช้ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับตกแต่งตามอาคารเพื่อเพิ่มความสวยงาม ซึ่ง ในการปลูกพืชสามารถใช้ปลูกได้โดยการตังไว้บนดินและฝังลงในดิน
เนื่องจากมีคุณสมบัตเิ ป็นผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและยังเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดนิ ได้ดี

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยการพัฒนางานวิจัยเชิงพืนที่จังหวัดพะเยา (สกว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา
และความอนุเคราะห์ปุ๋ยผักตบชวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และขอบขอบพระคุณกิจกรรม 1 คณะ 1 โมเดล
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาในระยะเวลาที่ที่นานขึน เพื่อดูอัตราการรอดของพืชและความศึกษาน้าหนักพืชหลังการทดลอง
2. ควรศึกษาคุณภาพวัสดุปลูกกับไม้ยืนต้น เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ชัดเจน
3. ควรมีการศึกษาวัสดุปลูกที่ความหนาแน่นระดับต่างๆ ที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของพืช
4. มีการพัฒนาวัสดุปลูกในด้านสารอาหารและความคงทนต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
5. ชาวบ้ า นสามารถท้ า เองได้ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในการซื อขายและสามารถน้ า เอาวั ส ดุ ป ลู ก มาแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรได้
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การบริหารจัดการน้าเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ด้วยแนวคิด วอเตอร์
ฟุตพริ้นท์ กรณีศกึ ษา มะม่วงน้าดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์
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
พรทวี กองร้อย1*
Porntawee Kongroyi1*
บทคัดย่อ
การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ด้าเนิน การศึกษาครอบคลุมตลอดช่วงอายุการ
เจริญเติบโตของมะม่วงน้าดอกไม้ โดยพิจารณา 3 ส่วน คือ 1. ปริมาณน้าที่ต้นมะม่วงดูดซับและหมุนเวียนน้าไปใช้จาก
น้าฝนหรือความชืนในดิน (Green Water Footprint) 2. ปริมาณน้าที่ซึมลงสูใ่ ต้ดินและเก็บกักในแหล่งน้าธรรมชาติ (Blue
Water Footprint) และ 3. ปริมาณน้าเสียที่เกิด จากกิจกรรมการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ (Gray Water Footprint) จาก
การศึกษาพบว่าวอเตอร์ฟุตพรินท์จากการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้มีค่า 207 ลูกบาศก์เมตร/ตัน โดยคิดเป็นค่าวอเตอร์
ฟุตพรินท์สีเขียว 40.3 ลูกบาศก์เมตร/ตัน สีน้าเงิน 145.4 ลูกบาศก์เมตร/ตัน และสีเทา 21.3 ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาการใช้น้าในแต่ละส่วนจะพบว่าน้าที่ใช้ในการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้สีทองส่วนมากจะเป็นน้า
สีน้าเงินหรือน้าที่ได้จากแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน ส่วนของวอเตอร์ฟุตพรินท์สเี ทาพิจารณาเพียงผลมลพิษจาก
ปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของเกษตรกรจึงแปรผันโดยตรงกับปริมาณการใช้ปุ๋ย ดังนัน เกษตรกรควรลดปริมาณการ
ใช้น้าของมะม่วงน้าดอกไม้และขยายพืนที่ปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าต้นทุนที่มีอยู่ รวมถึงส่งเสริม ให้ เกิดการ
พัฒนาด้านฉลากวอเตอร์ฟุตพรินท์ (WF) ของผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อสร้างความตระหนักในภาคการบริโภคและให้เกิด
ความยั่งยืนด้านการใช้น้าในอนาคต
คาสาคัญ: มะม่วงน้าดอกไม้ วอเตอร์ฟุตพรินท์ 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 40.3 m3 / ton, 145.4 m3 / ton of blue water footprints and 21.3 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

บทนา
ปั ญ หาการขาดแคลนทรั พ ยากรน้ า ของประเทศไทยในปั จ จุ บั น ได้ ท วีค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้าในภาคการเกษตร เกษตรกรยุคใหม่จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อ
ปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปให้ ไ ด้ ทางเลื อ กในการจั ด การน้ า ได้ แ ก่ การพั ฒ นาทางด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร มีวิธีการใช้ที่ดินและน้าร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ใช้น้าน้อยหรือปลูกพืชที่
ให้ ผลก้าไรสูง มีการกักเก็บน้าให้ มีประสิทธิภ าพ และลดมลพิษทางน้า เป็นต้น การเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตร ควรพิจารณามิติให้รอบด้าน ทังด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อจัดระบบการ
กระจายน้าให้เหมาะสมในทุกภาคส่วน ยึดหลักลดการใช้ซ้า การน้ากลับมาใช้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีสะอาดและจัดท้า
ข้อมูลปริมาณการใช้น้าหรือวอเตอร์ฟุตพรินท์ (Water Footprint)
วอเตอร์ฟุตพรินท์หรือเครื่องมือวัดร่องรอยการใช้น้าอาศัยหลักการวัดปริมาณการใช้น้าของผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการทังทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Life cycle assessment) มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือ
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน โดยแบ่งการใช้น้าเป็น 3 ประเภท คือ น้าสีเขียว (Green WF) เป็นปริมาณการใช้น้าจากน้าฝนและ
ความชืนในดิน น้าสีน้าเงิน (Blue WF) เป็นปริมาณน้าจากแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน และ น้าสีเทา (Gray WF)
เป็นปริมาณน้าที่ใช้ส้าหรับเจือจางมลพิษในน้าให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่ก้าหนด โดยน้าแต่ละประเภทจะมาจากแหล่งที่
แตกต่างกัน (Hoekstra et al., 2011)
ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาวิจัยวอเตอร์ฟุตพรินท์ส้าหรับภาคการเกษตรในพืชหลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
ยางพารา อ้อยและมันส้าปะหลัง (ทิพ ย์ปภา สุขุมาลชาติ , 2555;รมณี และ ปุ ณ ณมี , 2554; ลักขณา และคณะ,
2555; อนัตยา และคณะ, 2557;สานิตย์ดา และคณะ, 2555; แชบเบียร์ และคณะ,2556) ซึ่งการศึกษายังมีไม่มาก
และไม่คลอบคลุมสินค้าที่ส่งออกทังหมด วอเตอร์ฟุตพรินท์จึงเป็นทางเลือกที่เกิดขึนเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้
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น้าที่มอี ยู่อย่างขาดแคลนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด อีกทังให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการที่ใช้น้าน้อย
ที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทังนีสินค้าที่แสดงวอเตอร์ฟุตพรินท์บนฉลากยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้านันได้
ต้าบลดงมูลเหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้เพื่อการส่งออก และปัจจุบันได้มี
การส่งเสริมให้มกี ารปลูกมากขึน ปัจจัยด้านทรัพยากรน้าจึงเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะต้องศึกษาและรวบรวมให้มรี ะบบ
ดังนัน ผู้วิจัยและคณะจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการบริหารจัดการน้าเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ด้วยวิธีวอ
เตอร์ฟุตพรินท์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส้าหรับเกษตรกร นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการน้าในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีการใช้น้าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป และเตรียม
ความพร้อมรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ

วิธีการศึกษา
โครงการวิจัยนีเป็นการศึกษาปริมาณวอเตอร์ฟุตเพรินท์ของการเพาะปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ ซึ่งจะค้านวณการ
ใช้น้าที่เกิดขึนในกระบวนการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ โดยมีขนตอนการด้
ั
าเนินงานดังนี
1. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์
วอเตอร์ฟุตพรินท์ของมะม่วงน้าดอกไม้สามารถแบ่งการพิจารณาออกได้เป็น 2 ระยะหลัก คือ ระยะการปลูก
และระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในระยะของการปลูกนันจะมีการพิจารณาวอเตอร์ฟุตพรินท์ทัง 3 ชนิด คือวอเตอร์
ฟุตพรินท์สเี ขียว สีน้าเงินและ สีเทา ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องทังหมด แสดงดังภาพที่ 1 มีรายละเอียดดังนี

ภาพที่ 1 แผนผังการวิเคราะห์คา่ วอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้
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1.1 วอเตอร์ฟุตพรินท์สีเขียวหรือน้าสีเขียว (Green WF) ประเมินได้จากปริมาณน้าฝนในรูปความชืน
ในดินที่ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ดูดไปใช้ในการเจริญเติบโต
1.2 วอเตอร์ฟุตพรินท์สีน้าเงินหรือน้าสีน้าเงิน (Blue WF) ประเมินได้จากปริมาณน้าผิวดิน น้าใต้ดิน
รวมถึงระบบน้าชลประทานที่ใช้ในการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้
1.3 วอเตอร์ฟุตพรินท์สีเทาหรือ น้าสีเทา (Gray WF) ประเมินได้จากปริมาณน้าที่ต้องใช้เจือจางน้า
เสียที่เกิดจากการชะล้างปุ๋ย สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้
2. ขั้นตอนการศึกษา
2.1. ศึกษาข้อมูลการใช้น้าของการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ โดยให้ครอบคลุมระยะการเพาะปลูก การ
บ้ารุงรักษาจนถึงการเก็บเกีย่ วผลผลิต
2.2 ค้านวณปริมาณวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ ซึ่งจะค้านวณหาปริมาณวอ
เตอร์ฟุตพรินท์สีเขียว ปริมาณวอเตอร์ฟุตพรินท์สีน้าเงิน และปริมาณวอเตอร์ฟุตพรินท์สีเทาของกระบวนการผลิต
ทังหมด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บได้จริงจากกระบวนการ (Primary data) และข้อมูลที่ได้จากการน้าข้อมูลที่มีผู้
ศึกษาไว้แล้วมาใช้ (Secondary data)
3. การคานวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
การค้านวณวอเตอร์ฟุต พรินท์ การปลูกมะม่วงน้าดอกไม้นันจะด้าเนินการตามคู่มือการประเมิน วอเตอร์
ฟุ ต พริ นท์ คื อ “The Water Footprint Assessment Manual” (Hoekstra et al.,2011) โดยเป็ น การค้ า นวณปริ ม าณ
ผลรวมของการใช้น้าทัง 3 ประเภท คือ น้าสีเขียว (Green WF) น้าสีน้าเงิน (Blue WF) และ น้าสีเทา (Gray WF) ดังนี
ปริมาณวอเตอร์ฟุตพรินท์รวม = WFblue + WFgreen + WFgray
(1)
เมื่อ
WFblue
= CWUbLUE / Y
(2)
WFgreen
= CWUgreen / Y
(3)
โดย
CWUgreen = ปริมาณการใช้นาสี
้ เขียว (Green water) ในการปลูก (m3/ ไร่)
CWUblue = ปริมาณการใช้นาสี
้ นาเงิ
้ น (Blue water) ในการปลูก (m3/ ไร่)
Y
= ผลผลิต (yield) ของการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ (ตัน/ไร่)
โดยค่า ปริมาณการใช้น้าสีเขียวหรือ ความต้องการใช้น้าของพืช ค้านวณได้จากค่าการคายระเหยของพืช
(Evapotranspiration; ET) ตลอดช่วงอายุการเจริญเติบโต (Length of growing period; lgp) ดังสมการที่ 4
(4)
โดยที่ 1.6 เท่ากับ ค่าที่ใช้แปลงหน่วย ในกรณีที่ค่าการสะสมการคายระเหยน้าของพืช (ET) มีหน่วยเป็น มม.
และปริมาณน้าที่พืชใช้ (CWU) มีหน่วยเป็น ลบ.ม./ไร่
การค้านวณค่าการคายระเหยของพืช (Evapotranspiration; ET) ในการศึกษาครังนีจะใช้การค้านวณโดยใช้
โปรแกรม CROPWAT 8.0 ที่พัฒนาขึนโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2009) โดยจะใช้
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ข้อมูลเชิงพืนที่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด ปริมาณแสงแดด และปริมาณน้าฝน) โดยใช้
ค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 30 ปี (2526-2555) ที่อ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของพืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็น
สถานีตัวแทนที่ดีที่สุด ข้อมูลปัจจัยการผลิตพืช (ชนิดของพืช วันปลูกและวันเก็บเกี่ยว ช่วงอายุการเจริญเติบโตของพืช
สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช และความยาวของรากพืช) และข้อมูลสมบัติของดิน (ข้อมูลชุดดิน ความชืนในดิน การ
แทรกซึมน้าผ่านผิวดินสูงสุด ความลึกของรากพืช ความชืนเริ่มต้น ระยะที่น้าเริ่มขาด) โดยอ้างอิงจากส่วนการใช้น้า
ชลประทาน ส้ านักอุ ทกวิทยาแลบริหารน้า ระบบสารสนเทศของกรมพั ฒ นาที่ดิ นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ
ค้านวณค่าการคายระเหยของพืชจากโปรแกรม CROPWAT นีจะเป็นวิธีการก้าหนดการให้น้าชลประทาน (Irrigation
schedule option) ตามหลั ก การดุ ล น้ า ในดิ น (Soil water balance) ซึ่ งเมื่อ ความชืนถึ งจุ ด วิก ฤต (Irrigation at critical
depletion) จะมีก ารให้ น้าจนความชืนในดิ นถึ งจุด ในสนาม (Refill soil to field capacity) โดยวิธีการนีเป็น วิธีก ารที่ มี
ความแม่นย้าและไม่ซับซ้อน สามารถค้านวณได้จากสมการดังนี
ETc= ETo ×Kc
โดยที่

ETa คือ ค่าการคายระเหยของพืชที่ต้องการทราบ (มิลลิเมตร)
ETo คือ ค่าการคายระเหยของพืชอ้างอิง (มิลลิเมตร)
Kc คือ สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช

ในส่วนของวอเตอร์ฟุตพรินท์สีเทาจะประเมินจากอัตราการใช้สารเคมีต่อพืนที่เพาะปลูก (AR, กิโลกรัม/ไร่)
กับสัดส่วนการชะล้าง (α) หารด้วยผลต่างของค่าสูงสุดที่ยอมรับได้กับค่าความเข้มข้นที่อยู่เดิมในธรรมชาติ (cMAX,
kg/m3 – cNat, kg/m3) และจึงหารด้วยผลผลิตต่อพืนที่เพาะปลูก ดังสมการที่ 6
.

WFgray = [(α x AR)/(cMAX – cNAT)] / Y

(5)

โดย
α = สัดส่วนของการชะล้าง (leaching: run-off fraction)
AR = อัตราการใช้สารเคมีในพินที่ปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ (กิโลกรัม/ไร่)
cMAX = ระดับความเข้มข้นของมลสารสูงสุดที่ยอมรับได้ในแหล่งน้า(กิโลกรัม/ m3)
cNAT = ระดับความเข้มข้นของมลสารในแหล่งน้า (กิโลกรัม/ m3)
ในการศึ กษานีเกรย์วอเตอร์ฟุต ปรินจะพิจารณาเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจน และสมมติให้ cNAT เท่ า กั บศู นย์ α
เท่ากับร้อยละ 10 ของอัตราการใช้ปุ๋ยในพืนที่ต่อไร่ และ cMAX เท่ากับ 5 มก./ลิตร ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิวดิน ซึ่งเป็นเกณฑ์ก้าหนดสูงสุดส้าหรับแหล่งน้าประเภทที่ 3 ของประเทศไทย คือเป็นแหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจาก
กิจกรรมบางประเภท ได้แก่ การเกษตร และจากผลการศึกษาภาคสาม พบว่า มี อัตราการใช้สารเคมีในพินที่ปลูก
มะม่วงน้าดอกไม้ 34 กิโลกรัม/ไร่
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ผลการศึกษา
1. ค่าการระเหยและความต้องการใช้น้าของมะม่วงน้าดอกไม้
ผลการค้ า นวณจากโปรแกรมทางคณิ ต ศาสตร์ (CROPWAT 8.0) ที่ พั ฒ นาขึ นโดยองค์ ก ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า ค่าการคายระเหยของมะม่วงน้าดอกไม้ ตลอดระยะเวลาการ
ปลูก มีค่าการระเหยสีเขียว 806.5 มิลลิเมตร/ปี ค่าการระเหยสีน้าเงิน 2,908 มิลลิเมตร/ปี และคิดเป็นค่าการระเหย
รวมทังสีเขียวและสีน้าเงิน 3,714.5 มิลลิเมตร/ปี หรือสามารถหาค่าความต้องการใช้น้า สีเขียวและสีน้าเงิน เท่ากับ
1,290.4 และ 4,652.8 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี ตามล้าดับ โดยมีปริมาณความต้องการใช้น้ารวม 5,943.2 ลูกบาศก์เมตร/
ไร่/ปี แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการค้านวณความต้องการใช้น้าของมะม่วงน้าดอกไม้โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (CROPWAT 8.0)
ผลการคานวณด้วยโปรแกรม
ETC
Effrain
Irr. Req.
ETgreen
ETblue
CROPWAT 8.0
(มม./ปี)
(มม./ปี)
(มม./ปี)
(มม./ปี)
(มม./ปี)
806.5
2,908
2,908
806.5
2103.3
ปริมาณน้า
หมายเหตุ: ETgreen = ค่าการระเหยน้าสีเขียว
Effrain = ปริมาณน้าฝนใช้งาน

ETblue = .ค่าการระเหยน้าสีน้าเงิน
Irr. Req. = ความต้องการน้าชลประทาน

ตารางที่ 2 ความต้องการน้าตลอดช่วงการเพาะปลูกมะม่วงน้าดอกไม้
ค่าการระเหยของพืช
ค่าความต้องการใช้นาของพื
้
ช
พืช
มิลลิเมตร/ปี
(ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี)
ETgreen
ETblue
ETtotal
CWUgreen
CWUblue
CWUtotal
มะม่วงน้าดอกไม้
806.5
2,908
3,714.5
1,290.4
4,652.8
5,943.2
หมายเหตุ: - ค่าการสะสมการคายระเหยน้าของพืช ETtotal = ETgreen + Etblue จากตารางที่ 1
- ค่าความต้องการใช้น้าของพืช/ไร่/ปี ค้านวณได้จากสมการที่ 4
2. ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์สเี ขียวและสีน้าเงิน
มะม่วงน้าดอกไม้ที่ปลูกในต้าบลดงมูลเหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นันส่วนใหญ่ เป็น พันธ์มะม่วง
น้าดอกไม้สีทอง โดยจากการส้ารวจ พบว่า มีพืนที่การปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ในปี 2558 อยู่ประมาณ 204 ไร่ และมี
ค่ า เฉลี่ ย ของผลผลิ ต ของมะม่ ว งน้ า ดอกไม้ ป ระมาณ 32 ตั น /ไร่ /ปี ซึ่ ง สามารถน้ า ข้ อ มู ล ของปริ ม าณผลผลิ ต มา
ค้านวณหาค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์สเี ขียวและสีน้าเงินได้จากสมการที่ 2 และ 3 มีค่า 40.3 และ 145.4 ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ตามล้าดับ ซึ่งแสดงผลการค้านวณดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์สเี ขียวและสีน้าเงินของมะม่วงน้าดอกไม้ในปี 2558
ปริมาณผลผลิต (ตัน/ไร่/ปี)
ค่าวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ (ลบ.ม./ตัน)
พืช
Y
สีเขียว (WFgreen)
สีนาเงิ
้ น (WFblue)
มะม่วงน้าดอกไม้
32
40.3
145.4
หมายเหตุ: - ข้อมูลปริมาณผลผลิตในปี 2558 จ้านวนพืนที่ปลูก 204 ไร่
- ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ ค้านวณได้จากสมการที่ 2 และ 3
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3. ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์สเี ทา
การหาค่าวอเตอร์ฟุ ตพรินท์สีเทานันจะใช้หลักการที่ว่าปริมาณของมลสารทางน้าหาได้จากปริมาณน้าที่
ต้องการเพื่อเจือจางมลสารที่อยูใ่ นน้าให้มีคา่ มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่ในกระบวนการเพาะปลูกจะมีการใช้ปุ๋ย เมื่อพืชไม่
สามารถใช้หมดจะท้าให้ถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้าหรือซึมลงสู่น้าใต้ดินได้ ซึ่งมลพิษในส่วนนีมีแหล่งก้าเนิดที่แพร่กระจาย
ไม่สามารถท้าการตรวจวัดได้ แต่สามารถท้าการประเมินได้จากอัตราการใช้สารเคมีต่อพืนที่เพาะปลูก (AR, กิโลกรัม/
ไร่) พบว่ามีค่า 34 กิโลกรัม/ไร่/ปี ซึ่งสามารถน้าข้อมูลของปริมาณผลผลิตมาค้านวณหาค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ สีเทาได้
จากสมการที่ 5 มีค่าเท่ากับ 21.3 ลูกบาศก์เมตร/ตัน ซึ่งแสดงผลการค้านวณดังตารางที่ 4
4. ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ของมะม่วนน้าดอกไม้สีทอง
จากผลการค้านวณพบว่าค่าวอเตอร์ ฟุตพรินท์ สีเขียว สีน้าเงิน และสีเทา มีค่า 40.3, 145.4 และ 21.3
ลูกบาศก์เมตร/ตัน ซึ่งสามารถน้าผลการค้านวณวอเตอร์ฟุตพรินท์ในแต่ละประเภทมาหาค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการ
ปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ได้จากปริมาณวอเตอร์ฟุตพรินท์รวมได้เท่ากับ 207 ลูกบาศก์เมตร/ตัน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์สเี ทาของมะม่วงน้าดอกไม้ในปี 2558
ปริมาณสารมลพิษ ค่าความเข้มข้น
ค่าความเข้มข้น
ปริมาณ
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์
ที่เกิดขึ้น
มลสารสูงสุด เข้มข้นมลสารต่าสุด
ผลผลิต
สีเทา
(กก./ไร่/ปี)
(มก./ลิตร)
(มก./ลิตร)
(ตัน/ปี)
(ลบ.ม./ตัน)
34
5.0
0.0
32
21.3
หมายเหตุ : - ข้ อ มู ล ส้ า รวจภาคสาม พบว่า เกษตรกรมีก ารใช้ปุ๋ ย ไนโตรเจนในพื นที่ ก ารปลู ก มะม่ วงน้ า ดอกไม้
ประมาณ 34 กก./ไร่/ปี
- ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ ค้านวณได้จากสมการที่ 5
ตารางที่ 5 ผลรวมของวอเตอร์ฟุตพรินท์ทุกประเภทจากการค้านวณ
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ (ลูกบาศก์เมตร/ตัน)
สีเขียว (WFgreen)

สีน้าเงิน (WFblue)

สีเทา (WFgray)

รวม (WFproc,total)

21.3
207
40.3
145.4
หมายเหตุ: ผลรวมของวอเตอร์ฟุตพรินท์ = สีเขียว (WFgreen) + สีน้าเงิน (WFblue) + สีเทา (WFgray)

วิจารณ์และสรุปผล
มะม่ ว งน้ า ดอกไม้ สี ท องเป็ น ผลไม้ เศรษฐกิ จ ที่ ปั จ จุ บั น มี ก ารบริ โภคภายในประเทศและมี ก ารส่ ง ออก
ต่างประเทศมากขึน การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตปรินของมะม่วงน้าดอกไม้ท้าให้เข้าใจถึงปริมาณน้าที่ถูกใช้ไปตลอดห่วง
โซ่ กระบวนการเพาะปลูก ส้ าหรับการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้สีทองในพืนที่ ต้าบลดงมู ลเหล็ ก อ้าเภอเมือ ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า มีค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ ของการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ นัน 207 ลูกบาศก์เมตร/ตัน โดยคิดเป็นค่า
วอเตอร์ฟุตพรินท์สีเขียว 40.3 สีน้าเงิน 145.4 และสีเทา 21.3 ลูกบาศก์เมตร/ตัน ตามล้าดับ และผลจากการส้ารวจ
ผลผลิต มะม่วงน้าดอกไม้สี ทองของเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 32 ตัน/ไร่ คิดเป็นปริมาณความต้อ งการน้าตลอดปี
เพาะปลูก 6,624 ลูก บาศก์เมตร/ไร่/ปี ซึ่ งเมื่อพิจารณาการใช้น้าในแต่ล ะส่วนจะพบว่าน้าที่ ใช้ในการปลู กมะม่วง
น้าดอกไม้สีทองส่วนมากจะเป็นน้าสีน้าเงินหรือน้าที่ได้จากแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ ดิน ส่วนของวอเตอร์ฟุต
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พรินท์สีเทาจะพิจารณาเพียงผลมลพิษจากปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของเกษตรกร ดังนัน วอเตอร์ฟุตพรินท์สีเทาจะ
แปรผันโดยตรงกับปริมาณการใช้ไนโตรเจนในการปลูกพืช ซึ่งแนวทางในการลดการใช้น้าคือการศึกษาให้เกิดการใช้น้า
อย่างมีประสิทธิภ าพลดการใช้น้าจากแหล่งน้ าผิวดิน หรือน้าใต้ดิน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกั บ
ลักษณะของดินและชนิดพืช รวมถึงการใช้ปุ๋ยที่มีการตกค้างในดินน้อย เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวอเตอร์ฟุตพรินท์ ของ Hoekstra et al. (2011) ซึ่งมีค่าวอเตอร์ฟุต พรินท์ของ
การปลูกมะม่วง 1,800 ลูกบาศก์เมตร/ตัน (ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์สีเขียว 1,314 สีน้าเงิน 362 และสีเทา 124 ลูกบาศก์
เมตร/ตั น ตามล้ า ดั บ ) พบว่า ผลการศึก ษาในครังนี มีค่ าต่้ า กว่า ทั งนีการศึ ก ษาของ Hoekstra et al. (2011) เป็ น
การศึกษาในภาพรวมระดับโลกซึ่งมีความแตกต่างในด้านความละเอียดของข้อมูล อย่างไรก็ตาม การศึกษานีได้ใช้ค่า
และข้อมูลต่างๆ เฉพาะพืนที่ และมะม่วงน้าดอกไม้สีทองในพืนที่ศึกษามีผลผลิตที่สูงเมื่อเปรียบกับผลผลิตเฉลี่ยใน
พืนที่อ่ืนๆ ( 5-10 ตัน/ไร่) จึงท้าให้การค้านวณค่าปริมาณน้าใช้ต่อตันมะม่วงมีค่าต่้า ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นการใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน ค่าวอเตอร์ฟุตปรินของการศึกษานีจึงสามารถใช้เป็นตัวแทนค่าวอเตอร์ฟุตพรินมะม่วงน้าดอกไม้
สีทองของพืนที่ต้าบลดงมูลเหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้าในพืนที่อื่นๆ
ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินท์ของพืชเศรษฐกิจ
ของจังหวัด เช่น มะขาม เป็นต้นเพื่อเป็นข้อมูลพืนฐานของประเทศและเตรียมความพร้อมส้าหรับการส่งออกรวมทัง
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับประชาชน
2. ควรมีการเพิ่มพืนที่ในการเก็บข้อมูลให้มากกว่านี เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการเพาะปลูกและดูแลรักษา
เพื่อลดปริมารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยต่อแหล่งน้า
4. การศึกษาเพื่อหาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือผลกระทบภายนอก (externalities) ของการ
ใช้ทรัพยากรน้า

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1344

Proceedings

เอกสารอ้างอิง
กรมอุตุนยิ มวิทยา. (2554). สถิตภิ ูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์
ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภญ
ิ โญภาพ และ ธ้ารงรัตน์ มุ่งเจริญ. (2554). วอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ของกระบวนการผลิตเอทานอลจาก
มันสาปะหลังในประเทศไทย. วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 75 ปีที่ 24 มกราคม - มีนาคม 2554.
แชบเบียร์ และคณะ. (2556). ฟุตพริ้นท์น้าของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระวัฒน์ ธรรมนิยม ทิพย์ปภา สุขุมาลชาติ อดิชัย พรพรหมินทร์ และ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ (2555). วอเตอร์ฟุตพริน้ ท์
ของข้าวในพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี. The
3rd Thailand INWEPF Symposium. 8 สิงหาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.
พรเทพ แก้วเชือ. 2556. การพัฒนารอยเท้าน้า (water footprint) ในประเทศไทย. วิศวสารลาดกระบัง. ปีที่ 30 ฉบับที่
2. มิถุนายน 2556.
ลักขณา เจริญสุข รัตชยุดา กองบุญ และเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล. 2555. การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของปาล์มน้ามัน
สาหรับผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย. การประชุมวิชาการและน้าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและ
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนครังที่ 1.
ลักขณาพร สีวเิ ส็ง กัมปนาท ภักดีกุล จ้าลอง อรุณเลิศอารีย์ และวัชระ เสือดี. 2555. วอเตอร์ฟุตปริน้ ของปาล์มน้ามัน
ณ โครงการปลู ก ป่ามู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา แม่ ฟ้ าห ลว ง จ.เพ ชรบุ รี . การประชุ ม วิ ช าการแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน ครังที่ 9.
สานิตย์ดา เตียวต๋อย ชลิตา สุวรรณ และธณัฏฐ์ยศ สมใจ. 2555. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอ้อยและมันสาปะหลังสาหรับ
การผลิตเอทานอลในภาคตะวันออก ประเทศไทย. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
Chapagain A.K. and Hoekstra A.Y. (2011). The blue, green and grey water footprint of rice from production and
consumption perspectives. Ecological Economics. Vol.70. pp 749–758.
Hoekstra, A.Y., and others. 2011. The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard. The
Netherlands : Earthscan.
Kongboon R. and Sampattagul S. (2012). The water footprint of sugarcane and cassava in northern Thailand.
Social and Behavioral Sciences. Vol. 40. pp. 451 – 460.
Mekonnen M.M. and Hoekstra A. Y. (2011). The green, blue and grey water footprint of crop and derive crop
products. Hydrology Earth System Sciences. Vol. 15. pp. 1577–1600.

1345

Proceedings

อิทธิพลของการหายใจผิวดินต่อการหายใจของระบบนิเวศในป่าเต็งรังในช่วงฤดูฝน
ภาคเหนือ ประเทศไทย
Influent of soil respiration to ecosystem respiration in dry dipterocarp forest
during rainy season, northern Thailand
พัลลภ อินทะนิล1 อนุสรณ์ บุญปก2* มนตรี แสนวังสี1 พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ3 มานะ ปันยา1 และ
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Punlop Intanil1 Anusorn Boonpoke2,* Montri Sanwangsri1 Phongthep Hanpattanakit3 Mana Panya1
and Phenruedee Khamsorn1
บทคัดย่อ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากป่าไม้ เกิดจากกระบวนการหายใจของระบบนิเวศ (Ecosystem
respiration; Re) ทังที่เกิดจากพืชและดิน โดยการหายใจผิวดิน (Rs) เป็นกระบวนปล่อย CO2 คิดเป็น 40-90% ของ Re
สู่บรรยากาศซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Rs และ Re นันจะแปรปรวนไปตามพืนที่และเวลา โดยการศึกษานีจะท้าให้เข้าใจ
ถึงความแปรปรวน และปัจจัยที่ควบคุม Rs ที่มีผลต่อ Re ได้ การศึกษานีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอัตราส่วนของ
การหายใจผิวดินต่อการหายใจของระบบนิเวศป่าเต็งรังในช่วงฤดูฝน ภาคเหนือ ประเทศไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึง กันยายน 2559 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย Rs และ Re ในช่วง 4 เดือน มีค่าอยู่ที่ 140.9 ± 42.2 และ 957.0 ± 63.5
mgCO2/m2/hr ตามล้ าดั บ คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว น Rs/Re เท่ า กั บ 8-19% โดยทั ง Rs และ Re มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิง บวกกั บ
ความชืนในดิน ขณะที่อุณ หภูมิดินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Rs แต่เชิงบวกกับ Re โดยอัตราส่วนของ Rs/Re จะต้อง
พิจารณาร่วมกับปัจจัยทางด้านอื่นๆ เช่น ชนิดของป่าไม้ คุณสมบัตขิ องดิน ภูมปิ ระเทศ รวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมใน
พืนที่นันๆ ร่วมด้วย ทั งนีการศึก ษานีเป็นเพียงการศึก ษาระยะสัน เพื่อให้ข้อมู ลมีความถูกต้องมากยิ่งขึนจะต้องมี
การศึกษาในระยะยาว และศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปริมาณจุลินทรีย์ในดินต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: การหายใจผิวดิน การหายใจของระบบนิเวศ ป่าเต็งรัง

1

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
3 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร 10110
1 Environmental Science School of Energy and Environment University of Phayao, Phayao Province 56000
2 Environmental Engineering School of Energy and Environment University of Phayao, Phayao Province 56000
3 Environmental Technology and Resources Management Faculty of Environmental Culture and Ecotourism Srinakharinwirot University
Bangkok 10110
*Corresponding author e-mail: iamanusorn@gmail.com
2

1346

Proceedings

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 และ 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

บทนา
การเพิ่มขึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global warming)
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศตามมา (Climate Change) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน
ภาคป่ าไม้ ซึ่งสอดคล้ อ งกั บการรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [10]
โดยภาคป่าไม้มีความส้าคัญ ต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ ซึ่งเป็นทังแหล่งกักเก็บและปล่อย คาร์บอนสู่
บรรยากาศ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและกระบวนการหายใจ โดยกระบวนการหายใจที่เกิดขึนนีจะเรียกว่า การ
หายใจของระบบนิเวศ (Ecosystem respiration; Re) ซึ่งเกิดจาก 2 ส่วนคือ การหายใจของพืช เช่น ใบ ล้าต้น และราก
(Autotrophic respiration) และการย่ อ ยสลายสารอาหารต่ า งๆ ในดิ น ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก และจุ ลิ น ทรี ย์
(Heterotrophic respiration) การหายใจผิวดิน (Soil respiration; Rs) เป็นกระบวนการที่ส้าคัญต่อการแลกเปลี่ยน CO2
ระหว่างระบบนิเวศกับบรรยากาศ โดยคิดเป็นร้อยละ 40-90 ของ Re เกิดจาก Rs [18] ทังนีสัดส่วนการหายใจผิวดินจะ
มากหรือน้อยขึนอยู่กับชนิดของป่าและแหล่งระบบนิเวศที่ศึกษาด้วย จากการรายงานก่อนหน้านี ในเขตภูมิอากาศอื่นๆ
พบว่า อัตราส่วนของ Rs/Re ในป่าสนประเทศอิตาลีคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนป่าสนทางตอนกลางของแคนาดาคิดเป็น
ร้อยละ 48-71% ขณะที่ทุ่งหญ้า Carex ในประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 45-90% [10, 13, 17] ส้าหรับการศึกษาป่าเขต
ร้อนในประเทศไทยพบว่า ป่าเบญจพรรณลุ่มน้าแม่กลอง มีอัตราส่วนของ Rs/Re อยู่ที่ร้อยละ 60 [1] ขณะที่ป่าเต็งรัง
จังหวัดราชบุรี มีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 24-120 [9] จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของการหายใจผิวดินในป่าเขตร้อน ยังมี
ความแปรปรวนของข้อมูลค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นไปตามสภาพพืนที่ และชนิดป่าไม้ที่แตกต่างกัน ประกอบกับข้อมูลใน
ประเทศยังมีค่อนข้างน้อย
ป่าเต็งรังถือเป็นระบบนิเวศที่ส้าคัญของภาคเหนือ ประเทศไทย และมักมีการใช้ประโยชน์จากชุมชนโดยรอบ
(ecosystem service) ท้ า ให้ เกิ ด การเสี่ ย งต่อ การบุ ก รุ ก เพื่ อ ท้ า ประโยชน์ในด้ า นอื่ น ๆ เช่น การเปลี่ ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพืนที่เกษตรในที่สูง ซึ่งส่งผลต่อการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศจากการหายใจในระบบนิเวศ
และยั งมี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ ระบบหมุ น เวีย นน้ า ในระบบนิ เวศป่ า ไม้ ที่ มี ค วามแปรปรวนตามฤดู ก าลอี กด้ ว ย ดั ง นั น
การศึกษานีจะท้าให้เข้าใจถึงความแปรปรวนของการหายใจผิ วดินที่ มีผลต่อการหายใจของระบบนิเวศภาคเหนือ
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ประเทศไทย รวมถึงการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โดยสมมติฐานใน
การศึกษานี คือ Rs มีสัดส่วนในการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศมากกว่า Re ในช่วงฤดูฝน ดังนัน การศึกษานีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินอัตราส่วนของการหายใจผิวดินต่อการหายใจของระบบนิเวศป่าเต็งรัง รวมถึงปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าเต็งรัง ในช่วงฤดูฝน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. พื้นที่ศกึ ษา
พืนที่ศึกษาตังอยู่ที่ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา บริเวณสถานีตรวจวัด DPT (Dry Dipterocarp Forest Flux
Site Thailand) พิกั ด Latitude: 19° 02’ 14.38”N, Longitude: 99° 54’ 10.96”E (ระบุ ต้ าแหน่ งโดย GPSMAP 60CSx,
GARMIN ในเดือนมิถุนายน 2555) ดังภาพ 1 ความสูงระดับน้าทะเล 512 เมตร มีลักษณะภูมปิ ระเทศแบบสลับซับซ้อน ซึ่ง
พบความหนาแน่นของไม้ใหญ่อยู่ที่ 1,920 ต้นต่อเฮคแตร์ และไม้หนุ่มอยู่ที่ 600 ต้นต่อเฮคแตร์ โดยมีไม้เด่นได้แก่ เต็ง
(Shorea obtuse Wall.) รั ง (S. siamensis Miq.) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) และยางเหี ย ง (D. obtusifolius
Teijsm. Ex Miq.) ขณะที่ ลัก ษณะภู มิอ ากาศเป็น แบบมรสุม เขตร้อน มี ปริม าณฝนสะสมต่อปี เท่ ากับ 927 มิลลิ เมตร
อุณ หภูมิอากาศอยู่ในช่วง 11.7-36.2 °C นอกจากนีดินที่ความลึก 0-10 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
(Sandy loam) ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นดิน และอินทรีย์คาร์บอนมีค่าเท่ากับ 1.51 g/m3 และ 3.58% ตามล้าดับ
2. การหายใจผิวดิน (Soil respiration; Rs)
การวัดการหายใจผิวดิน ใช้เทคนิคกล่องเก็บก๊าซระบบปิดแบบถาวร (Closed-static chamber) ซึ่งท้ามาจาก
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21.5 เซนติเมตร สูง 22 เซนติเมตร ฝังลงไปในดินลึก 7 เซนติเมตร ทังหมด 9 กล่อง
โดยแต่ละกล่องจะวัดการหายใจผิวดิน 10 นาที การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ด้วย Infrared gas analyzer (Li-820,
Licor Corporation, Lincoin, Nebraska, USA) และการเก็บข้อมูลจะเก็บใน data logger (CR1000, Campbell Scientific,
Logan, Utah, USA) ขณะเดียวกันจะท้าการวัดอุณหภูมภิ ายในกล่องเก็บก๊าซด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งจะท้าการบันทึกใน
นาทีที่ 0, 5 และ 10 ตามล้าดับ ดังภาพที่ 1

19° 02’ 14.38”N, 99° 54’ 10.96”E

ภาพที่ 1 พืนทีศ่ กึ ษา อุปกรณ์ และการเก็บการหายใจผิวดิน
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การค้านวณอัตราการหายใจผิวดิน (soil CO2 flux) จะค้านวณโดยใช้อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของ CO2 ระหว่างระยะเวลาปิดกล่องเก็บก๊าซ โดยขันแรกอัตราส่วนผสมหรือความเข้มข้นที่ได้รับจากกล่องเก็บ
ก๊าซ จะถูกเปลี่ยนให้เป็นมวล โดยใช้กฎของก๊าซ ดังนันจะต้องอาศัยอุณ หภูมิและความดันของอากาศในระบบปิด
แสดงดังสมการ 1 จากนันค่า soil CO2 flux จะค้านวณโดยใช้อัตราส่วนเส้นตรงของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ
ก๊าซในเวลาต่างๆ ดังสมการ 2 [6]
(1)
(2)
โดยที่

Ci
qi
M
P
R
T
F
V
A
dCi/dt

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

มวลต่อปริมาตรความเข้มข้น (g CO2/m3)
ปริมาตรต่อปริมาตรความเข้มข้น (m3/m3)
น้าหนักมวลโมเลกุลของ CO2 (44 g/mol)
ความดันอากาศ (1 atm)
ค่าคงที่ของก๊าซ (8.2058 x 10-5 m3.atm/K/mol)
อุณหภูมเิ ฉลี่ยภายในกล่องเก็บก๊าซ (K)
ค่าการไหลของก๊าซ (g/m2/min)
ปริมาตรของ chamber’s headspace (m3)
พืนที่ของดินที่ถูกปิดด้วยกล่องเก็บก๊าซ (m2)
อัตราส่วนของการเพิ่มขึนของ CO2 ต่อเวลา (g CO2/m3/min)

3. การวัดการหายใจของระบบนิเวศ (Ecosystem respiration; Re)
การวั ด การแลกเปลี่ ย นก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ สุ ท ธิ (Net Ecosystem Exchange; NEE) ระหว่ า งป่ าไม้ กั บ
บรรยากาศ (Carbon flux) จะใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (eddy covariance) ซึ่งอุปกรณ์การวัดจะติดตังบน
สถานีตรวจวัด (DPT) ที่ความสูง 42 m จากพืนดิน ความเข้มข้นของ CO2 (mmol/m3) และไอน้า H2O vapor (mol/m3) จะวัด
ด้ วย open-path CO2/H2O vapor analyzer (EC150, Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) ความเร็ วและทิ ศ ทางลม 3
ทิศทาง (m/s) วัดด้ วย (CSAT3, Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) ปริมาณน้าฝน (mm) อุ ณหภูมิอากาศ (°C) และ
ความชืนสั มพั ทธ์ (%) จะวัดด้ วย (WXT520, Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) นอกจากนีท้ าการวัดอุ ณ หภู มิดิ น
(Thermocouple) และความชืนในดิน (CS616, Campbell, Scientific, Logan, Utah, USA) ที่ความลึก 5 cm ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 สถานีตรวจวัด DPT และอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
Carbon flux ที่ได้จากเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน จะถูกรายงานเป็นค่า NEE ซึ่งพิจารณาจากค่า
การสังเคราะห์แสงและการหายใจของพืช ดังสมการ 3 โดยผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช จะเรียกว่า
ผลผลิตขันปฐมภูมิรวมในระบบนิเวศป่าไม้ (Gross Primary Production; GPP) และกระบวนการหายใจ จะเรียกว่าการ
หายใจรวมของระบบนิเวศป่าไม้ (Ecosystem Respiration; Re) ดังนัน การประเมิน Re จะประเมินได้จากผลต่างของ
NEE และ GPP ดังสมการ 4 [11]
(3)
(4)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
อุ ณ หภู มิ อ ากาศ และอุ ณ หภู มิ ดิ น ที่ ค วามลึ ก 5 cm ระหว่างเดื อ นมิถุ น ายน ถึ ง กั น ยายน 2559 พบว่า
อุณ หภูมิอากาศเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนมีค่าสูงที่สุด ที่ 25.8 °C และค่อยๆ ลดลงในเดือนถัดมา โดยต่้าสุดในเดือน
สิงหาคม ที่ 25.1 °C ขณะที่อุณหภูมดิ ินที่ความลึก 5 cm มีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกัน (26.7 °C) และค่อยๆ
ลดลงในเดือนถัดมา ซึ่งมีค่าต่้าสุดอยูใ่ นเดือน กันยายน ที่ 25.6 °C ดังภาพ 3a ส้าหรับปริมาณน้าฝน และความชืนใน
ดินที่ความลึก 5 เซนติเมตร พบว่า มีปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 635 mm โดยตกมากที่สุดในเดือนกันยายน รองลงมาคือ
มิถุนายน สิงหาคม และกรกฎาคม ตามล้าดับ ความชืนในดินเฉลี่ยรายเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน มีค่าเท่ากับ 16.40
15.83 16.70 และ 20.36 %VWC ตามล้าดับ ดังภาพ 3b แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีปริมาณฝนมากขึน จะส่งผลให้ความชืน
ในดินเพิ่มสูงขึน และอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมดิ ินจะลดต่้าลง
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a

b

ภาพที่ 3 (a) อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมดิ ิน (b) ปริมาณฝนสะสมและความชืนในดิน
2. การหายใจผิวดิน (Soil respiration; Rs) และการหายใจของระบบนิเวศ (Ecosystem respiration; Re)
จากการวัด Rs และ Re ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2559 พบว่า แต่ละเดือนมีค่าการหายใจผิวดิน
เฉลี่ยเท่ากับ 83.87±75.39 175.26±70.91 134.10±54.75 และ 170.40±113.73 mgCO2/m2/hr ตามล้าดับ ขณะที่การ
หายใจของระบบนิเวศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1000 901.04 904.19 และ 1022.81 mgCO2/m2/hr ตามล้าดับ ดังภาพ 4a คิด
เป็นสัดส่วนการหายใจผิวดินต่อการหายใจของระบบนิเวศ (Rs/Re) อยูใ่ นช่วง 0.08 ถึง 0.19 (ภาพ 4b)

a

b

ภาพที่ 4 (a) ค่าการหายใจผิวดินและการหายใจของระบบนิเวศ
(b) สัดส่วนการหายใจผิวดินต่อการหายใจของระบบนิเวศ ในเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2559
3. ปัจจัยที่มผี ลต่อ Rs และ Re
ส้าหรับปัจจัยที่มีผลต่อ Rs และ Re พบว่า ค่า Rs จะมีค่าสูงขึนเมื่อมีความชืนในดินเพิ่มขึน แต่จะลดลงเมื่อ
อุณ หภูมิดินเพิ่มขึน แสดงให้เห็นว่า Rs มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความชืนในดิน และมีความสัมพั นธ์เชิงลบกับ
อุณหภูมิดิน ดังภาพ 5a และ 5b ขณะที่ Re จะมีค่าสูงขึนเมื่อทังความชืนในดิน และอุณหภูมดิ ินเพิ่มขึน แสดงให้เห็นว่า
Re มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัง 2 ปัจจัย แต่ความชืนในดินมีความสัมพันธ์ที่มากกว่า (R2 = 0.4968) ดังภาพ 5c และ 5d
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b

a

c

d

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิดนิ และความชืนในดินต่อการหายใจผิวดิน (Rs)
a และ b. การหายใจของระบบนิเวศ (Re) c และ d

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาการหายใจผิวดิน พบว่าค่าเฉลี่ย Rs ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2559 ในป่าเต็งรัง
มีค่าอยู่ที่ 140.90 ± 78.69 mgCO2/m2/hr โดยมีค่ามากที่สุดในเดือน กรกฎาคม รองลงมาคือ กันยายน สิงหาคม และ
มิถุนายน ตามล้าดับ จะเห็นได้วา่ Rs มีแนวโน้มเพิ่มขึนตามการเพิ่มขึนของความชืนในดิน (ภาพ 5a) และลดลงตามการ
เพิ่มขึนของอุณหภูมิดิน (ภาพ 5b) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [7] โดยความชืนในดิน และอุณหภูมิดินที่เหมาะสม
ต่อ Rs อยู่ที่ 18-19% และ ไม่เกิน 25°C [5, 8] อย่างไรก็ตามค่า Rs ในป่าเต็งรังนี มีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการศึกษา
อื่นๆ [1, 8] เนื่องจากความแตกต่างทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพของป่า เช่น ชนิดของป่าที่แตกต่างกันจะมีการ
ให้สารตังต้น (มวลชีวภาพ) ที่ใช้ในกระบวนการหายใจผิวดินของจุลินทรีย์ในดินต่างกัน รวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
เช่น อุณหภูมิดิน ความชืนในดิน และเนือดิน ที่มีผลต่อการหายใจผิวดินเช่นกัน [15] นอกจากนีมวลชีวภาพที่ร่วงหล่น
(litterfall) ลงบนพืนดินที่มากขึนจะส่งผลให้มี Rs มากขึนด้วย [16] อย่างไรก็ตามในการศึกษานีปริมาณ litterfall ที่ร่วง
หล่นในเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน พบว่ามีค่าลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเจริญเติบโตของต้นไม้ จึงมี ปริมาณมวล
ชีวภาพไม่มากนัก โดยเมื่อน้ามาท้าความสัมพันธ์กับค่า Rs พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ (ไม่ได้แสดงข้อมูล)
การหายใจเหนือพืนดิน (Aboveground respiration) หรือการหายใจของพืช (Plant respiration) นัน เกิดจาก
การหายใจของใบ (Leaf respiration) และล้าต้นของพืช (Wood respiration) โดย 18-40% ของการหายใจ เกิดมาจาก
การหายใจของใบ [3] ส้าหรับการศึกษานีพบว่ามีค่าเฉลี่ย Re เท่ากับ 957.01 mgCO2/m2/hr โดยมีค่ามากที่สุดในเดือน
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สิ งหาคม รองลงมาคื อ มิ ถุ น ายน กั น ยายน และ กรกฎาคม ตามล้ า ดั บ จะเห็ น ได้ ว่ า Re มี แ นวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ น
เช่นเดียวกับ Rs คือ มีค่าเพิ่มขึนตามความชืนในดิน แต่ในทางกลับกัน Re จะมีค่าเพิ่มขึนเมื่ออุณ หภูมิดินมีค่าสูงขึน
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานก่อนหน้านีคือ แม้วา่ Re จะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของความชืนในดิน
แต่ ก ารหายใจของพื ชก็ จ ะมี ค วามไวต่อ อุ ณ หภู มิ ม ากกว่า Rs [4, 14] อย่า งไรก็ ต ามการศึก ษาของ [9] ชีให้ เห็ น ว่า
ความชืนในดิ น ที่ สู ง ขึ นจะไปลดอุ ณ หภู มิ ในดิ น และจะส่ ง เสริ ม ให้ ระบบนิ เวศมี ก ารหายใจได้ เร็ ว ขึ น ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Rs และ Re
โดยความสัมพันธ์ระหว่าง Rs และ Re ในการศึกษานีมีค่าอยู่ในช่วง 0.08 ถึง 0.19 หรือคิดเป็น 8-19% เมื่อ
เทียบกับการศึกษาอื่นๆ พบว่า มีค่าต่้ากว่า [1, 2, 3, 9] ทังนีเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะช่วงฤดูฝน ในการศึกษาของ [7, 10]
พบว่า อัตราส่วน Rs/Re ในการศึกษานียังคงต่้ากว่า โดยปัจจัยที่มีผลต่ออัตราส่วน Rs/Re นอกเหนือจากอุณหภูมิดนิ และ
ความชืนในดินแล้ว ยังพบว่า คาร์บอนในดิน และเนือดินยังมีผลอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้านีพบว่า มีการกัก
เก็บคาร์บอนในดินที่ความลึก 5 cm อยู่ที่ 56.35 tC/ha (unpublished data) แม้วา่ จะมีการสะสมคาร์บอนในดินชันบน
สูง แต่จะต้องพิจารณาถึงปริมาณจุลินทรีย์ในดินซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใดเช่นกัน ขณะที่
เนือดินในการศึกษานีเป็นลักษณะดินร่วนปนทราย (sandy loam) โดยมีสัดส่วนของเนือทรายเฉลี่ยประมาณ 59% ซึ่ง
จากการรายงานของ [15] กล่าวว่า ความชืนในดินและการหายใจผิวดินมี ความสัมพันธ์อย่างมีนัย ส้าคัญต่อดินเนือ
ทราย (sandy) มากกว่าดินที่มีเนือละเอียดกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [7] ที่พืนที่ศึกษามีเนือดินเป็นดินทราย
ปนดินร่วน (loamy sand) ที่มีสัดส่วนของเนือทรายมากกว่า 70% เช่นเดียวกับการศึกษาของ [10] ที่มีเนือดินแบบกึ่ง
ทะเลทราย (meadow soil) อย่างไรก็ตามแม้จะมีความแตกต่างในด้านอื่นๆ แต่การศึกษานีชีให้เห็นว่า ปัจจัยที่ควบคุม
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งการหายใจผิ ว ดิ น และการหายใจของระบบนิเวศคื อ ความชืนในดิ น และอุ ณ หภู มิในดิ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ [9, 19, 20]
สรุปผลการทดลอง การศึกษานีชีให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Rs และ Re นันมีความแตกต่างกันไปตาม
ระบบนิเวศป่าต่างๆ ซึ่งป่าเต็งรัง ภาคเหนือพบสัดส่วนของ Rs/Re อยู่ในช่วง 8-19% โดยมีความชืนในดินและอุณหภูมิ
ดินเป็นปัจจัยควบคุมทัง Rs และ Re โดยอัตราส่วนของ Rs/Re จะต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางด้านอื่นๆ เช่น ชนิดของ
ป่าไม้ คุณสมบัติของดิน ภูมิประเทศ รวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในพืนที่นันๆ ร่วมด้วย ทังนีการศึกษานีเป็นเพียง
การศึกษาระยะสัน เพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึนจะต้องมีการศึกษาในระยะยาว และศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ
ปริมาณจุลินทรีย์ในดินต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจ้าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้
ค้าแนะน้าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาในครังนี ขอขอบคุณ สถานีตรวจวัด DPT ที่ได้ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ และสถานที่ในการศึกษาทดลองในครังนี รวมถึงทีมงาน MiLab ทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และ
ขอขอบพระคุณการสนับสนุนจาก งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ้าปี 2558 ภายใต้โครงการ “อุทยาน
การเรี ย นรู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
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ความเสี่ยงด้านอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง ลุ่มน้าแม่ออน
Flood and Drought risk of Mae on watershed
อรทัย มิ่งธิพล1* ยุทธภูมิ เผ่าจินดา1 พิทักษ์พงษ์ แบ่งทิศ1 และ ยศสรัล ศรีสุข1
Orathai Mingtipon1*, Yuttapoom Powjinda1, Phithakphong Bangthid1 and Yotsarun Srisuk1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ด้วยการศึกษาสถานการณ์จริงและการประเมินจากดัชนีชีวัดที่พัฒนาด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กัน โดยด้าเนินการวิจัยร่วมกับชาวบ้านและองค์การปกครองท้องถิ่น จากนันพัฒนาดัชนีชวัี ด
ร่วมกับชาวบ้านตามสถานการณ์ที่เกิดขึน เพื่อประเมินภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งเชิงขอบเขตและระดับความ
รุนแรง ด้วยวิธีการด้านภูมสิ ารสนเทศ
ผลการประเมินภาวะเสี่ยงพบสิ่งที่นา่ สนใจหลายประเด็น ดังนี ลุ่มน้าแม่ออนตอนกลางประสบภาวะแห้งแล้ง
รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึน เพราะปัญหาฝนทิงช่วงติดต่อกันตังแต่ปีพ.ศ.2555-2558 ประกอบกับแหล่งกักเก็บ
น้าธรรมชาติและอ่างเก็บน้า ตืนเขิน สามารถกักเก็บน้าได้น้อยลง รวมทังการปลูกข้าวนาปรัง ผลดังกล่าวท้าให้พืนที่
ตอนกลางส่วนใหญ่ ถูก ประเมินเป็น พืนที่ ประสบภาวะแห้งแล้งรุน แรงและขยายวงกว้างขึน ส่วนพืนที่ต อนล่ างถู ก
ประเมินให้เป็นพืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรง เพราะเป็นพืนที่รับน้าจากพืนที่ตอนบนและตอนกลาง อีกทังพืนที่
บางส่วนยังเป็นจุดบรรจบของล้าน้าสายหลักที่อยู่ในสภาพแคบ ตืนเขิน จากปัญ หาการขยายถนนกีดขวางทางน้า
ประกอบกับพืนที่รับน้าหลากหลายแห่งถูกปรับถมเป็นย่านพาณิชยกรรมใหม่ อีกทังพืนที่ริมล้าน้าถูกชุมชนรุกล้าขยาย
ที่อยูอ่ าศัย
คาสาคัญ: ความเสี่ยง อุทกภัย ภาวะแห้งแล้ง
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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 12 – 2 0 15 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

บทนา
ลุ่ม น้ าแม่อ อน เป็ น หนึ่งในสิ บสองลุ่ ม น้ าเชิงเขาขนาดเล็ ก อยู่ ในเขตอ้าเภอแม่อ อนและอ้ าเภอสั น ก้ าแพง
จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นขอบแอ่งที่ราบเชียงใหม่ที่มีบทบาทส้าคัญทางอุทกวิทยาเพราะเป็นแหล่งกักเก็บน้าผิวดินและ
น้าใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม และเป็นพืนที่เกษตรกรรม ย่านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมครัวเรือน
รวมทังแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายเมืองเชียงใหม่ ลุ่มน้าแม่ออนก้าลังประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งที่มีความ
รุนแรงยาวนานและขยายพืนที่เข้าสู่เขตชลประทานเพราะภาวะฝนทิงช่วงตังแต่ปีพ.ศ.2556-2558 ประกอบกับแหล่ง
กักเก็บน้าอยู่ในสภาพตืนเขินและเสื่อมโทรม มีผลให้ปริมาณน้าต้นทุนลดลง ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้น้าที่มาก
ขึนจากการปลูกข้าวนาปรัง อีกทัง วิธีการบริหารจัดการน้าเป็นการจัดสรรน้าต้นทุนเพื่อใช้มากกว่าการเก็บรักษา
ขณะที่ภาวะอุทกภัยพืนที่ตอนล่างและใกล้เคียงมีความรุน แรงมากและเกิดบ่อยขึน แม้ในปีที่มีน้าฝนปกติ โดยเฉพาะ
พืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสันก้าแพง เนื่องจากย่านพาณิชยกรรมและโครงการบ้านจัดสรรที่มีการปรับถมพืนที่
การขยายและยกระดับถนนขวางทางน้า มีผลต่อทางน้าหลากลงสู่ล้าน้าแม่ออน ส้าหรับแนวทางการแก้ปัญ หาให้
สัมฤทธิ์ผลนันยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมแบบองค์รวม ดังนัน การประเมินความเสี่ยงด้านอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง
ลุ่มน้าแม่ออน ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์รวมทังปัจจัยที่สัมพันธ์กันและมีผลต่อภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง
ผลกระทบต่อชุมชนทังพืนที่ตน้ น้า กลางน้า และปลายน้า ที่สามารถเสนอในรูปแบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาลุ่มน้าแม่ออนและเป็นเหตุเป็นผลตามหลักวิชาการ ได้รับการยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทังยัง
สามารถสนับสนุนการด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการพัฒนาลุ่มน้าแม่ออนที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาภาวะอุทกภัย
และแห้งแล้งได้ จึงเป็นดป้าหมายของานวิจัยนี
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ด้ า เนิ น งานวิ จั ย ในปี พ .ศ.2556-2558 ระยะเวลา 2 ปี เริ่ ม ด้ ว ยการแบ่ ง พื นที่ ลุ่ ม น้ า แม่ อ อนเป็ น 3 เขต
ประกอบด้วย ลุ่มน้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่ าง (ภาพที่ 1) จากนันส้ารวจพืนที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืนที่ เพื่อก้าหนดขอบเขตพืนที่ประสบภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งหรือขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร ตาม
ระดับความรุนแรง พร้อมๆ กับศึกษาลักษณะกายภาพ สภาพป่าพืนที่ต้นน้า การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ตัวขยายถนนและชุมชน ระบบระบายน้า โครงสร้างชลประทาน การเกษตรกรรม กิจกรรมและความต้องการใช้น้า
จากนันบูรณาการข้อมูลทังหมด เพื่อน้ามาวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งในพืนที่ลุ่มน้า
แม่ออน จากนัน ด้าเนินการพิจารณาคัดเลือกดัชนีชวัี ดที่เน้นการวิเคราะห์เชิงพืนที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึน
จริง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า ชุมชนที่ประสบปัญหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานชลประทานแม่
ออน ได้แก่ กลุ่มดัชนีชีวัดภาวะแห้งแล้ง 3 กลุ่ม คือ ความสามารถในการผลิตน้าต้นทุน ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่ง
น้า และความต้องการใช้น้าในเขตพืนที่เกษตรกรรม และกลุ่ม ดัชนีชีวัดภาวะน้าท่วม 3 กลุ่ม คือ ปริมาณน้าท่า การใช้
ประโยชน์ที่ดนิ และระบบระบายน้า

ภาพที่ 1 พืนที่ลมุ่ น้าแม่ออน
นอกจากนันได้พิจารณาเรียงล้าดับความส้าคัญ ก้าหนดค่าถ่วงค่าน้าหนัก (weighting score) ของดัชนีชีวัด
ตามอิทธิพลของเหตุปัจจัย และเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบจ้าลองแนวคิดการประเมิน ดังนี
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1. แบบจาลองแนวคิดภาวะความแห้งแล้งลุ่มน้าขนาดเล็ก (Drought in small watershed: DSW)
DSW =
WAC + WC ≥ CWR
โดยที่
WAC =
ความสามารถในการผลิตน้าต้นทุน
WC
=
ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งน้า
CWR =
ความต้องการใช้น้าในเขตพืนที่เกษตรกรรม
ปรับค่าคะแนนกลุ่มสมการ ตามความส้าคัญของดัชนีชวัี ดหลัก เพื่อก้าหนดระดับภาวะแห้งแล้ง ดังนี
Water Yield capability +Water accessibility ≥ water demand
หรือ
WAC + WC
: CWR
ปรับค่า (%) ของดัชนี
70% + 30%
: 100%
จากนันจ้าแนกเงื่อนไขและระดับความรุนแรงของภาวะแห้งแล้งออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะแห้งแล้ง
ระดับ
ระดับ
การ
ภาวะ
เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะแห้งแล้ง
ประเมิ
เสี่ยง
น
5
1 : 3
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งระดับสูง หมายถึง พืนที่ที่สามารถผลิตน้าต้นทุนได้นอ้ ย
กว่าปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อท้าการเกษตรมากถึง 3 เท่า ลักษณะทางกายภาพพืนที่เป็นที่
ลาดเชิงเขาและพืนที่ราบลุม่ ที่มกี ารท้าการเกษตรแบบเข้มข้น หรือเพื่อการค้า และการเข้าถึงแหล่ง
น้าเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
1. กรณีพืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน เป็นพืนที่เพาะปลูกที่อยูห่ ่างไกลจากแหล่งนา้ และคลอง
ส่งน้าในระบบชลประทานหรือเป็นพืนที่ที่ไม่สามารถน้าน้าเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืนที่ได้ เช่น ไม่
สามารถสูบน้า ผันน้า หรือขุดคลองส่งน้าเข้าไปในพืนที่นันๆ ได้
2. กรณีพืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน เป็นพืนที่ที่ไม่มแี หล่งน้าส้ารองที่อยูใ่ นรูปแบบของ บ่อ
น้าระดับชุมชนหรือบ่อน้าระดับไร่นา จึงส่งผลให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้
ทังหมดของพืนที่
4
1:2
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งระดับค่อนข้างสูง หมายถึง พืนที่ที่สามารถผลิตน้า
ต้นทุนได้นอ้ ยกว่าปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อท้าการเกษตรมากกว่า 2 เท่า ลักษณะทาง
กายภาพส่วนใหญ่เป็นพืนที่ขนบั
ั นไดระดับต่้า ที่มกี ารท้าการเกษตรเพื่อการค้ามากกว่า 80% ของ
พืนที่ และการเข้าถึงแหล่งนา้ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
1. กรณีพืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน พืนที่สว่ นใหญ่อยูป่ ลายคลองส่งน้าของระบบชลประทาน
สามารถน้าน้าเข้ามาใช้เพื่อท้าการเกษตรได้ในปีที่มีฝนตกหนัก หรือมีปริมาณน้ากักเก็บมากกว่า
80% แต่สามารถใช้น้าได้เพียงช่วงระยะแรกที่พชื ก้าลังเจริญเติบโต หรือมีน้าใช้ตลอดอายุพชื
หากปลูกพืชเพียง 50% ของพืนที่เพาะปลูกทังหมด
2. กรณีพืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน เป็นพืนที่ที่มีแหล่งน้าส้ารองน้อยสามารถเพาะปลูกพืช
ได้เพียง 50% ของพืนที่ และมีนา้ ใช้เพียงระยะแรกที่พชื ก้าลังเจริญเติบโต
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ตารางที่ 1 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะแห้งแล้ง (ต่อ)
ระดับ
ระดับ
การ
ภาวะ
เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะแห้งแล้ง
ประเมิน เสี่ยง
3
พืนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งระดับปานกลาง หมายถึง พืนที่ที่มีความสามารถใน
1:1
การผลิตปริมาณน้าต้นทุนเท่ากับปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อการเพาะปลูก ลักษณะทาง
กายภาพส่วนใหญ่เป็นพืนที่ลาดเชิงเขา โดยพืนที่เพาะปลูกทังในและนอก เขตชลประทานอยู่
ในระยะที่สามารถน้าน้าต้นทุนมาใช้เพื่อท้ากาเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
และสามารถท้าการเพาะปลูกได้ทังหมดของพืนที่แต่พืนที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะความแห้งแล้งในระดับที่ 4 กล่าวคือ
1. หากปีถัดไปเกิดภาวะฝนตกน้อย หรือฝนทิงช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้
ความสามารถในการผลิตนา้ ต้นทุนลดต่้าลง และเกิดปัญหาปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้าเพื่อการเพาะปลูก
2. หากปีถัดไปฝนตกหนัก ปริมาณกักเก็บในอ่างเก็บน้ามากกว่า 80% แต่มปี ริมาณความ
ต้องการใช้น้าเพื่อท้าการเกษตรเพิ่มมกขึน อันเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมด้านผลผลิต
ภาคการเกษตร โครงการรับจ้าน้าข้าว หรือประกันราคาข้าวที่รฐั บาลจัดตังขึนเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร นโยบายและโครงการดังกล่าว มีผลท้าให้เกษตรกรหันมาท้าการ
เกษตรกรมากขึน โดยเฉพาะ ข้าว จึงส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อการ
เพาะปลูกเพิ่มมากขึน ขณะที่ปริมาณน้าต้นทุน หรือปริมาณน้าที่สามารถกักเก็บไว้ได้มี
เท่าเดิม จึงส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้าเพื่อการเพาะปลูก
2
พืนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งระดับค่อนข้างต่้า หมายถึง พืนที่ที่มีความสามารถใน
2:1
การผลิตได้มากกว่าปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อท้าการเกษตรถึง 2 เท่าลักษณะทาง
กายภาพของพืนที่สว่ นใหญ่เป็นที่ราบลุม่ ริมน้า และที่ราบขันบันไดระดับต่้า ที่มีพืนที่เพาะปลูก
น้อยกว่า 50%การเข้าถึงแหล่งน้าเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
1. กรณีพืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน พืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ใกล้คลองส่งน้า
ชลประทาน มีปริมาณน้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูกและ
สามารถเพาะปลูกพืชได้ทังหมดพืนที่
2. กรณีพืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน พืนที่ที่มีแหล่งน้าส้ารองไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อ
การเพาะปลูกพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และสามารถเพาะปลูกพืชทุกพืนที่
ดังนันภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความแห้งแล้ง จะเกิดขึนเมื่อเกิดฝนทิงช่วงเป็น
ระยะเวลายาวนาน หรือฝนตกน้อยผิดปกติจนท้าให้ปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้า และ
แหล่งน้าส้ารองมีนอ้ ยมาก จนไม่สามารถน้าน้ามาใช้เพื่อท้าการเพาะปลูกได้
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ตารางที่ 1 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะแห้งแล้ง (ต่อ)
ระดับ
ระดับ
การ
ภาวะ
เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะแห้งแล้ง
ประเมิน เสี่ยง
3 : 1
1
เสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งระดับต่้า หมายถึง พืนที่ที่มีความสามารถในการผลิตน้า
ต้นทุนมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อท้าการเกษตร และสามารถส่งน้าให้พืนที่
อื่นๆ เพื่อท้าการเพาะปลูก เนื่องจากมากกว่า 80% ของพืนที่ เป็นพืนที่ผลิตน้าต้นทุน
ลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งเป็นพืนที่
ต้นน้า และพืนที่รบลุ่มติดริมน้า พืนที่ดังกล่าวมีคลองส่งน้าชลประทานเข้าถึงทุกพืนที่
เพาะปลูก และมีแหล่งนา้ ส้ารองไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ ท้าให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อ
ภาวะความแห้งแล้งมีนอ้ ยมาก หากจะเกิดความเสี่ยงก็ต่อเมื่อป่าต้นน้าถูกท้าลาย หรือ
ฝนไม่ตกในพืนที่ตลอดทังปี
2. แบบจาลองแนวคิดภาวะอุทกภัยลุ่มน้าขนาดเล็ก (Flood in small watershed: FSW)
FSW =
WDC+LU ≥ QOF
โดยที่
WDC =
ระบบระบายน้า
LU
=
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
QOF =
ปริมาณน้าท่า
ปรับค่าคะแนนกลุ่มสมการ ตามความส้าคัญของดัชนีชวัี ดหลัก เพื่อก้าหนดระดับภาวะอุทกภัย ดังนี
Drainage capability + Land use pattern≥Overland flow
หรือ
WDC + LU
: QOF
ปรับค่า (%) ของดัชนี
60% + 40%
: 100%
จากนันจ้าแนกเงื่อนไขและระดับความรุนแรงของภาวะอุทกภัยออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะอุทกภัย
ระดับการ
ระดับ
เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะอุทกภัย
ประเมิน ภาวะเสี่ยง
5
2 : 1
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอุทกภัยระดับสูง หมายถึง
1. พืนที่ที่มีปริมาณน้าหลากสะสมสูงในช่วงฤดูฝน หรือเป็นพืนที่ราบลุ่มริมน้า รับน้าหลากจาก
พืนที่ผลิตน้ามากกว่า 3 แห่ง ทีม่ ลี ้าน้าสายหลักไหลมาบรรจบกันในพืนที่ ปริมาณน้าหลาก
สะสมมากกว่า 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. การใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อที่อยูอ่ าศัยมากกว่าร้อยละ 80 ของพืนที่ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง
หรือชุมชนหนาแน่นติดล้าน้า
3. มีสิ่งกีดขวางทางน้าจ้านวนมาก เช่น ถนนเชื่อมต่อระหว่างเมือง สะพาน และฝายกันล้าน้า
4. ลักษณะการท่วมเป็นแบบน้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นระยะเวลา 3-4 วัน เข้าท่วม
ขังในพืนที่เกษตรกรรม 7-10 วัน
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ตารางที่ 2 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะอุทกภัย (ต่อ)
ระดับการ
ระดับ
เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะอุทกภัย
ประเมิน ภาวะเสี่ยง
2:1
4
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย ระดับค่อนข้างสูง หมายถึง
1. พืนที่ที่มีปริมาณน้าหลากสะสมสูงในช่วงฤดูฝน หรือเป็นพืนที่ราบลุ่มริมน้าหรือขันบันได
ระดับต่้า รับน้าหลากจากพืนที่ผลิตน้า 2-3 แห่ง ที่มลี ้าน้าสายหลักไหลผ่านในพืนที่
ปริมาณน้าหลากสะสมน้อยกว่า 60 - 70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. การใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อที่อยูอ่ าศัยร้อยละ 70 -80 ของพืนที่ และมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่ง
เมือง หรือชุมชุมที่ตังถิ่นฐานกระจายอยูส่ องข้างล้านา้
3. มีสิ่งกีดขวางทางน้าในระดับท้องถิ่น เช่น ถนนเชื่อมต่อภายในอ้าเภอ/ต้าบล สะพาน และฝาย
4. ลักษณะการท่วมเป็นแบบน้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นระยะเวลา 1- 2 วัน และมีพืนที่
เกษตรกรรมบางส่วนมีอุทกภัยขังประมาณ 3-6 วัน
1:1
3
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย ระดับปานกลาง หมายถึง
1. พืนที่ที่มีปริมาณน้าหลากสูงในช่วงฤดูฝน และเป็นพืนที่รับน้าจากพืนที่ผลิตน้าเพียง 1 แห่ง ที่
มีล้าน้าสายหลักไหลผ่านในพืนที่ไม่เกิน 2 สาย
2. ลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาหรือที่ดอน(ขันบันไดระดับสูง)
3. ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบท ที่รวมตัวหรือกระจายตัวอยูใ่ นพืนที่เกษตรกรรม
4. และมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางนา้ ในระดับชุมชน เช่น ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมูบ่ ้าน สะพาน
และฝาย
5. ลักษณะการท่วมของน้าเป็นแบบท่วมหลาก (Long rain flood) ผ่านชุมชนและพืนที่
เกษตรกรรม ประมาณ 3-4ชั่วโมง
1:2
2
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย ระดับค่อนข้างต่า หมายถึง
1. พืนที่ที่มีปริมาณน้าหลากผ่านในพืนที่ทีเ่ ป็นที่ลาดเชิงเขา และเป็นพืนที่รับน้าจากพืนที่ผลิตน้า
เพียง 1 แห่ง ที่มลี ้าน้าสายหลักไหลผ่านในพืนที่เพียง 1 สาย
2. ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบทดังเดิม กระจายตัวอยู่ในพืนที่เกษตรกรรมแบบเบาบาง
3. และมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางนา้ เพียงเล็กน้อย เช่น สะพานไม้ขา้ มแม่น้า และฝายชะลอน้า
4. ลักษณะการท่วมของน้าส่วนใหญ่เป็นแบบอุทกภัยฉับพลัน หรือน้าป่า (Flash flood) และมี
การท่วมหลาก (Long rain flood) ผ่านพืนที่ชุมชน และเกษตรกรรม ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
1 : 2
1
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอุทกภัยระดับต่า สาเหตุหลักคือฝนตกหนักในพืนที่ต้นน้า
หมายถึง
1. พืนที่ที่มีปริมาณน้าหลากผ่าน และเป็นพืนที่รับน้าจากพืนที่ผลิตน้าเพียง 1 แห่ง และมีเฉพาะ
ล้าน้าสายหลักขนาดเล็กไหลผ่าน
2. ลักษณะทางกายภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา ไม่มกี ารตังถิ่นฐานของชุมชน และไม่มสี ิ่งกีดขวางทาง
น้า
3. ลักษณะการท่วมของน้าเป็นแบบอุทกภัยฉับพลัน หรือน้าป่า (Flash flood)
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การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
และสภาพภูมิอากาศ

Field Inventory

1.1

Interview
- Informal Interview
- Formal Interview
- In-depth Interview

การวิเคราะห์และประเมินภาวะแห้งแล้งและอุทกภัย

ส่งต่อ
ข้อมูล
เชิงพืน้ ที่
เพื่อ

1.2 Questionnaire


Focus Group
Community meeting


Data Screening

1. ร่วมประชุมกับฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาอ่าง
เก็ บ น้ าแม่อ อนและเขื่อ นแม่ก วง เจ้า หน้ าที่
อปท. ผู้ ใ ช้ น้ า และเกษตรกร เพื่ อ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดระยะเวลาที่
ท้าการวิจัย และเพื่อความเป็นไปได้ในการหา
แนวทางการบริ ห ารจั ด การน้ า และการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
2. สัมภาษณ์ อปพร. ผู้อ้านวยการโยธาธิการ
และผู้บริหาร อปท. แต่ละแห่ง

คัดกรองข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งดัชนีชีวัดภาวะ
น้ า ท่ ว ม (FSW) และดั ช นี ชี วั ด ภาวะแห้ ง แล้ ง
(DSW) ส้าหรับลุ่มน้าแม่ออน จากข้อมูลทังสอง
ส่วน คือ ข้อมูลเชิงวิชาการ แนวคิด ทฤษฏี และ
การศึ ก ษาสถานการณ์ จ ริ ง และการท้ า เวที
ร่วมกับ อปท. ตัวแทนชุมชน และเกษตรกร

การวิเ คราะห์เชิงพื้ นที่ Geographic Information System: GIS เพื่อ ใช้ในการจัด การข้ อมูล และวิเ คราะห์
ข้อมูลเชิงพืนที่ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพประกอบด้วย ความลาดชัน ล้าน้า ถนน ป่าไม้ ดิน และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เป็นต้น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ โดยมีวิธีการจัดการข้อมูล ดังนี
1.1 ก้าหนดขอบเขตลุ่มน้าแม่ออนด้วยการ Digitizing ขอบเขตลงบนภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี (Ortho Photograph)
1.2 Clip ข้อมูล ลักษณะทางกายภาพเฉพาะพืนที่ลุ่มน้าแม่ออน และพืนที่โดยรอบลุ่มน้ารัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ลักษณะอุทกบางประการ สาเหตุและปัจจัยต่อภาวะอุทกภัยและแห้งแล้ง และแบ่งขอบเขตลุ่มน้าย่อย
1.3 แบ่งเขตลุ่มน้าแม่ออน ตามลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางอุทกบางประการ 3 เขต ได้แก่ ลุ่มน้าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง
และแบ่งลุ่มน้าย่อย จ้านวน 54 ลุ่มน้าย่อย ตามเส้นน้าสาขาหลัก ที่ไหลลงสู่ล้าน้าแม่ออน
1.4 วิเคราะห์อุทกวิทยาลุ่มน้า: ปริมาณน้าหลาก (Qp) ช่วงเวลาที่น้าในล้าน้าเดินทางจากต้นน้าจนถึงปลายน้า (Tp) ปริมาณน้ารวม (Qt)
- การใช้ประโยชน์ทด่ี ิน ศักยภาพการระบายน้า ขอบเขตและระดับความรุนแรง

วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์สมดุลน้า สาเหตุ และปัจจัย จากการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านพืนที่
แหล่งน้า พืนที่เกษตรกรรม และการบริหารจัดการน้า
คัดกรองสาเหตุและปัจจัยเข้าตามกลุ่มดัชนีชีวัด

 พัฒนา
ดัชนีชี้วัดภาวะน้า
ท่วมและภาวะ
แห้งแล้ง

จาแนก
กลุ่มดัชนีชี้วัด

กลุ่มดัชนีชี้วัดภาวะน้าท่วม (Flood in small watershed: FSW)
1. ดัชนีชีวัดปริมาณน้าท่า
2. ดัชนีชีวัดศักยภาพระบายน้า
3. ดัชนีชีวัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กลุ่มดัชนีชี้วัดภาวะแห้งแล้ง (Drought in small watershed: DSW)
1. ดัชนีชีวัดศักยภาพการผลิตน้าต้นทุน
2. ดัชนีชีวัดศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งน้า
3. ดัชนีชีปริมาณความต้องการใช้น้า และช่วงเวลา

 การจัดทาแผนที่และฐานข้อมูล GIS รวมทั้งการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล freeware เพื่อเสนอต่อ กลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้น้า ชุมชนที่ประสบ
ภาวะน้าท่วม อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ง่าย และเอือต่อการน้าไปใช้ประโยชน์

ภาพที่ 2 กระบวนการศึกษาวิจยั
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การ
กาห
นด
พื้น
ที่
เพื่อ
การ
ประ
เมิน
สร้างกลุ่ม คัดเลือกดัชนีชี้วัด และพัฒนาวิธีการประเมิน
(4)
1. พิจารณาสร้างกลุ่มดัชนีชีวัดและคัดเลือกดัชนีชีวัดย่อย
2. พัฒนาวิธีการประเมิน การก้าหนดค่าถ่วงน้าหนัก การเรียงล้าดับ
ความส้าคัญของดัชนีชีวัดที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพืนที่

ดัชนีชี้วัดภาวะน้าท่วม
สร้างแบบจาลองแนวคิดภาวะน้าท่วมลุ่มน้าขนาดเล็ก
(Flood in small watershed: FSW)

FSW = WDC+LU ≥ QOF
โดยที่

WDC = ระบบระบายน้า
LU = การใช้ประโยชน์ที่ดิน
QOF = ปริมาณนา้ ท่า

ดัชนีกลุ่มที่ 1

การผลิตน้า
ต้นทุน (WAC)

- ศักยภาพพืนที่ต้นน้าผลิตน้า
- ศักยภาพการกักเก็บและระบายน้า
- ผลผลิตน้าท่าและการกระจายตามช่วงเวลา

ดัชนีกลุ่มที่ 2

การเข้าถึงแหล่งน้า
ต้นทุน (WC)

- สัดส่วนของพืนที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง
- ชนิดพืชและความต้องการใช้น้าตลอดอายุพืช

ดัชนีกลุ่มที่ 3

ความต้องการใช้น้า/
ช่วงเวลาทุน (CWR)

- เขตการส่งน้ากับพืนที่รับน้า
- พืนที่เพาะปลูกในและนอกเขตชลประทาน

ดัชนีชี้วัดภาวะแห้งแล้ง
สร้างแบบจาลองแนวคิดภาวะความแห้งแล้งลุ่มน้าขนาดเล็ก (Drought in
small watershed: DSW)

DSW = WAC + WC ≥ CWR
โดยที่

WAC = ความสามารถในการผลิตน้าต้นทุน
WC = ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งน้า
CWR = ความต้องการใช้น้าในเขตพืนที่เกษตรกรรม

A(N)

รูปแบบและความหนาแน่นการใช้ที่ดิน
การตังถิ่นฐานของชุมชนต่อทิศทางระบายน้าหลาก
สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้าหลาก

กลุ่มดัชนี
ปริมาณน้าท่า

20

4

5

20

2

8

....

.....

2

8

15

3

4

12

3

9

....

.....

1

3

15

3

3

9

3

9

....

.....

3

9

(A(…)) (W(…))

นา
ดัชนีชี้
วัด
ต้นเห
ตุของ
ปัญห
า
ภาวะ
น้า
ท่วม
และ
ภาวะ
แห้ง
แล้ง
เข้าสู่
การ
พัฒน
า
แก้ไข
ปัญห
า

(QOF 1)
(QOF 2)
(QOF 3)

คะแนนประเมิน (พื้นที่ตามการแบ่งเขตประเมิน)
N
1
2
.......

A(..)

ระยะเวลาที่น้าหลากเดินทางออกจากพืนที่
ความหนาแน่นของเส้นทางระบายน้า
ความหนาแน่นจุดบรรจบกันของทางน้าสายหลัก
สภาพของล้าน้า
กายภาพพืนที่

A(N) W(N)

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน (LU)

ตัวอย่างการคานวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
(กลุ่มดัชนีปริมาณน้าท่า : พืนที่เสี่ยงภาวะน้าท่วม)

ความสัมพันธ์ของฝนกับภาวะน้าหลาก (WY1)
ช่วงเวลาเพิ่มขึนสูงสุด จนเกิดภาวะน้าท่วม (WY2)
อัตราการไหลนองสูงสุด (WY3)

รวมคะแนน
𝑁

(𝐴 × 𝑊)𝑄𝑂𝐹,𝑊𝐷𝐶,𝐿𝑈

50

41

26

.....

20

𝑖=1

ระดับประเมิน

5

4

3

.....

2

ระดับปริมาณน้าท่า

สูง

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

.....

ค่อนข้างต่า

กาหนดแนวทางแผนพัฒนาและการออกแบบวางผังเพื่อแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่ตามระดับความรุนแรง (6)
1. พิจารณาระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างศักยภาพและข้อจ้ากัดของ
พืนที่ป่าต้นน้าและแหล่งกักเก็บน้าในลุม่ น้า ความต้องการใช้น้าเพื่อการผลิต
ภาคเกษตร และรักษาระบบนิเวศล้าน้า
2. สร้างแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าเสนอต่อหน่วยงานระดับ
กรม กระทรวงทีม่ ีบทบาทเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการลุม่ น้าแม่ออน
แผนที่ 1 การบริหารจัดการพืนที่ป่าต้นน้า
แผนที่ 2 พัฒนาฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้า
แผนที่ 3 พัฒนาโครงข่ายการชลประทานราษฎร์ (เหมืองฝาย)
แผนที่ 4 พัฒนาระบบระบายน้า
แผนที่ 5 พัฒนาระบบผลิตภาคการเกษตร
แผนที่ 6 พัฒนากลุ่มบริหารจัดการ

ภาพที่ 3 กระบวนการประเมินพืนที่เสี่ยงภาวะน้าท่วมและแห้งแล้งในลุม่ น้าแม่ออน
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A(...) W(…)

ศักยภาพ
ระบายน้า (WDC)
(WDC)

-

(A(1))

ดัชนีกลุ่มที่ 3

ปริมาณ
น้าท่า (QOF)

A(1) W(1)

ดัชนีกลุ่มที่ 2

(5)

คะแนนเต็ม

ดัชนีกลุ่มที่ 1

ประเมินภาวะน้าท่วมและแห้งแล้ง ด้วยรูปแบบสมการทาง
คณิตศาสตร์ตามกลุม่ ดัชนีชี้วัด

ดัชนีชี้วัดภาวะน้าท่วมและแห้งแล้ง
(Indicators)

A(2)

1. ศักยภาพของพืนทีต่ ้นน้า (สัดส่วน สภาพป่าปกคลุม ความสามารถในการ
ซับ กักเก็บ และปลดปล่อยน้าในแต่ละฤดูกาล)
2. ระบบกักเก็บและระบายน้าธรรมชาติและชลประทาน
3. การใช้ประโยชน์ทด่ี ินภาคการเกษตรกรรม ระบบผลิตภาคเกษตร
4. พืนที่น้าท่วมและแห้งแล้ง ตามลักษณะภูมิกายภาพและภูมิอุทก

การประเมินภาวะเสี่ยงบนโปรแกรม
ArcGIS (extension)

A(2) W(2)

การสารวจข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนเกษตรกร
กลุ่มผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ อปท. (2)

นา
ฐานข้
อมูล
เชิง
พื้นที่
และ
ดัชนีชี้
วัดที่
ได้
จาก
สาเห
ตุ
ปัจจัย
ที่
ส่งผล
ต่อ
ภาวะ
น้า
ท่วม
เข้าสู่
กระบ
วนกา
ร
ประเ
มิน
ภาวะ
เสี่ยง

ค่าถ่วงน้าหนัก

การจัดเตรียมแผนที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหา (1)
จัดท้าแผนทีล่ ุ่มน้าแม่ออน ด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (geographic
information system: GIS) เพื่อใช้ในการออกภาคสนาม ดังนี
1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ขอบเขตลุ่มน้าแม่ออน (ตอนบน กลาง ล่าง)
ขอบเขตการปกครอง โครงข่ายระบบน้า และเส้นทางคมนาคม
2. แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ปีพ.ศ.2553 ทีแ่ สดงเส้นชันความสูง
3. แผนที่การจัดการน้า ขอบเขตชลประทาน ต้าแหน่งอ่างเก็บน้า ระบบเหมือง
ฝาย และโครงข่ายระบบคลองส่งน้า
4. พืนที่น้าท่วมจากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(GISTDA) และพืนทีแ่ ห้งแล้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ผลการศึกษา
ลุ่มน้าแม่ออน ประสบปัญหาทั้งภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง หรือภาวะขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรกรรม
โดยทั้งสองปัญหามีเหตุปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ ศักยภาพ
ในการผลิตและโครงข่ายลาน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ผลการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะแห้ง
แล้งและอุทกภัย ตามดัชนีชวี้ ัดที่พัฒนามีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่เสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งในลุ่มน้าแม่ออนมีหลายระดับ ได้แก่ 1. พื้นที่ประสบภาวะแห้งแล้งระดับต่า คือ
พื้นที่เชื่อมต่อป่าต้นน้า บริเวณตอนบนและตอนกลางลุ่มน้า 2. พื้นที่ประสบภาวะแห้งแล้งระดับปานกลาง เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและชุมชนที่ดอนที่มีความเสี่ยงรุนแรงขึ้นในปีถัดไปหากมีปริมาณฝนตกน้อย เพราะขาดแหล่งกักเก็บน้า
3. ลุ่มน้าตอนกลางที่เสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งค่อนข้างรุนแรง แม้อยู่ในเขตชลประทานแต่เพราะเป็นพื้นที่รอรับน้าจาก
พื้นที่ที่ขาดแหล่งผลิตน้าต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ามีน้อย และ 4. พื้นที่ประสบภาวะแห้งแล้งรุนแรงระดับสูง พื้นที่
เกษตรส่วนใหญ่เป็นพืน้ ที่ดอน เข้าถึงแหล่งน้าได้น้อย ทางน้าลาดชัน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง แม้ในปีที่
มีปริมาณน้าฝนมาก ซึ่งผลการประเมินสอดคล้องกับสถานการณ์ จริงในพื้นที่ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพ.ศ.2557-2558
และเน้นย้าให้เห็นเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของภาวะแห้งแล้ง ที่แสดงได้จากการเปรียบเทียบลุ่มน้าที่
ประสบกับภาวะแห้งแล้งจริงในภาพที่ 4 กับพืน้ ที่ที่ประเมินในภาพที่ 5 ซึ่งพบว่า สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

ภาพที่ 4 พื้นที่ประสบภาวะแห้งแล้งจริง
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ภาพที่ 5 ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรง
ภาวะแห้งแล้งในพืน้ ที่ลุ่มน้าแม่ออน ยกระดับความรุนแรงและขยายพืน้ ที่ในปีพ.ศ.2557-2558 และบางพื้นที่
อาจกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งซ้าซาก แม้พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตจัดสรรน้าชลประทาน เพราะปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง ทาปริมาณ
น้าต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าในพื้นที่เกษตรกรรม ในปีพ.ศ.2557 ชลประทานอ่างเก็บน้าแม่ออนและ
ชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจาเป็นต้องปล่อย โดยปริมาณน้ากักเก็บในระดับที่ปลอดภัยให้เกษตรกร ซึ่งความ
เป็นจริงคือปริมาณน้าในอ่างที่ตอ้ งกักเก็บไว้เพื่อสารองไว้ใช้ในกรณีที่เกิดภาวะฝนทิง้ ช่วง หรือปริมาณน้าฝนรายปีนอ้ ย
ถึงน้อยมากในปีถัดไป ส่วนสาเหตุ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรงแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สาเหตุ ปัจจัย ที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรง
ระดับ
ผลการ
ความ
ประเมินความ
สาเหตุ / ปัจจัย
รุนแรง
เสี่ยง
ไม่มแี หล่งกักเก็บน้า เช่น อ่างเก็บน้า บ่อน้าระดับชุมชนและระดับไร่นา หรือมีลาน้า
ภาวะแห้ง
ระดับ 5
ธรรมชาติแต่ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้ เนื่องจากลาน้าขนาดเล็ก สายน้าสั้นและ
แล้ง
ตื้นเขิน ขาดการขุดลอกคูคลอง ทาให้ขาดน้าไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งมักเกิดขึ้น
รุนแรง
เป็นประจาทุกปี ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ที่นอกเขตชลประทาน และลักษณะเป็นที่ดอน
มีแ หล่ งกั กเก็ บน้าขนาดเล็ ก เช่น อ่างเก็ บน้า บ่อ น้าระดับชุม ชนและระดั บไร่น า
ระดับ 4
จานวนน้อย และเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน แต่ปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อ
การเพาะปลูกมากกว่าปริมาณน้าต้นทุนในปีนั้นๆ โดยมีโครงการจานาข้าวของ
รัฐบาล เป็นปัจจัยเสริม ซึ่งหากปีนั้นปริมาณฝนตกน้อย ปริมาณน้ากักเก็บมีน้อย
มาก สามารถจัดสรรน้าได้เพียงช่วงแรกของการปลูกพืชและไม่สามารถจัดสรรน้า
ได้อีก
เกิดขึ้นในเขตเกษตรกรรมชลประทานที่อยู่ห่างไกลจากคลองส่งน้า หรืออยู่ใกล้
ภาวะแห้ง
ระดับ 3
คลองส่งน้าแต่ปริมาณน้าไม่สามารถส่งเข้าถึงพื้นที่ได้ มักเกิดขึน้ ในปีที่มีฝนตกน้อย
แล้งปาน
ปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้ามีน้อย หรือเกิดขึ้นในปีที่มีฝนตกหนัก แต่ขาดการ
กลาง
วางแผนกั ก เก็ บ น้ า เกษตรกรให้ ค วามร่ ว มมื อ ค่ อ นข้ า งน้ อ ยในการลดพื้ น ที่
เพาะปลูกลง และมีการลักลอบทดน้าเข้าพืน้ ที่เพาะปลูก
ภาวะแห้ง
ระดับ 1-2 เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน โดยมีสาเหตุมาจากการพื้นที่
เกษตรทั้งหมดถูกใช้เพาะปลูก ในปีที่มีฝนตกหนักตลอดฤดูฝน และเมื่อเข้าสู่ฤดู
แล้ง
แล้งก็ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ามีมากพอสาหรับการเพาะปลูก
เบาบาง
หลังจากนั้นปริมาณน้าที่จัดสรรในพืน้ ที่เพียงพอในช่วงแรก และช่วงที่พชื กาลังออก
ผลผลิต แต่เกิดภาวะฝนทิง้ ช่วง ทัง้ นี้เกษตรกรยังสามารถใช้น้าจากแหล่งน้าสารอง
ได้ พืชผลได้รับความเสียหายบ้างน้อยมาก
พื้นที่เสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย ปัจจัยสาคัญ ที่ทาให้ลุ่มน้าออนประสบภาวะอุทกภั ย คือพายุฝนฤดูร้อน จาก
การศึกษาปริมาณน้าฝนที่ตกติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2544–2554) พบว่า หากมีปริมาณน้าฝน
มากกว่ า 70 มิ ล ลิ เมตร ซึ่ ง มี โอกาสเกิ ด รอบปี ก ารเกิ ด ซ้ า 10 ปี เป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า
แม่ออนตอนล่าง สถานการณ์อุทกภัยระดับรุนแรงที่เกิดขึ้นใน ปีพ.ศ.2553–2554 มากจากพายุฝนที่มีความรุนแรงมาก
ที่สุดที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ออน คือ พายุโซนร้อนมินดอลเล (Mindulla) เกิดในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตลอดทั้งเดือน ปริมาณน้าฝนสะสมรายเดือ นสูงถึง 622.3 มิลลิเมตร พายุฝนที่มีความ
รุนแรงรองลงมา คือ พายุโซนร้อนไหหม่า (Haima) และ พายุนกเตน (Nock-ten) เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2554 พายุฝนทั้งสอง
ลูกนีม้ รี ะดับความรุนแรงที่ใกล้เคียงกัน ทาให้มีปริมาณน้าฝนสะสม 129.8 มิลลิเมตร และ 121.6 มิลลิเมตร ตามลาดับ
อุทกภัยที่ เกิดขึ้น ในลุ่ มน้าแม่ออนมี 3 ลัก ษณะ ดังนี้ 1) พื้น ที่ลุ่ มน้าตอนบน เหนืออ่างเก็ บน้าแม่ออนและ
ตอนกลางบริเวณที่ลาดเชิงเขา เสี่ยงต่อภาวะน้าท่วมฉับพลัน หรือน้าบ่า (Flash flood) หรือน้าป่าไหลหลากที่เกิดจาก
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อัตราการไหลของน้าที่เร็วกระแสน้าแรง เกิดขึ้นและลดลงอย่ างฉับพลันในระยะเวลาเพียง 2-4 ชั่วโมง แต่เกิดขึ้นได้
บ่อยในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักติดต่อกันมากกว่า 4 ชั่วโมง 2) พื้นที่เสี่ยงระดับปานกลาง ประสบภาวะน้าท่วมหลาก
เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายตอนกลางถึงพื้นที่ต้นตอนล่าง เพราะเป็นพื้นที่รับน้าช่วงแรก จากพื้นที่ต้นน้าที่มี ปริมาณน้ามาก
ไหลหลากเร็ว และแรง สถานการณ์ น้ีเกิด ขึ้นเมื่อ พื้น ที่ ลุ่ ม น้าตอนบนเกิ ดภาวะน้าท่ วมฉั บพลั น และ 3) พื้น ที่ เสี่ ย ง
ระดับสูง ปรากฏในพื้นที่ราบลุ่มติดริมน้าแม่ออนในบริเวณปลายตอนกลางเชื่อมลงไปถึงตอนล่างของลุ่มน้าแม่ออน
ประสบภาวะน้าท่ ว มขัง เพราะเป็ น พื้ น ที่ บ รรจบของล าน้าสายหลั ก หลายสาย ระบบระบายน้าขาดประสิ ทธิภ าพ
ปัจจุบันศักยภาพของลาน้าแม่ออน สามารถรองรับปริมาณน้าได้สูงสุดไม่เกิน 26.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือหาก
มีฝนตกติดต่อกันมากกว่า 70 มิลลิเมตร จากสถานการณ์ในปี พ.ศ.2554 ลาน้าแม่ออนมีปริมาณน้าสะสมสูงสุดถึง
78.59 m3/s จึงเกิดภาวะน้าท่วมหนัก (ภาพที่ 6)
จากสถานการณ์ในปีพ.ศ.2554 พบว่าเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตอนล่างให้รุนแรงและ
ขยายพื้นที่มากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวธุรกิจที่พักอาศัย (ภาพที่ 8) การ
ขยายตัวของชุมชนดังเดิม ถนนวงแหวนเชียงใหม่ -สันกาแพง และเชียงใหม่ -แม่ออน ย่านชุมชนหนาแน่นและย่าน
พาณิ ชยกรรมรุกล้าพื้นที่ริมน้า ทาให้สภาพลาน้าแม่ออนตอนล่างแคบเป็นคอขวด การระบายน้าออกจากพื้นที่ช้า
กอปรกับ การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในลาน้า ทาให้ลาน้าตื้นเขิน ศักยภาพการระบายน้าออกจากพื้นที่ลดลง ส่วน
ความเสี่ยงและความรุนแรงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่มีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 สถานการณ์ภาวะอุทกภัยใน ปีพ.ศ.2554
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ภาพที่ 7 ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะน้าท่วมตามระดับความรุนแรง
แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ.2549
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แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ.2553

ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
สาหรับ สาเหตุและปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตามระดับความรุนแรง แสดงไว้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สาเหตุ ปัจจัย ที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตามระดับความรุนแรง
ผลการ
ระดับ
ประเมินความ
สาเหตุ / ปัจจัย
ความรุนแรง
เสี่ยง
ภาวะอุทกภัย ระดับ 4-5 1. เกิดขึ้นชุมชนเทศบาลตาบลต้นเปา และสันกาแพง เป็นที่ลมุ่ ติดริมน้า
2. พื้นที่เกษตรกรรมแอ่งกระทะ มีโครงข่ายการระบายน้าตามธรรมชาติไม่ดี
รุนแรง
3. สายน้าย่อยบรรจบกันหลายสายก่อนไหลลงสูล่ าน้าสายหลัก
4. ล าน้าหลายสาย มีส ภาพแคบ คดเคี้ย ว และตื้ น เขิ น จากตะกอน หิ น ดิ น
ทราย
5. ถนนกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้าหลาก
6. ถนน บ้านจัดสรร ที่ปรับถมที่ดนิ ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้าท่วม
7. ชุมชนขยายตัวแบบไร้ทิศทางและบุกรุกพื้นที่ริมน้า และพื้นที่รับ
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ตารางที่ 4 สาเหตุ ปัจจัย ที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตามระดับความรุนแรง (ต่อ)
ผลการ
ระดับ
ประเมินความ
สาเหตุ / ปัจจัย
ความรุนแรง
เสี่ยง
1. เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมบนที่ราบขั้นบันไดระดับต่า และที่ราบระหว่างหุบ
ภาวะอุทกภัย
3
เขา
ปานกลาง
2. ลาน้าในพื้นที่เป็นเพียงลาน้าสายสัน้ ๆ แคบ และตืน้ เขิน
3. ไม่มแี หล่งกักเก็บน้าที่เพียงพอ
4. การขยายตัวของชุมชนเก่า บุกรุกพื้นที่ริมน้าอย่างต่อเนื่อง
5. การพัฒ นาโครงสร้างทางกายภาพ จากภาครัฐในพื้นที่มีบางโครงการเป็น
การเพิ่มระดับความรุนแรงของภาวะน้าท่วม มากกว่าการแก้ไขปัญหา เช่น
โครงการสร้างเหมืองฝายในลาน้าแม่ออน โครงการก่อสร้างสะพาน หรือ
ถนนขวางทางน้า
6. ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงมากนัก สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยชาวบ้าน/
อปท.
1. สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก อปท. ของลุม่ น้าแม่ออน
ภาวะอุทกภัย
1-2
2. ลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง หรือเป็นพื้นที่ดอน หรือเป็น
เบาบาง
พื้นที่ราบลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการแก้ไขปัญหาภาวะอุทกภัยที่ได้ผล
จากหน่วยงานภาครัฐ
3. เกิดขึ้นเฉพาะปีที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพืน้ ที่
4. การท่ ว มเป็ น เพี ย งการไหลหลากลงสู งพื้ น ที่ ด้ า นล่ า งในเวลาเพี ย ง 2 - 3
ชั่วโมง
5. ไม่ปรากฏความเสียหาย
ความเสี่ยงด้านภาวะอุทกภัย เกิดขึ้นในลุ่มน้าแม่ออนตอนล่างและขยายวงกว้างออกนอกเขตพื้นที่ลุ่มน้าแม่
ออน เพราะเป็นพื้นที่รับน้าต่อเนื่องกัน อีกทั้งพื้นที่บางส่วนยังเป็นจุดบรรจบกันของลาน้าสายหลัก จึงเกิดน้าท่วมขัง
(Drainage flood) พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนหลายแห่งอยู่ติดกับจุดบรรจบของลาน้า ซึ่งต้องรับปริมาณน้าหลากทั้ง
จากพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง และนอกพื้นที่ลุ่มน้าเป็นปัจจัยสาคัญ แต่ศักยภาพการระบายน้าหลากในพื้นที่ตอนล่าง
ค่อนข้างต่า ไม่สามารถรองรับปริมาณน้าหลากได้ ขณะที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการขยายย่านที่พักอาศัย
พาณิชยกรรม และถนนสายหลักสู่อาเภอสันกาแพงเป็นปัจจัยเสริมให้พ้ืนที่ตอนล่างมีภาวะเสี่ยงต่ออุทกภัยมากขึ้น
ทั้งนีย้ ังพบพื้นที่นาข้าวถูกปรับถมเป็นโครงการบ้านจัดสรร ย่านพาณิชยกรรมใหม่ อีกทัง้ พื้นที่ริมลาน้าถูกเปลี่ยนเป็นที่
อยู่อาศัย จึงส่งผลให้ภาวะอุทกภัยมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเสี่ยงที่จะขยายวงกว้างมากขึน้ ทาให้การศึกษา
ภาวะอุทกภัยในลุม่ น้าแม่ออน จาเป็นต้องให้ความสนใจกับพืน้ ที่เชื่อมต่อที่อยูน่ อกลุ่มแม่ออน ตอนล่างด้วยเช่นกัน
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการทบทวนผลงานวิจัยในหลายพื้นที่ หลายวิธีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พบว่า แต่ ละงานวิจัยได้
แยกศึกษาภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งออกจากกันตามเหตุปัจจัยและผลกระทบ แต่งานวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่า
ความเสี่ยงด้านอุทกภัยและแห้งแล้ง ทัง้ สองเหตุการณ์นั้น มีเหตุปัจจัยร่วมกัน (ภาพที่ 9) โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และหัวใจสาคัญคือศักยภาพพื้ นที่ต้นน้า หากขาดการขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้า ทาให้พ้ืนที่ป่าต้นน้าเข้าสู่
ภาวะเสื่อมโทรม เมื่อถึงฤดูฝน เม็ดฝนจึงตกลงมาปะทะกับผิวดินโดยตรงและด้วยความลาดชันของพื้นที่ทาให้เกิด
ปัญหาชะล้างหน้าดิน ไหลบ่ามาพร้อมกับน้าหลากที่ไม่มกี ารลดแรงปะทะจากต้นไม้ขนาดใหญ่ พืชพรรณที่ปกคลุมดิน
หรือฝายชะลอน้า ทาให้อัตราการไหลของน้าที่เร็วและแรง หลากเข้าท่วมบ้านเรือน พืน้ ที่เกษตรกรรม และเมื่อเข้าสูฤ่ ดู
แล้ง ความสามารถในการกักเก็บน้า ปลอดปล่อยน้าของดินลดลง ทาให้ปริมาณน้าไหลลงสู่ลาธารในฤดูแล้งลดลง
ความสัมพันธ์ของสาเหตุ ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งในลุ่มน้าแม่ออน
ลุ่มน้าแม่ออนตอนบน

ลุ่มน้าแม่ออนตอนกลาง

ลุ่มน้าแม่ออนตอนล่าง

ขาดการอนุรักษ์พื้นที่ปาเต็งรังต้นน้า/ ศักยภาพกักเก็บน้าต่า

การขยายตัวของเมืองและถนน
ขวางทางน้าหลาก/
ปัญหาระบบระบายน้า

แหล่งกักเก็บน้าตืน้ เขิน/
ระบบระบายน้าเสื่อมโทรม

ภาวะขาดแคลนน้า

ขาดการบริหารจัดการร่วมเชิง
ปัญหา ระบบ หน่วยงาน
การเกษตรเข้มข้นในฤดูแล้ง
ภาวะน้าปาไหลหลาก และภาวะน้าท่วมขัง
ระดับความรุนแรงของภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้งรุนแรงขึ้น
ปัญหาระบบนิเวศแหล่งน้า/ ลาน้า

ภาพที่ 9 เหตุปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงภาวะแห้งและน้าท่วม
ผลงานวิจัยนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าแบบ
บูรณาการ โดยให้องค์กรชุมชนในท้องถิ่นทั้งพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการร่วม โดยสามารถใช้ภูมิปัญญารวมทั้งกฎเกณฑ์ท้องถิ่นหรือองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
เป็นกลไกขับเคลื่อน ทัง้ นี้การบริหารจัดการดังกล่าวควรตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของนโยบายที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ
ทรัพยากรน้าต้นทุนที่มีอยู่ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลพวงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
รูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้าด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและองค์กรท้องถิ่นแบบบูรณาการ ด้วย 1. การ
พิจารณาคัดกรองปัญหาแบบเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
บูรณาการ ได้แก่การเชื่อมโยงสถานการณ์ทรัพยากรน้า ระบบการผลิต และระบบการบริหารจัดการลุ่มน้าไว้ด้วยกัน
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2. การใช้ฐานข้อมูลข้อเท็จจริงผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี (เช่น GIS) จากระดับลุ่มน้ากับภูมิปัญญาความรู้
ท้องถิ่นระดับจุลภาค เป็นกระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งเครื่องมือในการวางแผน
งานกิจกรรมติดตามประเมินผลตั้งแต่ระดับชุมชน ลุ่มน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงระดับนโยบายโดยมีความ
ชัดเจนว่า ข้ อมู ล หรือข้ อเท็ จจริงที่ย อมรับร่วมกั น (Evidence-based) จะเป็ น กุ ญ แจสาคั ญ ที่น าไปสู่ ก ารจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพ และที่สาคัญ เป็นฐานข้อมูลเพื่อการจัดการข้อขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้คณะวิจัยได้จัดทา
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแนะนาวิธีการใช้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง
และตอนล่าง และ 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในเครือข่ายลุ่ม น้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
กุญแจสาคัญ อีกส่วนหนึ่งที่จะทาให้เกิดการจัดการแบบยั่งยืน โดยต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน อาศัยเวที
หลายเวที และอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมปิ ัญญาที่เหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการลุ่มน้าแม่ออน และหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งแบบองค์
รวม ด้วยชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
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แนวทางการพัฒนาระบบ GMP ขนมจีนสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ABC จังหวัด
พะเยา
A guideline for Vermicelli GMP development: A case of Phayao ABC
community enterprise
อัจฉราวดี แก้ววรรณดี1 กิตตินันท์ เณรเนือง1 และ จักรทอง ทองจัตุ1*
Adcharawadee Keawwandee1, Kittinun Nennuang1 and Chakthong Thongchattu1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการผลิตขนมจีนเพื่อเตรียมรับรองมาตรฐานตาม
หลั ก เกณฑ์ วิธีก ารที่ ดี ส าหรั บ การผลิ ต และพั ฒ นาแนวทางในการเพิ่ ม อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิธีก าร
ดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการประเมินปัญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไข ส่วนที่
2 เป็นการออกแบบการทดลองวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดว้ ยเทคนิค Design of experiments (DOE)
ผลการวิจัยพบว่าปัญ หาที่ ต้องดาเนินการปรับปรุงเร่งด่วนประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นที่ 1 อาคารและ
สถานที่ผลิต ประเด็นที่ 2 การควบคุมกระบวนการผลิต ประเด็นที่ 3 สุขลักษณะของผู้ปฏิบัตงิ าน วิสาหกิจต้นแบบได้
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดยการดาเนินกิจกรรม 5ส และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมคุณภาพ
7QC Tools เข้ามาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน นอกจากนี้การออกแบบการทดลองยังสามารถ
ควบคุมระดับปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อการเจริญ เติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และสามารถช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้
คาสาคัญ: หลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดสี 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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บทนา
อุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยถือ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ และสร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วน 8.4% ซึ่งการผลิตอาหารในปัจจุบัน จะอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยในการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานในการผลิตอาหาร
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณอาหาร คุณภาพของอาหาร และทาให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนในจังหวัดพะเยา มีการผลิตและบริโภคกันมากในพื้นที่ เนื่องจาก
การผลิตขนมจีนเป็นโรงงานภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในพื้นที่ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ คือ ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องสุขลักษณะและการปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องในการผลิต จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความปลอดภัยในด้านการผลิต
และบริ โ ภค รวมไปถึ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ส าหรั บ การผลิ ต (Good Manufacturing Practices : GMP) เพื่ อ ให้
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐาน
Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็น หลั กเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิต อาหาร ซึ่งเป็ นเกณฑ์ห รือ
ข้อกาหนดขั้นพื้นฐานที่จาเป็นในการผลิตและการควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทาให้สามารถผลิ ตอาหารได้
อย่างปลอดภัยโดยหลักเกณฑ์ของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบ
การผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนผลิตระบบควบคุมตัง้ แต่
วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพและการขนส่ง จนถึงผู้บริโภค มีระบบ
บันทึกข้อมูลการตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัยทั้งนี้เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย[1]
จากงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้อ งปั ญ หาและข้อ บกพร่อ งของสถานที่ ผ ลิ ต ขนมจี น ส่ วนใหญ่ พ บว่าอาคารผลิ ต ไม่
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงรวมทั้งฝุ่นละอองเข้าสู่บริเวณผลิต พื้นชารุด ขรุขระ ไม่มีทางระบายน้ารวมถึงบริเวณ
การผลิตไม่มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆในการผลิตไม่ได้รับการรักษา
ความสะอาดอย่างเพียงพอ คนงานนั่งปฏิบัตงิ านกับพื้นในการจับเส้นขนมจีน น้าที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่เหมาะสม
เพียงพอ[2],[3] และขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องควบคุมคือ การบรรจุ จะต้องควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ สถานที่
ปฏิบัติงานของคนงานอย่างใกล้ชิด[4] แต่โดยภาพรวมถ้าสถานประกอบการมีการดาเนินงานภายใต้ระบบการผลิตที่ดี
จะส่งผลประโยชน์ทางตรงทาให้มีคุณภาพของสินค้าที่ดขี ึ้น ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสู งขึน้ ความผิดพลาดในการ
ทางานลดลง จ านวนของเสี ย ลดลง[5] วั ต ถุ ประสงค์ ข องการศึ ก ษาเพื่ อ ศึก ษาและปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต ให้
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ GMP ซึ่งเป็นระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการรวมไปถึงพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสาหรับการผลิตและสามารถพัฒนา
แนวทางเพื่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นานขึน้

วิธีการศึกษาดาเนินงาน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานสาหรับวิสาหกิจต้นแบบในครั้งนี้ได้ แบ่ง แผนการดาเนินงานออก
2 ส่วนดังต่อไปนี้
1. การประเมินปัญหาและการปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ GMP
โดยการศึก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ Good Manufacturing Practice หรือ GMP ซึ่ งเป็ น เกณฑ์ ห รือ ข้ อ ก าหนดขั้ น
พื้นฐานที่จาเป็นในการผลิตและการควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
โดยหลักการของ GMP ครอบคลุมตัง้ แต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดมี คี วาม
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ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนผลิตระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการ
ผลิต ผลิตภัณ ฑ์สาเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณ ภาพและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูลการ
ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดี ในเรื่องสุขอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้น
สุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย และข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีสาหรับการผลิต โดยอ้างอิงจากแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน GMP ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตส.9(55) เพื่อระบุถึงปัญหาหาที่พบและประเมินโอกาสการปรับปรุง ซึ่งมี
หัวข้อที่ต้องประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อดังต่อไปนี้
- หมวดที่ 1 สถานที่และอาคารผลิต
- หมวดที่ 2 เครือ่ งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
- หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
- หมวดที่ 5 การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
- หมวดที่ 6 สุขลักษณะของผู้ปฏิบัตงิ าน
2. แนวทางการยืดอายุผลิตภัณฑ์
ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มอายุของผลิต ภัณฑ์โดยใช้วิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ด้วยเทคนิค Design of experiments (DOE) ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการปรับค่าสภาวะของกระบวนการ
เพื่อให้ได้ผลตอบสนองให้เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งการทดลองครั้งนี้ใช้การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ เป็นการ
ออกแบบการทดลองที่ใช้ในกรณีที่ปัจจัย k ปัจจัย ซึ่งในแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 2 ระดับ โดยที่ระดับเหล่านี้อาจจะ
เกิดจากข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น อุณหภูมิ ความดัน หรืออาจจะเกิดจากข้อมูลเชิงคุณภาพเช่น คนงาน เครื่องจักร ฯ โดย
ในการออกแบบจะแทนระดับสูงด้วยเครื่องหมาย “+” และระดับต่าด้วยเครื่องหมาย “-” ซึ่งข้อมูลการออกแบบการ
ทดลองแบบนี้มีประโยชน์มากต่องานทดลองในช่วงเริ่มแรก เมื่อมีปัจจัยจานวนมากที่ต้องการที่จะตรวจสอบ ทาให้การ
ทดลองแบบปกติทั่วๆไปมีจานวนครั้งในผลการทดลองเป็นจานวนที่สูงมาก ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากและสิน้ เปลือง
ทั้งเวลาและวัสดุในการทดลอง การทดลองครั้งนี้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อที่ส่งผลต่อ
อายุผลิตภัณฑ์ โดยปรับระดับปัจจัยที่สาคัญ 6 ปัจจัยระยะที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ อุณหภูมิ (A), ความเร็วรอบการปล่อย
ส่วนผสม (B), ลักษณะการไหลของน้า (C), ความเข้มข้นของสารละลาย (D), ขนาดชองรูหัวโรยเส้น (E) และความหนา
ของบรรจุภัณฑ์ (F)
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ตารางที่ 1 ตารางการออกแบบการทดลอง
ปัจจัย
Run

A
+
+
+
+
+
+

B
+
+
+
+
+
-

C
+
+
+
+
+
+
-

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยและระดับของปัจจัย
ปัจจัย
A
B

Low
a
c

High
b
d

C

e

f

D
E

g
i

h
J

F

k

l

1
2
3
4
.
.
.
.
61
62
63
64

D
+
+
+
+
+
+
+

E
+
+
+

F
+
+
+
+
+
+
-

ระหว่างการทดลองได้ มีก ารปรับระดับของปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องโดยทาการกาหนดช่วงของระดับปัจ จั ยโดย
กาหนดระดับที่สูงและต่าที่สุดของแต่ละปัจจัยดังนี้ ปัจจัย A อุณหภูมขิ องน้าต้มเส้นที่ต่าที่สุดคือ a องศาเซลเซียสและ
สูงที่สุดคือ b องศาเซลเซียส ปัจจัย B ความเร็วรอบในการปล่อยส่วนผสมต่าที่สุดคือ c รอบต่อนาทีและสูงที่สุดคือ d
รอบต่อนาที ปัจจัย C อัตราการไหลของน้าที่ต่าที่สุดคือ e ลิตรต่อนาทีและสูงที่สุดคือ f ลิตรต่อนาที ปัจจัย D ความ
เข้มข้นของสารละลายที่ต่าที่สุดคือค่า pH เท่ากับ g และสูงที่สุดคือค่า pH เท่ากับ h ปัจจัย E ขนาดของรูหัวโรยเส้นต่า
ที่สุดคือ i เซนติเมตรและสูงที่สุดคือ j เซนติเมตร ปัจจัย E ความหนาของบรรจุภัณฑ์ต่าที่สุดคือ k เซนติเมตรและสูง
ที่สุดคือ l เซนติเมตร หลังจากทาการศึกษาและทดลองแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งตัวอย่างผลิตภั ณ ฑ์ไปตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณของจุลินทรีย์โดยผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัตกิ ารและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์คอื การอ่านค่าที่ได้จากการ
ตรวจนับจุลิ นทรีย์มาตรฐานและหลักการ The most probable number of coliform organisms (MPN) การตรวจนั บ
จุลินทรีย์มาตรฐานเป็นการนับปริมาณโคโลนี (colony) ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือมองเห็นด้วย
แว่นขยายซึ่งมาจากเซลล์ของจุ ลินทรีย์โดยจะถูกตรึงอยู่กับที่เมื่อเจริญเติบโตและแบ่งตัวจากเซลล์เดียวเป็นหลายๆ
เซลล์อยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยทั่วไปการนับจานวนจุลินทรีย์จะนับเฉพาะจานอาหารที่มีจานวนเซลล์ระหว่าง 25-
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250 เซลล์ เพื่อให้จานวนโคโลนีที่เจริญบนจานอาหารอยู่ในช่วงดังกล่าวไม่มากหรือน้อยเกินไปจึงต้องนาตัวอย่างมา
เจือจางเป็นลาดับด้วยวิธี serail Dilution โดยการทา serial dilution คือ เจือจางตัวอย่างเชื้อเริ่มต้นโดยทั่วไปทาเป็น
ลาดับๆละ 10 เท่าใช้ ปิเปตดูดตัวอย่างแต่ละ Dilution มา 1 ml. ใส่ในจานเพาะเชื้อจากนัน้ เทอาหารวุ้น (nutrient agar)
ลงในจานผสมให้เข้ากันทิง้ ไว้ให้วุ้นแข็งคว่าจานลงและหลังจากทาการบ่ม (incubate) เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง แล้วจึง
ทาการนับโคโลนี (colony) โดยใช้แว่นขยายและนามาหาค่าเฉลี่ยค่าที่ได้มีหน่วยเป็น colony forming unit (cfu) หลักการ
MPN เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประมาณจานวนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารและน้า โดยใช้หลักการทางสถิติ ในกรณีที่
ตัวอย่างอาหารมีจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณน้อย โดยนาตัวอย่างมาเจือจางลงระดับ 10 เท่า เลือกระดับความเจือจางที่
เหมาะสมกับตัวอย่างอาหาร โดยเลือกความเจือจาง 3 ระดับติดกัน ใส่ตัวอย่างอาหารที่เจือจางระดับต่างๆ ปริมาตร 1
มิลลิลิตร ลงในอาหารเหลวเพาะเชื้อ ระดับความเจือจางละ 3, 5 หรือ 10 หลอดโดยทั่วไปมักใช้ 3 หลอด บ่มและ
ตรวจการเปลี่ยนแปลงของความขุ่นหรือสีของอาหารเลี้ยงเชื้อรวมทั้งความสามารถในการสร้างแก๊สหรือกรดจาก
น้าตาลที่มีอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นๆ นาหลอดที่ให้ผลบวกกับปฏิกิริยาที่ต้องการทดสอบในแต่ละระดับความเจือจาง
ไปอ่านค่าตาราง MPN จะได้คา่ MPN/กรัม และช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% (95% confidence intervals)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาในส่วนที่ 1 การประเมินปัญหาและการปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ดีสาหรับการผลิต
จากการประเมินในเบื้องต้ นโดยอ้างอิงจากแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน
GMP ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตส.9(55) พบปัญหาที่ตอ้ งแก้ไขดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สถานที่และอาคารผลิต
หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
หมวดที่ 6 สุขลักษณะของผู้ปฏิบัตงิ าน
ตารางที่ 3 แสดงปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหมวดที่ 1
ปัญหาที่พบ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1.มี ก า รส ะส ม สิ่ งข อ งที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว เช่ น เศ ษ 1.ทาความสะอาดและเก็ บสิ่ งของที่ ไม่ใช้แล้ วออกจากบริเวณ
ถุงพลาสติก ไม้ ขวดพลาสติกฯ
อาคารและสถานที่ผลิต
2.ตัวอาคารมีการสะสมของสิ่งสกปรกเช่น ฝุ่น ซึ่ง 2.ก าหนดให้ มี ก ารท าความสะอาดบริ เวณสถานที่ ผ ลิ ต และ
ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนในอาหาร อาคารทุกวัน
3.มีน้าขังแฉะในบริเวณส่วนของการผลิตและทาง 3.ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขให้ เหมาะสม เช่ น ขยายหรื อ เพิ่ ม ช่ อ ง
ระบายน้ายังไม่สามารถระบายน้าได้ดีเท่าที่ควร
ทางการระบายให้มีความเหมาะสม ทาความสะอาดไม่ให้มีสิ่ง
ปฏิกูลสะสม
4.ไม่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสูอ่ าคารหรือ 4.ติด อุป กรณ์ ส าหรับป้ อ งกั น สั ต ว์และแมลงเข้ าสู่ อ าคารและ
บริเวณผลิตหรือสัมผัสอาหาร
สถานที่ผลิต
5.ยังไม่มีการแยกส่วนของการผลิตกับสานักงานที่ 5.แบ่งสัดส่วนระหว่างบริเวณการผลิตกับสานักงานให้ชัดเจน
ชัดเจน
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ตารางที่ 4 แสดงปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหมวดที่ 3
ปัญหาที่พบ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1.การเก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ยั ง ไม่ ถู ก 1.ปรับปรุงและแก้ไขบริเวณจัดเก็บให้มคี วามเหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธี การ
สุขลักษณะและมีนาขั
้ งแฉะ
ที่ ดี ส าหรับการผลิ ต เช่น ท าความสะอาดไม่ให้ เกิ ด น้าขั งในบริเวณจั ด เก็ บ
วัตถุดบิ
2.บริเวณที่เก็บภาชนะบรรจุอาจเกิด 2.แยกบริเวณจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องการการปนเปื้อน
การปนเปื้ อ นจากสิ่ งสกปรกเช่น ฝุ่ น เช่น จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ในบริเวณที่มิดชิดและติดอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นหรือแมลง
หรือแมลง
3.การขนย้ า ยส่ ว นผสมและบรรจุ 3.เปลี่ยนวิธีการขนย้ายให้เหมาะสมหรือใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการขนย้าย เช่น
ภัณฑ์ยังมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ใช้รถเข็นแทนการการใช้ผู้ปฏิบัตงิ านขนย้าย
4.การควบคุ ม การผลิ ต ยั ง ไม่ เป็ น 4.จัดทาคู่มอื สาหรับการทางานและใช้อุปกรณ์ในการช่วยควบคุมกระบวนการ
มาตรฐาน เช่น การวัด อุณ หภู มิของ ผลิต เช่น ใช้ปืนยิงอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์
น้า
5.น้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตยังไม่ได้ 5.ท าการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าให้ เป็ น ไปตามคุ ณ ภาพตามมาตรฐานตาม
คุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ติดตัง้ ระบบกรองน้าหรือระบบฆ่าเชื้อ
ของกระทรวงสาธารณสุข
สาหรับน้าที่จะใช้ในกระบวนการผลิต
6.การเก็ บ รั ก ษาและการขนย้ า ย 6.จัดการให้มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และการขนย้ายให้เหมาะสมโดยการแยก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ บริเวณจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนและมีมาตรการการป้องกันที่เหมาะสมรวมไปถึง
ปนเปื้ อ นและการเสื่ อ มสลายของ ใช้อุปกรณ์ในการขนย้าย เช่น การใช้รถเข็นแทนการใช้ผู้ปฏิบตั งิ าน
อาหาร
บริเวณเก็บรักษาภาชนะบรรจุ
จัดให้มีการทาความสะอาดบริเวณที่เก็บภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ทุกวัน
ตารางที่ 5 แสดงปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหมวดที่ 6
ปัญหาที่พบ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1.ไม่ เ ปลี่ ย นรองเท้ า เวลาออกไป 1.จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
บริ เวณนอกการผลิ ต และไม่ ล้ า ง การตรวจสอบหรือไม่อนุญ าตให้ผู้ปฏิ บัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามไม่สามารถเข้า
รองเท้าในบ่อล้างก่อนเข้าบริเวณการ หรือออกบริเวณการผลิต
ผลิต
2.การสวมหมวกตาข่ายยังสวมไม่ถูก 2.จัดทาคู่มือในการสวมหมวกตาข่ายและจัดให้มีการตรวจสอบ
วิธี
3.รองเท้ า และผ้ า กั น เปื้ อ นไม่ ได้ รั บ 3.จัดให้มีการทาความความสะอาดรองเท้าและผ้ากันเปื้อนทุกวัน
การทาความสะอาด
4.พ นั ก งาน ไม่ ค่ อ ย ล้ างมื อ ก่ อ น 4.จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัตงิ าน
การตรวจสอบ
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ซึ่งจากผลการประเมินปั ญ หาและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในเบื้อ งต้น วิธีการหรือเครื่องมือ ที่ จะมา
สามารถน ามาแก้ ไขปัญ หาและปรับปรุงสถานประกอบเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสาหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMP) นั้นคือ กิจกรรม 5ส และ
7QC Tools โดย กิจกรรม 5ส มีหลักการหรือหลักในการปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
- สะสาง คือ การจัดแยกระหว่างสิ่งที่จาเป็นต้อ งใช้ในการปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านให้ออกจากกันอย่างชัดเจน
- สะดวก คือ การจัดสิ่งของที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
หยิบใช้งานมากที่สุด
- สะอาด คือ การทาความอาด การกาจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และสิ่งไม่พึงประสงค์ให้หมดไป
- สุขลักษณะ คือ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยกาหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึ้น
และรักษาให้ดีตลอดไป
- สร้างนิสัย คือ การมีความสามารถที่จะปฏิบัตใิ นวิธีการต่าง ๆ ที่สนับสนุนเพื่อสร้างให้สภาพภายในสถานที่
ทางานเกิดอุปนิสัยที่ดี และมีระเบียบวินัย
กล่าวคือการทากิจกรรม 5ส จะช่วยทาให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ดใี นการผลิตอาหาร (GMP) ได้โดยหมวด
ที่ 1 สถานที่ ตั้ ง และอาคารผลิ ต ขั้ น ตอน สะสาง สะอาด สามารถช่ ว ยในจั ด การเกี่ ย วกั บ ความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งรวมไปถึงบริเวณโดยรอบซึ่งความสะอาดเป็นสิ่งสาคัญของหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP) หมวดที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ขั้นตอน สะสาง สะดวก สะอาด นอกจากช่วยในการ
จัดการความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแล้วยังช่วยให้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตได้
ง่ายและสะดวกขึ้นซึ่งช่วยในการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการผลิ ต หมวดที่ 3 การควบคุ มกระบวนการผลิต ขั้น ตอน
สะอาด สุขลักษณะ โดยที่การควบคุมกระบวนการผลิตนอกจากสินค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ที่ออกมาจากกระบวนการ
จะต้องมีคุณภาพแล้วในส่วนของกระบวนการผลิตก็ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอยู่ สม่าเสมอเพื่อให้กระบวนการ
ผลิตมีมาตรฐาน หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล ขั้นตอน สะอาด จะมาช่วยในการจัดการในส่วนของสุขาภิบาลภายใน
สถานที่ ผ ลิ ต ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไม่ ค วรมองข้ า มเนื่ อ งจากสุ ข าภิ บ าลก็ มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเช่นกัน หมวดที่ 5 การบารุงรักษาและการทาความสะอาด ขั้นตอน สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สร้างนิสัย จะช่วยทาให้ให้อุปกรณ์ เครื่องมือรวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีความพร้อมและมีความ
สะอาดอยู่เสมอซึ่งเมื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ดีย่อมทาให้ประสิทธิภาพรวมไปถึงคุณภาพใน
การผลิตเพิ่มขึ้น หมวดที่ 6 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอน สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย จะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานได้อย่างถูกต้องและยังช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทางานซึ่งนาไปสู่การ
การทางานที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน และอีกหนึ่งเครื่องมือใน 7QC Tools เครื่องมือที่จะนามาใช้คือ แผ่นตรวจสอบ
(Check sheet) คือแบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้บันทึกข้อมูลได้งา่ ยและสะดวก โดยที่สามารถนา
แผ่นตรวจสอบเข้ามาช่วยในการควบคุมกระบวนการผลิตรวมไปถึงการตรวจสอบต่างๆภายในสถานประกอบการ
2. ผลการศึกษาส่วนที่ 2 การยืดอายุผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการยืดอายุผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดพะเยา
สามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากเดิม 3 วัน เป็นสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 23 วัน โดยระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการควบคุมการเจริญ เติบโตของจุลินทรีย์ อยู่ที่ระดับ High ยกเว้นขนาดรูของหัวโรยเส้น ไม่ส่งผลต่ออายุ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยจากผลการวิเคราะห์ จ านวนของเชื้อ จุลิ น ทรีย์ที่ พ บในตั ว อย่างของผลิ ต ภั ณ ฑ์ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย
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Staphylococcus aureus (S. aureus), Bacillus cereus และ Eschericia coli (E.Coli) โดยจานวนที่พบอยู่ในตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์ที่นาไปตรวจวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ Bacillus cereus มีปริมาณน้อยกว่า 10 CFU/g ,Escherichia coli มีปริมาณ
น้อยกว่า 3.0 MPN/g และ Staphylococcus aureus มีปริมาณน้อยกว่า 10 CFU/g

วิจารณ์และสรุปผล
การประเมิน ปั ญ หาและแนวทางการปรับ ปรุ งให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิธีก ารที่ ดี ส าหรั บ การผลิ ต
กิจกรรม 5ส และ 7QC Tools นัน้ มีความเหมาะสมสาหรับสถานประกอบการเนื่องจากเป็นกิจกรรมพื้นฐานซึ่งสามารถ
ช่วยทาให้เกิดระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ ซึ่งมีความสาคัญ และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ วิธีการผลิตที่ดี (Good
Manufacturing Practices : GMP ) โดยที่ จ ะท าให้ เกิ ด กระบวนการผลิ ต ที่ มี ม าตรฐานมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการท า
กิจกรรม 5ส เพราะนอกจากจะได้ความสะอาดที่เป็นสิ่งที่สาคัญ แล้วยังทาให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีวินัยและ
ปฏิ บัติ ต ามกฎจึ ง ทาให้ สิ น ค้ า หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ได้ นั้น มี คุ ณ ภาพ สะอาด และปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โภคซึ่ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices : GMP ) และการนา 7 QC Tools มาใช้ร่วมด้วยก็เป็นอีก
หนึ่งวิธีที่สาคัญเนื่องจากใน 7 QC Tools นัน้ มีเครื่องมือที่หลากหลายสามารถนาไปประยุกต์และปรับใช้ในการปรับปรุง
หรือค้นหาสาเหตุของปัญ หาและวิธีการแก้ไข รวมไปถึงการติดตามผลของการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะทาให้ระบบมี
มาตรฐานมากยิ่งขึน้ เช่น ใช้ผังก้างปลาเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ใน
การตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือวิธี การทางานต่างๆ การใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อติดตามผลของกระบวนการผลิต
เป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการขอยื่นการรับรองมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดสี าหรับการผลิต
การพั ฒ นาแนวทางในการยืด อายุ ผลิ ตภั ณ ฑ์เพื่อ ให้ส ามารถเก็บรัก ษาได้ นานขึ้น โดยวิธีก ารควบคุม การ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสามารถสรุปได้ดังนี้ เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus cereus
มีปริมาณ น้อยกว่า <10 CFU/g ,เชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli มีปริมาณน้อยกว่า < 3.0 MPN/g และ เชื้อจุลินทรีย์
Staphylococcus aureus มีปริมาณ <10 CFU/g จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 200 กรัม ซึ่งจุลินทรีย์ที่พบทั้งหมดล้วนเป็น
จุลิ นทรีย์ที่ส่งผลทาให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายเมื่อได้รับเชื้อ จุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด เข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการ
ดังต่อไปนี้ Staphylococcus aureus (S. aureus) S. aureus เป็นเชื้อที่พบได้ตามส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ เช่น จมูก
มือ แผลเรือ้ รัง ผิวหนังรวมทั้งบนเสื้อผ้า อากาศ ฝุ่นละออง การปนเปื้อนของเชื้อมาจากการไอหรือจามลงอาหาร หรือ
การได้รับเชื้อจากผิวหนัง หรืออาจมีการปนเปื้อนภายหลังการพาสเจอร์ไรส์ และยังพบในสารอาหารที่ไม่ได้ผ่านการหุง
ต้ม หรืออาหารสุกๆดิบๆ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวใน
ช่องท้องและอ่อนเพลีย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อ และมีการเปลี่ยนแปลงความดัน
โลหิตเป็นระยะๆ รวมทั้งอาจมีการเต้นของชีพจรผิดปกติ ซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน โดยจะขึ้นอยู่กับ
สภาพความต้านทานสารพิษของร่างกาย ปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารและปริมาณสารพิษที่สร้างขึ้นใน
อาหาร รวมทั้งสภาพร่างกายโดยทั่วไปของผู้ที่ได้รับเชื้อด้วย Bacillus cereus คือแบคทีเรีย (bacteria) ในกลุ่ม Bacillus
เจริญได้ในที่มีอากาศ (aerobic bacteria) และในร่างกายมนุษย์รวมไปถึงสัตว์เลือดอุน่ เป็นสาเหตุทาให้เกิดอาการการ
ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง และถ่ายอุจจาระเหลวโดยทั่วไปอาการเป็นอยู่ไม่เกิน 14 ชั่วโมงเมื่อบริโภคอาหารนัน้ เข้าไป
ปริมาณที่ก่อโรคได้คือ มากกว่า 100,000 เซลล์ต่อกรัม โดยที่ชนิดที่สร้างพิษทาให้อาเจียนมักจะเจริญได้ดีบนข้าวสุก
มัน ฝรั่งบด หรือ อาหารจาพวกแป้ งอื่น ๆ ในขณะที่ ชนิด ที่ส ร้างพิษทาให้ท้องร่วงชอบเจริญ เติบโตบนอาหารหลาย
ประเภท ตั้งแต่ผัก และสลัด ไปจนถึงเนื้อและแคสเซอโรล Eschericia coli (E.Coli) เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม มีอยู่
ตามธรรมชาติในลาไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์โดยเชื้อจะปนเปื้อนมากับอาหารที่ปรุงไม่สุก อาหารดิบ อาหารปรุงสุกที่
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ค้างคืนไว้นาน ผักผลไม้ที่ลา้ งไม่สะอาด น้าที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ มือมนุษย์ แบคทีเรียชนิดนีท้ าให้เกิดอาการท้องเสีย
บ่อยทีส่ ุด ทัง้ ในเด็กและผู้ใหญ่ ทาให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้า
และผลจากวิธีก ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บโตของเชื้อ จุ ลิ น ทรี ย์ พ บว่าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถเก็ บ รัก ษาไว้ที่
อุณหภูมหิ ้องได้นานมากขึน้ ประมาณ 1 เดือนเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์มกี ารเจริญเติบโตในอัตราที่ต่าและมี
จานวนอยู่ภายใต้มาตรฐาน โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญและเกณฑ์กาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน(มผช)[6] และตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร[7] โดยตามาตรฐานดังที่ กล่าวมาในข้างต้น กาหนดไว้ว่ าเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus cereus ต้องมี
ปริ ม าณไม่ เกิ น 100 CFU/g , เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ Escherichia coli ต้ อ งมี ป ริ ม าณน้ อ ยกว่ า 3 MPN/g และเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
Staphylococcus aureus ต้ อ งมี ป ริ ม าณไม่ เกิ น 100 CFU/g ซึ่ ง วิ ธี ก ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ น
กระบวนการผลิตจะต้องมีการควบคุมค่อนข้างที่จะละเอียดจึงอาจจะต้องมีการจัดทาคู่มือในการทางานและคู่มือการ
ตรวจสอบ เพื่อให้สะดวกต่อการทางานและตรวจสอบกระบวนการผลิต
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การสารวจนาร่องทางนิเวศอุทกวิทยาในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อ
พัฒนาการจัดการประมงเชิงบูรณาการ: กรณีศกึ ษาวิกฤตการณ์คณ
ุ ภาพน้าในช่วงน้า
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
จารุ ม าศ เมฆสั ม พั น ธ์ 1* มณช์ นิ ศ าษ์ ศรี ส มวงศ์ 2 จิ ร าภั ษ อั จ จิ ม างกู ร 2 ศั น สนี ย์ หวั งวรลั ก ษณ์ 2
อุไรรัฒท์ เนตรหาญ2 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3 ขนิษฐา บัวแก้ว4 และ นภรุจ แก้วฉวี5
Charumas Meksumpun1*, Monissa Srisomwong2, Jirapast Adjimangkunl2, Sansanee Wangworalak2,
Urairathr Nedtharnn2, Shettapong Meksumpun3, Khanitta Buakaew4 and Nobpharud Keachawee5
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะการกระจายของของแข็งแขวนลอย (TSS) ที่มาจากแม่น้าสายหลัก
และการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของอินทรีย์สารในรูปของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ; Chl) ตลอดจนปัจจัยด้าน
ออกซิเจนละลายน้า (DO) ในพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์จากตอนบนลงมาสู่ตอนล่าง การศึกษา
ดาเนินการในพื้นที่ 15 สถานี ในช่วงฤดูกาลที่น้าท่วมหลากในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 (มีระดับน้าเก็บกักสูงถึง 75
%) และเปรียบเทียบข้อมูลกับการสารวจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (ระดับน้าเพียง 26 %) ผลการศึกษาพบว่ามวล
น้าต้นทุนจากแม่นาสายหลั
้
กทาให้คา่ อุณหภูมขิ องน้า ความเป็นกรด-เบส และ DO ลดลงจากเดิม 0.62 , 1.03, และ
1.35 mg/L ตามลาดับ ทั้งนี้ มวลน้าที่ไหลลงมามีค่า Chl ที่ค่อนข้างต่า (5.07+
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม
ของพื้นที่อ่างเก็บน้ามีค่า Chl สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.83+
การเพิ่มขึ้นของ Chl มีบทบาทต่อ 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)
ตามลาดับ ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตทรัพยากรสัตว์นา้ อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่
น้าลึ ก มากกว่า 2 เมตร รวมทั้ งพื้น ที่เขตตื้นบริเวณที่น้าท่ วมขังบนที่ น าเดิ ม มีค่ า DO ที่ต่ าลงถึงประมาณ 1 mg/L
ลักษณะดังกล่าวจัดเป็นวิกฤตการณ์เชิงคุณภาพน้าที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้าทั้งที่อาศัยอยู่
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ตามธรรมชาติ และสัตว์น้าที่เลี้ยงในกระชัง ซึ่งสมควรหาทางรับมือ /แก้ไข หรือปรับแนวทางการบริหารจัดการให้
เหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ: สภาวะน้าท่วมหลาก อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ของแข็งแขวนลอย คลอโรฟิลล์เอ ออกซิเจนละลายน้า

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

บทนา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์นับเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่แห่งแรกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขึ้น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างปิดกั้นลาน้าพอง ที่ตาบลอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อที่น้า
ที่ระดับเก็บกักสูงสุดประมาณ 256,250 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศ รองมาจากอ่างเก็บน้าเขื่อนศรี
นครินทร์ และอ่างเก็บน้าเขื่อนวชิราลงกรณ ตัวเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มกักเก็บเพื่อใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509
ลักษณะเขื่อนเป็นแบบหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 35.1 เมตร สันเขื่อนมีความสูงอยู่ที่ระดับ 188.1 เมตร (รทก.)
และอ่างเก็บน้ามีความลึกเฉลี่ย 5.6 เมตร
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ นับเป็นอ่างเก็บน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อย่างไรก็ตาม จากสภาพการถดถอยลดลงของทรัพยากรสัตว์น้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา (เขมชาติ
2557) ทาให้ทางกรมประมงได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการแก้ปัญหา และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ครบวงจร
ซึ่งสามารถตอบโจทย์จากปั จ จัย หลายๆ ด้ านที่ม าเชื่อ มโยงกั น ซึ่งจะสามารถน าไปสู่ ก ารวางแผนบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรและแหล่งน้าในพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
ในการนี้ คณะผู้วิจัยจากทางคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ศึกษาข้อมู ลความรู้ที่ผ่านมา
วิเคราะห์ปัญหา ซึ่งได้ทาให้เห็นความจาเป็นในการพัฒนาแผนวิจัยเชิงบูรณาการ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการอ่าง
เก็บน้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้าเขื่อน
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อุบลรัตน์ ดาเนินการในปี พ.ศ. 2560-2562 เพื่อตอบรับกับปัญหาการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับศักยภาพทางด้านภูมิสัณฐานวิทยา
และนิเวศอุทกวิทยา ตลอดจนวิถีชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า
ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ได้วางแผนการออกสารวจที่ครอบคลุมทั้งด้านการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า ทรัพยากรสัตว์น้า สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทางน้า และระเบียบมาตรการที่
เกี่ยวข้อง โดยเริ่มงานสารวจข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา แผนวิจัยดังกล่าว นับเป็นการนาร่องในด้าน
การสร้างความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาการประมงในพื้นที่แหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ เชิงบูรณาการ ซึ่งความรู้และ
แนวคิดจาการวิจัยจะสามารถประยุกต์ตอ่ ยอดเพื่อใช้บริหารจัดการแหล่งน้าจืดในแผ่นดิน ที่มีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่
คล้ายคลึงกันต่อไปได้
ในการศึกษาครั้งนี้ จัดเป็นส่วนของงานวิจัยนาร่องทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้า มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าและผลผลิตขั้นต้นตามธรรมชาติ ตาม
ช่วงเวลาหรือฤดูกาลเด่นที่มีในระบบนิเวศอ่างเก็ บน้า โดยเน้นการสร้างความรู้เพื่อการเตรียมรับมือกับสถานการณ์
ปัญ หาที่มักเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าน้าท่วมหลาก ซึ่งมีมวลน้าปริมาณมากไหลลงเข้าสู่พ้ืนที่อ่างเก็บน้าอย่าง
รวดเร็ว และทาให้เกิดสภาวะน้าท่วมขังกินพื้นที่สูงขึ้นไปยังพืชพรรณริมฝั่งและเขตที่อยู่อาศัยของชุมชน รวมถึงพื้นที่ที่
ใช้ทาการเกษตรกรม การทานาปลูกข้าว และพื้นทีเ่ ลีย้ งสัตว์ตา่ งๆ
ในการศึกษาได้มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะการกระจายของของแข็งแขวนลอยที่มาจากแม่นาสายหลั
้
ก (แม่น้า
พอง แม่น้าพะเนียง และแม่น้าเชิญ ) และสัดส่วนของอินทรีย์สารในรูปของผลผลิตขั้นต้น (ระดับคลอโรฟิลล์เอ) ที่มีใน
มวลน้า ในพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของอ่างเก็บน้า จากตอนบนลงมาสู่ตอนล่าง (ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลาใน
กระชัง) นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้า ซึ่งมีความสาคัญต่อความ
เป็นอยู่ของสิ่งมีชีวติ ทางน้า อนึ่ง ผลจากการศึกษานี้ ยังเชื่อมโยงไปสู่บริบทของการเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้าเพื่อการผลิตทรัพยากรประมงที่เหมาะสม และการใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่มี ทัง้ นี้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้มุมมองเพื่อการต่อยอดการศึกษาทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่รัดกุมตามช่วงเวลาใน
รอบปี ตลอดจนได้แนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นการประสานความร่วมมือในระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ท้าการศึ กษาในบริ เวณ 15 สถานี (U1 – U15) ครอบคลุม พื้ น ที่ อ่ างเก็ บ น้้ าเขื่ อ นอุบ ลรัต น์ ซึ่งอยู่ ในเขตจั งหวั ด
หนองบัวล้าภู และจังหวัดของขอนแก่น รวม 6 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภออุบลรัตน์ อ้าเภอหนองเรือ อ้าเภอภูเวียง อ้าเภอ
หนองนาค้า ในจังหวัดขอนแก่น และอ้าเภอโนนสัง อ้าเภอศรีบุญเรือง ในจังหวัดหนองบัวล้าภู รวมถึงในบริเวณพื้นที่รับน้้าหลัก
ทางตอนบนของอ่ างเก็ บ น้้ า ซึ่ งรั บ น้้ ามาจากล้ า น้้ า พอง (ที่ ไหลลงมาจากทางภู ก ระดึ ง) ล้ าน้้ าพะเนี ย ง (ที่ ไหลลงมาจาก
หนองบัวล้าภู) และล้าน้้าเชิญ (ที่ไหลลงมาจากภูกระดึง ซึ่งไหลรวมกับล้าน้้าพรมก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่อ่างเก็บน้้า) (ภาพที่ 1)
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านคุณภาพน้้าพื้นฐาน ประกอบด้วยอุณหภูมิของน้้า ความเป็นกรด-เบส ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้า โดยใช้เครื่องตรวจวัดภาคสนาม (YSI model 650) วัดทุกชัน้ ความลึก 1 เมตร จากผิวน้าถึงพื้นท้อง
น้า และเก็บตัวอย่างน้ามาวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้้า โดยน้าตัวอย่างที่ทราบปริมาตรมากรองผ่าน
กระดาษกรอง GF/C ที่ทราบน้้าหนักแห้งแน่นอนแล้ว ก่อนน้าไปท้าให้แห้งด้วยเครื่อง Freeze dryer เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน
และชั่งน้้าหนักเพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้้า ในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
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นอกจากนี้ ยังศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์ เอ ในน้้า โดยการเก็บตัวอย่างน้าที่ระดับ 30 cm จาก
ผิ ว หน้ า น้ า มากรองผ่ า นกระดาษกรอง GF/F (Whatman) ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 25 มิ ล ลิ เมตร แล้ ว สกั ด ด้ ว ย
Acetone เข้มข้น 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ในสภาพปราศจากแสง หลังจากนัน้ จึงนาไปวิเคราะห์หาปริมาณ
คลอโรฟิลล์ เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร; g/L) ด้วยวิธี Spectrophotometric method

U2
U1

U11
U4
U5

U14

U6 U8
U9
U7

U15

U10
U12

U13

U3

ภาพที่ 1 สถานีสารวจ 15 สถานี (U1-U15) โดยรอบพื้นที่อา่ งเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง
น้ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 75 % ของระดับเก็บกัก (สถานีที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง มีก ารออกสารวจในช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วย)
อนึ่ง ในวิเคราะห์ ผ ลการศึก ษา ได้ มี ก ารศึก ษาข้ อ มู ล ทางภู มิ สั ณ ฐานวิท ยาในแต่ล ะบริ เวณ รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงระดับการเก็บกักน้า การไหลเข้า การปล่อยน้า ฯลฯ และลักษณะการใช้ประโยชน์ทางการประมงในพืน้ ที่ที่
พบในแต่ละช่วงเวลาทีท่ าการศึกษาจากภาคสนาม และจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิที่เกี่ยวข้องมาประกอบ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาคุณภาพน้าทั่วไป ในระดับผิวน้า (30-50 cm) บริเวณสถานีศึกษาโดยรอบอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบล
รัตน์ ซึ่งเปรียบเทียบในช่วงวันที่ 2-3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (ระดับเก็บกักน้าต่า ที่ระดับ 26.5+0.7%) และวันที่ 79 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (ระดับเก็บกักน้าขึ้นสูงมาก ที่ระดับ 75.0+2.0 %) พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ
น้า ความเป็นกรด-เบสของน้า และปริมาณออกซิเจนละลายน้าในช่วงปีที่มี ระดับเก็บกักน้าสูงขึ้นมาก (ตุลาคม พ.ศ.
2559) นัน้ ค่าเฉลี่ยของปัจจัยทั้งสาม (30.45+1.52๐C, 7.42+0.19, และ 5.36+1.57 mg/L ตามลาดับ) ได้ลดต่าลงกว่า
ระดับเฉลี่ย (31.07+1.97๐C, 8.45+0.18, และ 6.71+1.70 mg/L ตามลาดับ) ที่พบในช่วงปี พ.ศ. 2558
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ผลการศึกษาด้านอุณหภูมิของน้ายังพบว่า มวลน้าที่มาจากแม่น้าพอง (สถานี U1) ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลัก มี
ค่าอุณหภูมขิ องน้า (27.69-28.25 ๐C) ที่ต่ากว่าในทุกบริเวณของอ่างเก็บน้า ส่วนในพื้นที่เขตตื้นและมีความลาดชันต่า
(อาทิ สถานี U7, U9, U13) มักมีค่าอุณหภูมิของน้าที่สูงกว่าแม่น้าที่ไหลลงมาในปีนั้น ๆ ประมาณ 4-5 ๐C และพบว่า
ค่าอุณหภูมิของน้าสูงสุดที่พบในพื้นที่อา่ งเก็บน้ามีค่าเท่ากับ 34.10 (สถานี U7 ในปี พ.ศ. 2558 ที่มรี ะดับเก็บกักน้า
ต่า)
ส าหรั บ ปั จ จั ย ด้ า นความเป็ น กรด-เบสของน้ านั้ น โดยรวมอยู่ในระดั บ ที่ เป็ น เบสเล็ ก น้อ ย โดยพบความ
แปรปรวนตามพื้นที่ต่าที่สุด (<2.5 % ของระดับเฉลี่ยที่พบ) เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ขณะที่ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า (ที่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง) เป็นปัจจัยที่มีความแปรปรวนตามพื้นที่สูงที่สุด (>25.4 %
ของระดับเฉลี่ยที่พบ) ทั้งนี้ พบค่าที่สูงมาก (9.78 mg/L) ในสถานี U13 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเลี้ยง
ปลาในกระชัง) และพบค่าที่ต่าถึงประมาณ 3 mg/L ในช่วงหน้าน้าท่วมหลาก โดยเฉพาะในมวลน้าจากแม่น้าเชิญ
(สถานี U3) และบริเวณเขตตืน้ ที่บ้านโป่งสัง (สถานี U7) ที่พบเศษหญ้าเน่าเปื่อยถูกพัดพามารวมตัวกันเป็นจานวนมาก
ตารางที่ 1 ลักษณะคุณภาพน้าทั่วไปในบริเวณสถานีศึกษาโดยรอบอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเปรียบเทียบในช่วง
วันที่ 2-3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (ระดับเก็บกักน้า 26.5+0.7%) และวันที่ 7-9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (ระดับ
เก็บกักน้า 75.0+2.0 %)
อุณหภูมขิ องน้า
ค่าความเป็น
ระดับของออกซิเจน
สถานี
(๐C)
กรด-เบสของน้า
ละลายน้า (mg/L)
ตาแหนงที่ตั้ง/บริเวณ
ศึกษา
ตค.58
ตค.59
ตค.58
ตค.59
ตค.58
ตค.59
แม่นาพอง
้
28.25
27.69
8.13
7.30
6.98
6.54
U1
แม่นาพะเนี
้
ยง
29.45
29.71
8.35
7.32
5.09
4.21
U2
U3
แม่นาเชิ
้ ญ
30.18
29.61
8.55
7.22
6.45
2.94
U4
U6
U7
U9
U13
U15

บ้านโนนสว่าง
บ้านท่าลาด
บ้านโป่งสัง
บ้านโคกใหญ่
บ้านหนองกุงเซิน
บริเวณหน้าสันเขื่อน

30.58
29.26
34.10
32.37
32.62
32.79

31.22
31.12
32.96
31.16
31.20
29.40

8.41
8.34
8.43
8.73
8.63
8.44

7.55
7.38
7.61
7.22
7.77
7.39

4.98
5.76
5.88
9.22
9.78
6.29

5.15
7.33
3.71
7.01
6.59
4.80

ในพื้นที่ศึกษาช่วงฤดูน้าท่วมหลากปี พ.ศ. 2559 พบลักษณะการกระจายของของของแข็งแขวนลอยรวม
(TSS) ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งอิทธิ พ ลของการพั ด พาจากแม่ น้าพองอย่างเด่ น ชัด (ภาพที่ 2) ทั้ งนี้ พบค่ า ของของแข็ ง
แขวนลอยรวมที่พัดพาลงมาจากแม่น้าพอง (สถานี U1) สูงมากถึง 290.7 mg/L ขณะที่แม่นาพะเนี
้
ยง (สถานี U2) และ
แม่น้าเชิญ (สถานี U3) มีลักษณะที่ใสกว่ามาก โดยมีระดับ TSS เท่ากับ 16.17 mg/L และ 14.25 mg/L ตามลาดับ ใน
ภาพรวมของพื้นที่อ่างเก็บน้า พบว่า TSS มีค่าปานกลาง (10.50+3.77 mg/L) พบมวลน้าค่อนข้างใส ค่า TSS ที่สูงขึ้น
พบได้ในบริเวณเขตใกล้ฝั่ง ซึ่งมักเป็นแนวที่ลมพัดเอาเศษใบไม้กิ่งไม้หรือซากเน่าเปื่อยต่าง ๆ มารวมตัวกัน
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TSS 16.17 mg/L
Chl 3.3 g/L
TSS 290.7 mg/L
Chl 9.2 g/L

U2

U1

TSS 5.55 mg/L
Chl 18.7 g/L

TSS 8.50 mg/L
Chl 19.5 g/L

TSS 10.75 mg/L
Chl 16.0 g/L

U11
U4
U5

U14

U6 U8
U9
U7

TSS 12.33 mg/L
Chl 20.0 g/L
TSS 15.00 mg/L
Chl 41.4 g/L
TSS 13.43 mg/L
Chl 27.7 g/L

U15

U10
U12

TSS 15.00 mg/L
Chl 55.6 g/L

TSS 10.25 mg/L
Chl 26.7 g/L

U13

TSS 8.75 mg/L
Chl 26.7 g/L

TSS 7.25 mg/L
Chl 14.7 g/L

TSS 11.50 mg/L
Chl 29.4 g/L

TSS 21.00 mg/L
Chl 28.0 g/L

U3

TSS 14.25 mg/L
Chl 2.7 g/L

ภาพที่ 2 ลักษณะการกระจายของของแข็งแขวนลอยรวม (TSS; mg/L) และผลผลิตขั้นต้น (Chl; g/L)ในมวลน้า ที่
ระดับความลึ กน้า 30-50 cm ตามสถานีสารวจในพื้น ที่ อ่างเก็ บน้าเขื่อนอุ บลรัต น์ (ผลการส ารวจเดือ น
ตุลาคม 2559 ในช่วงน้ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 75 % ของระดับเก็บกัก)
ส าหรั บปริม าณของผลผลิ ต ขั้ น ต้น (ค่ า คลอโรฟิ ล ล์ เอ; Chl) ในมวลน้า ถึ งแม้ว่า มวลน้าที่ ไหลลงมามีค่ า
คลอโรฟิลล์เอที่ค่อนข้างต่า (5.07+3.60 mg/L) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของพื้นที่อ่างเก็บน้ากลับมีค่าคลอโรฟิลล์เอ
ที่สูงขึ้นได้มากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.83+14.30 mg/L (ภาพที่ 2) ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของของ
พื้นที่ในด้านแหล่งอาหารซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สาหรับการผลิตทรัพยากรสัตว์น้าในระบบนิเวศอ่างเก็บน้าได้ต่อไป
ลั ก ษณะของการเกิ ด ทดแทนที่ ข องผลผลิ ต ขั้ น ต้น ขึ้น มาในมวลน้ า มี แ นวโน้ ม ที่ เพิ่ม มากขึ้น เรื่อ ย ๆ ตาม
ระยะทางจากพื้นที่รับน้าตอนบน ลงมาทางตอนกลาง และตอนล่างของอ่างเก็บน้า ภาพที่ 3 แสดงจานวนเท่าของการ
เพิ่ ม ขึ้ น ในสั ด ส่ ว น (%) ของคลอโรฟิ ล ล์ เอที่ มี ในตะกอนแขวนลอยรวมในมวลน้ าตามสถานี ส ารวจต่ า ง ๆ โดย
เปรียบเทียบกับระดับที่พบในแม่น้าพองซึ่งนับเป็นแม่น้าสายหลักที่ไหลลงสูอ่ า่ งเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนของคลอโรฟิลล์เอที่มีในตะกอนแขวนลอยในแนวลึกหรือแนวใกล้ร่องน้า (สถานี
U6, U7, U9, U10) มีค่าประมาณ 55-67 เท่าของสัดส่วนที่พบในน้าต้นทุน ทั้งนี้ ยังพบว่าในพืน้ ที่แนวลึกที่เป็นเขตการ
เลีย้ งปลาในกระชัง (สถานี U13 ที่บ้านหนองกุงเซิน) มีสัดส่วนของคลอโรฟิลล์เอที่สูงมากขึ้นไปอีก เท่ากับ 96 เท่าของ
สัดส่วนตั้งต้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มในสัดส่วนที่มากที่สุด (107-124 เท่า) มักพบในเขตตืน้ โดยเฉพาะในแนวน้าที่ท่วม
พื้นที่ทานาข้าวเดิม (สถานี U4, U5, U12)
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ภาพที่ 3 จานวนเท่าของการเพิ่มขึ้นในสัดส่วน (%) ของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ) ที่มีในตะกอนแขวนลอยรวม
ในมวลน้าตามสถานีสารวจต่าง ๆ เมื่อเปรีย บเทียบกับระดับที่พบในแม่น้าสายหลัก (แม่น้าพอง) ซึ่งไหลลงสู่
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ทางตอนบนสุด (ผลการสารวจเดือนตุลาคม 2559 ในช่วงน้ายกระดับขึ้นมาถึง
ประมาณ 76 % ของระดับเก็บกัก)
สภาวะที่น้าในอ่างเก็บน้าได้ยกระดับและมีการท่วมหลากโดยรอบพื้นที่มาเป็นระยะประมาณ 1 เดือน ดังเช่น
ในช่วงที่ศึกษาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นี้ ถึงแม้เราจะพบระดับออกซิเจนละลายน้า (ตารางที่ 1) และปริมาณผลผลิต
ขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ; ภาพที่ 2) ที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจวัดระดับของออกซิเจนละลายน้าตามระดับ
ความลึกของน้าลงไปเรื่อย ๆ ได้พบปัญหาการลดต่าของออกซิเจนละลายน้าในน้าชั้นล่างได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 4 ขวา)
การลดระดับของออกซิเจนละลายน้า เกิดได้ในทุกพื้นที่ที่ศึกษาในอ่างเก็บน้า อาทิ สถานี U4 ทางตอนบน หรือสถานี
U12 ทางตอนล่าง ที่พบระดับออกซิเจนละลายน้าต่าถึงประมาณ 1 mg/L ที่ระดับความลึกน้าตัง้ แต่ 2 เมตรลงไป
นอกจากนี้ ยังพบว่าในขณะที่แม่นาพะเนี
้
ยง (สถานี U2) และแม่นาพอง
้
(สถานี U1) มีระดับออกซิเจนละลาย
น้าในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง (ประมาณ 4-6 mg/L; ภาพที่ 4 ซ้าย) แต่ในแม่นาบริ
้ เวณเชิญ (สถานี U3) ซึ่งเป็น
มวลน้าที่ไหลเข้าสู่พ้ืนที่อ่างเก็บน้าอย่างชัดเจนในช่วงนี้ กลับมีระดับออกซิเจนละลายน้าที่ต่าถึงประมาณ 2 mg/L ผล
การศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นปัญหาคุณภาพน้าที่ควรเฝ้าระวังและหาทางแก้ไขในโอกาสต่อไป
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ภาพที่ 4 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนละลายน้า (mg/L) ในมวลน้าตามระดับความลึกน้า (จากผิวน้า
ลงไปจนถึงความลึกประมาณ 4 เมตร) ตามสถานีสารวจในแม่นาที
้ ่ไหลเข้าอ่างเก็บน้า และในพื้นที่อ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์บริเวณต่างๆ (ผลการสารวจเดือนตุลาคม 2559 ในช่วงน้ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 76 %
ของระดับเก็บกัก)
ในช่วงที่น้ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 75 % ของระดับเก็บกัก และเกิดการท่วมสูงขึ้นในพื้นที่โดยรอบอ่าง
เก็บน้านั้น เราพบว่าปริมาณผู้ผลิตขั้นต้นในมวลน้า (ประเมินจากระดับคลอโรฟิลล์เอของแพลงก์ตอนพืช) น่าจะเป็น
ปัจจัยที่สาคัญหนึ่งมีบทบาทต่อระบบนิเวศ โดยในเบื้องต้นพบว่า การเพิ่มขึ้นของคลอโรฟิลล์เอ (Chl) ในน้า มีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (TSS) ในทางบวก ดังสมการ TSS = 1.513 Chl0.598 (r=0.584)
(ภาพที่ 5 บน) ซึ่ ง นั บ เป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณอิ น ทรี ย์ ส ารใหม่ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเองภายในระบบนิ เวศของอ่ า งเก็ บ น้ า
(Autochthonous organic matter) และสามารถเป็นอาหารแก่สัตว์นาที
้ ่อาศัยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
การเพิ่มขึน้ ของคลอโรฟิลล์เอในน้า ยังสะท้อนสภาวะการเพิ่มของผู้ผลิตขั้นต้นที่ก่อให้เกิดการผลิตออกซิเจน
ละลายน้า (DO) ขึ้นมาทดแทนในพื้นที่ที่มีอัตราการย่อยสลายที่สูง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้เราพบว่า การเพิ่มขึ้น
ของคลอโรฟิลล์เอ (Chl) ในน้า มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) ในทางบวก เฉพาะ
ในช่วงที่ระดับของคลอโรฟิลล์เอมีค่าต่ากว่า 30 mg/L ดังสมการ DO = -0.006 Chl2 + 0.341 Chl + 2.097 (r=0.701)
(ภาพที่ 5 ล่าง) ในพื้นที่ที่พบค่าคลอโรฟิลล์เอสูงมาก แต่มี DO ทีต่ ่านั้น (อาทิ สถานี U5 มีค่าคลอโรฟิลล์เท่ากับ 55.6
g/L) จัดเป็นเขตตื้นบริเวณที่น้าท่วมขังบนที่นาเดิม ซึ่งน่าจะเป็นบริเวณที่มีแร่ธาตุอาหารสูง ในขณะเดียวกั นก็เป็น
พื้นที่ที่มีการย่อยสลายของพรรณพืชต่าง ๆ ที่เน่าทับถมบริเวณพื้นท้องน้าเป็นจานวนมากด้วย
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ภาพที่ 5 บทบาทของระดับคลอโรฟิลล์เอในน้าต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (ภาพบน: Total
suspended solids; mg/L) และปริ ม าณออกซิ เจนละลายน้า (ภาพล่ า ง; Dissolved oxygen; mg/L) (ผลการ
สารวจในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ในเดือนตุลาคม 2559 ในช่วงน้ายกระดับขึ้ นมาถึงประมาณ 75 %
ของระดับเก็บกัก)

วิจารณ์และสรุปผล
ลักษณะพื้นฐานทางอุทกวิทยา (โดยเฉพาะปริมาณการไหลเข้าของน้าและปริมาณน้าที่กักเก็บ) ลักษณะทาง
ภูมิสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางนิเวศวิทยา อาทิ ความลาดชันและการกระจายของพืชพรรณชนิดต่าง ๆ ทั้งใน
บริเวณอ่างเก็บน้าและพื้นที่ชายขอบโดยรอบที่มีโอกาสน้าท่วมถึง นับว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้แต่ละบริเวณในพื้นที่อ่าง
เก็บน้าได้มีลักษณะปรากฏของ “คุณภาพน้า”และ“ผลผลิตขั้นต้นในน้า” ที่แตกต่างกันออกไป (ภาพที่ 2) การไหลของ
น้าเข้าสู่พื้นที่อ่างเก็บน้าในช่วงน้าหลาก ไปตามแนวร่องน้า และกระจายสู่พื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้า (เหนือแนวของ
สถานี U6-U7) โดยเฉพาะจากการขับเคลื่อนของมวลน้าต้นทุนจากแม่นาพอง
้
ซึ่งมีอุณหภูมทิ ี่ต่าลง และมีค่าความเป็น
กรด-เบสที่ลดลงจากเดิม (ตารางที่ 1) สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทางน้า โดยการเคลื่อนตัวของ
มวลน้าดังกล่าว น่าจะทาให้สัตว์น้าได้รับการกระตุ้นให้มีการเคลื่อนที่ข้นึ มามากขึ้น และส่งผลต่อการขยายพันธุ์สัตว์นา้
ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าเดิมได้เป็นอย่างดี
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ข้อมูลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับรายงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดขอนแก่น (2552) และ
บุญส่งและนฤพล (2558) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมในอ่างเก็บน้า ได้รับการกระตุน้ จาก
ปัจจัยด้านอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าไหลเข้าอ่างรวมในรอบปีค่อนข้างมาก และพบว่า
ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าแห่งนี้มีความแปรปรวนสูงมาก บางปีพบมีค่าสูงมาก ขณะที่บางปีก็มีค่าน้อยต่ากว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยอย่างมาก ซึ่งพบว่าปริมาณน้าที่ไหลเข้าอ่างในปีที่มีค่ามากอาจมีค่ามากกว่าในปีที่มีน้าน้อยถึง 10 เท่า
และความแตกต่างของปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าที่เกิดขึ้น มีบทบาทต่อความสาเร็จของการสืบพันธุ์ว างไข่ของ
ประชากรสัตว์นา้ โดยถ้าปีไหนมีน้ามากก็จะทาให้สัตว์นามี
้ โอกาสขยายประชากรได้เป็นจานวนมาก และในทางกลับกัน
ถ้าปีไหนมีน้าน้อยก็จะทาให้สัตว์น้ามีโอกาสขยายประชากรได้น้อย และในปีที่มีน้าน้อยนอกจากจะทาให้การขยายตัว
ของประชากรได้น้อยแล้ว ยังทาให้แหล่งอาศัยของสั ตว์น้าในอ่างเหลืออยู่น้อย เปิดโอกาสให้สัตว์น้าถูกจับหรือถูกทา
การประมงได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ทาให้ประชากรสัตว์น้าต้นทุนยิ่งลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
ขยายประชากรสัตว์นาในปีตอ่ ไปเช่นกัน
ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยและพั ฒ นาประมงน้าจืดขอนแก่น (2552) ยังพบถึงความแตกต่างของบริเวณ
จาเพาะต่าง ๆ โดยพบว่าปริมาณของแร่ธาตุอาหารพืช (ไนเตรท ฟอสเฟต) และแพลงก์ตอน ในแต่ละบริเวณ (อาทิ ลา
น้าก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้า ลาน้าซึ่งอยู่ในส่วนของอ่างเก็บน้าและ เขตน้าท่วมในแต่ละปี) มีความแตกต่างกันไป ผล
การศึกษานี้ สอดคล้องกับรายงานของ ปัทมา (2547) ที่พบว่าระดับของแร่ธาตุอาหารพืช (อาทิ แอมโมเนียไนโตรเจน
ไนไตรท์ไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน) มีความแตกต่างตามพื้นที่ โดยมีค่าสูงในพื้นที่ต้นทางน้า และลดลงตาม
ระยะทางจากต้นทางน้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้าตามลาดับลงไป ทั้งนี้ พบระดับของแร่ธาตุอาหารพืชมีค่าต่าลงในบริเวณ
แนวหน้าตัวเขื่อนอุบลรัตน์
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการแพร่กระจายของผลผลิตขั้นต้น (ค่าคลอโรฟิลล์) ในพื้นที่อา่ งเก็บน้าอุบลรัตน์ มี
แนวโน้มของสั ดส่วนที่ เพิ่ม ขึ้น ไปตามพื้นที่ที่อยู่ทางตอนล่างของอ่างเก็ บน้าลงไปตามล าดั บ อย่างไรก็ ตาม พบค่ า
คลอโรฟิลล์ที่สูงขึ้นในแทบทุกพื้นที่ที่อยู่ในเขตตื้น และ/หรือเป็นพื้นที่เขตที่น้ายกระดับสูงขึ้นท่วมพื้นที่ที่ปลูกข้าวเดิม
ผลการศึกษานี้ มีความแตกต่างจากผลการศึกษาของ ปัทมา (2547) ที่พบว่าระดับของคลอโรฟิลล์โดยมีค่าสูงในพื้นที่
ต้นทางน้าและลดลงตามในอ่างเก็บน้าตามลาดับลงไป สาเหตุที่ทาให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวนี้ อาจเกิดเนื่องจาก
อิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งในการศึกษานี้มีปริมาณการรับมวลน้าใหม่เข้ามามากกว่าเดิมถึงประมาณ 10-13 เท่า การ
เคลื่ อ นตั ว ของมวลน้ าที่ ม ากขึ้ น ในพื้ น ที่ ต อนบนและตอนกลาง อนึ่ ง ผลการศึ ก ษาที่ พ บการเพิ่ ม ขึ้น ของสั ด ส่ ว น
คลอโรฟิลล์อย่างชัดเจนในบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง (สถานี U13; ภาพที่ 3) ซึ่งอยู่บริเวณหนองกุงเซิน ทาง
ตอนล่างของอ่างเก็บน้า และพื้นที่เขตตื้นต่าง ๆ ยังเป็นการเน้นย้าให้เราเห็นถึงความจาเพาะของพื้นที่ย่อยของอ่างเก็บ
น้า ที่มีทั้งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และลักษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
ในภาพรวมของการศึกษาลักษณะทางนิเวศอุทกวิทยาของพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงน้าท่วมหลาก
ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น พบว่าการมีน้าท่วมสูงไปสู่พ้ืนที่ชุมชนและพื้นที่ทาการเกษตรกรรม มาเป็ นระยะ
ประมาณอย่างน้อย 1 เดือน มีผลอย่างชัดเจนต่อสถานการณ์ออกซิเจนละลายน้า (ภาพที่ 4) โดยทาให้พ้ืนท้องน้าเริ่ม
เกิดการเน่าเสียมากขึน้ เรื่อย ๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่นาแทบไม่
้
มีการเคลื่อนตัวหรือการไหลเวียนไป และน้าในระดับที่
ลึกลงในทุกพื้นที่มีค่าของออกซิเจนละลายน้าที่ลดต่าลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาออกซิเจนละลายน้าที่ต่า
มากกว่าปกติในน้าต้นทุนที่มาจากแม่นาเชิ
้ ญ ปัญหาดังกล่าว นับเป็นวิกฤตการณ์เชิงคุณภาพน้าที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยูข่ องทรัพยากรสัตว์นาได้
้ ทุกชนิด ทั้งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและสัตว์นาในพื
้
น้ ที่ที่ทาการเพาะเลีย้ งในกระชัง ซึ่ง
สมควรหาทางรับมือกับสถานการณ์นี้ หรือปรับแนวทางการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมที่สุดต่อไป
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อ่างเก็บน้าเป็นแหล่งผลิตสัตว์นาที
้ ่มคี วามสาคัญยิ่ง โดยเป็นทั้งแหล่งความมั่นคงทาง
อาหารให้แก่ราษฎรที่อาศัยโดยรอบอ่างเก็บน้า เป็นแหล่งสนับสนุนอาหารประจาวันให้แก่กลุ่มครัวเรือนประมงยังชีพ
โดยไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่าย เป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมง นอกจากนี้ยังทาให้เกิดการสร้างรายได้
และธุรกิจต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดทาเครื่องมือประมง ธุรกิจด้านการแปรรูปสัตว์น้า และการจาหน่ายสินค้าสัตว์นา้
อ่างเก็บน้าแห่งนี้ยังเป็นวิถีชีวิต เป็นแหล่งดาเนินวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีของชุมชนท้องถิ่น (กรมประมง 2553,
2554, 2557) ในปัจจุบันที่พบว่าทรัพยากรสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดการถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ปริมาณจับสัตว์นาที
้ ่เคยมากถึง 2,500 ตันต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ได้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 600-1,300 ตันต่อ
ปี ในช่ว งระยะเวลา 3-5 ปี ที่ ผ่ า นมา แม้ ว่า กรมประมงซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ห น้า ที่ รับ ผิ ด ชอบก ากั บ ดู แ ล
ทรัพยากรสัตว์นาจะได้
้
ดาเนินการบริหารจัดการ มีการบังคับใช้มาตรการและแนวทางการจัดการหลากหลายรูปแบบ
แต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นาในอ่
้ างเก็บน้าแห่งนี้ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ได้ดังเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต ยังคง
เป็นเพียงการรักษาระดับหรือการชะลอการลดลงของปริมาณทรัพยากรสัตว์นาในอ่
้ างเก็บน้าเท่านัน้ (เขมชาติ 2557)
การศึกษานี้ พบว่าช่วงเวลาน้าท่วมหลากนั้น นับเป็นวิกฤตการณ์ ของคุณภาพน้าที่เกิดเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน ซึ่งทาให้เกิดปัญ หาต่อคุณ ภาพน้าตลอดจนความเป็นอยู่ของทรัพยากรทางน้าได้นั้น ด้วยเหตุดังกล่าว การ
ตัดสินใจ “พร่องน้า” หรือ “ระบายน้าออก” ให้เร็วขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของน้า หรือทาให้ น้าดี ไล่ น้า
เสีย ให้ระบายออกไปได้เร็วขึ้นได้นนั้ น่าจะเป็นวิถีทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรนาไปพิจารณาดาเนินการ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพความเป็นอยูข่ องสิ่งมีชวี ติ ไม่ให้เกิดการตายลง หรือเกิดผลกระทบที่ยากต่อการแก้ไขได้
อนึ่ง ในระยะ 1-2 เดือนหลังการท่วมสูงของน้าขึ้นไปในเขตตื้น ยังทาให้ประชากรสัตว์น้าเกิดการเคลื่อนที่
ออกจากพื้ น ที่ ร่ อ งน้ าเดิ ม แล้ ว กระจายขึ้น ไปสู่ พ้ื น ที่ เขตตื้ น กว่ า ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วนี้ เราจึ ง สามารถพบการ
แพร่กระจายของพรรณปลาต่าง ๆ ขึ้นไปตามเขตน้าตื้นได้มากขึ้น และจะสังเกตพบการทาประมงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
โดยพบกระจายไปแทบทุกพื้นที่ชุมชนโดยรอบอ่างเก็บน้า
ในช่วงฤดูกาลนี้ หากชุมชนในพื้นที่เข้าใจในความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร และให้ความระมัดระวัง
โดยไม่จั บทรั พ ยากรสั ต ว์น้าที่ มีข นาดเล็ ก ก่ อ นถึ งวัย เจริญ พั น ธุ์ ก็ จ ะส่ งผลให้ สั ต ว์น้าหลากหลายชนิด ได้ มีโอกาส
เจริญเติบโตได้เต็มที่ เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และขยายประชากรรุ่นต่อไปได้ (กังวาลย์ 2551) อย่างไรก็ตาม หากการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรสัตว์น้าในช่วงฤดูน้าท่วมหลากยังมีไปอย่างต่อเนื่องและขาดการควบคุม ผลที่ตามมาน่าจะเป็น
ปัญหาที่เกิดจากวงจรชีวิตของทรัพยากรสัตว์น้าถูกตัดลงเร็วเกินไป ทาให้ผลผลิตของสัตว์น้าในพื้นที่อ่างเก็บน้าก็จะ
ลดลงเรื่อย ๆ จนเข้าสูส่ ภาวะวิกฤติได้ในที่สุด
ถึงแม้ว่า สถานการณ์ การถดถอยของทรัพ ยากรสั ตว์น้าในอ่างเก็ บน้าเขื่อ นอุบลรัต น์ ดั งกล่าว เป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากหลายสาเหตุหรือหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความรู้จากการศึกษาครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อน
ความจาเป็นในการบริหารจัดการบนความเข้าใจในบริบทของความแตกต่างทางนิเวศอุทกวิทยาของพื้นที่เขตต่าง ๆ
และการให้ความสาคัญกับถ่ายทอดแนวคิดในเชิงอนุรักษ์สู่ภาคประชาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อมั่น
ว่าการแก้ปัญหาคุณภาพน้าและการถดถอยของทรัพยากรที่เกิดจากความร่วมมือของผู้ใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน จะ
เป็นหนทางที่ทาให้การแก้ปัญหาเกิดความสาเร็จลุล่วง และช่วยทาให้อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งน้า ที่จะยัง
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสืบต่อไปได้
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สถานการณ์คุณภาพน้าและอินทรีย์สารแขวนลอยที่พัดพาจากระบบแม่น้าลงสู่พื้นที่
ปากแม่น้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
Water quality status and suspended organic matters loaded from river
system to the Bang-tabun estuarine areas, Phetchaburi Province
นพรุจ แก้วฉวี1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* ขนิษฐา บัวแก้ว3 และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์4
Nobpharud Keachawee1, Charumas Meksumpun2*, Khanitta Buakeaw3 and Shettapong Meksumpun4
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มเี ป้าหมายในการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของของแข็งแขวนลอย
ที่พัดพาลงมาจากแม่น้าเพชรบุรีสู่พ้ืนที่ปากแม่น้าอ่าวบางตะบูน และการได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อม โดยออก
สารวจ 5 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2558-ตุลาคม พ.ศ. 2559) ในพื้นที่ 15 สถานี ที่กระจาย
ครอบคลุมในเขตตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างของแม่น้า ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้ามีค่าเฉลี่ย 7.13 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมแสดงการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาและตามพื้นที่แต่ละเขต โดยเฉพาะช่วงฤดูน้าหลากในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยรวมสูงสุดถึง 156.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มี
ค่ า ที่ แ ปรผั น สู ง (0.69-30.96 ไมโค รก รั ม ต่ อ ลิตร) ในขณ ะที่ สั ดส่วนของอิ น ทรี ย์ ส าร ใน พื้ นที่ ต อนบ น
(73.81 เปอร์เซ็นต์) มีค่าทีส่ ูงมากกว่าตอนกลาง (67.62 เปอร์เซ็นต์) และตอนล่าง (56.63 เปอร์เซ็นต์) ตามลาดับ ใน
ภาพรวมพบว่ า ปริ ม าณของแข็ ง แขวนลอยรวม (TSS) ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความเร็ ว ของน้ า (Vel) ตามสมการ
TSS=0.718(Vel)+0.16 (r=0.86) ขณะที่ไม่บทบาทของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ต่อค่า TSS ผลการศึกษาข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นว่าซากอินทรียวัตถุอ่ืนที่เกิดในระบบแม่น้าน่าจะมีบทบาทต่อปริมาณอินทรีย์สารในมวลน้าของแม่น้าเพชรบุรี
การศึกษาครั้งนี้ทาให้เห็นถึงความสาคัญ ในการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ คุณภาพน้าและระบบนิเวศของพื้นทีแม่น้า
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของมวลน้า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การผลิตทรัพยากร
ในพืน้ ที่ปากแม่นาบางตะบู
้
นได้ต่อไป
คาสาคัญ: ของแข็งแขวนลอยรวม สารอินทรีย์รวม คุณภาพน้า การเปลี่ยนแปลงตามเวลา แม่น้าเพชรบุรี
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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

บทนา
ปริมาณและคุณภาพของของแข็งแขวนลอยรวมในน้ามีแหล่งที่มาจากการกัดเซาะของดินตะกอนเป็นปั จจัยที่
มีค วามสาคั ญ ในสิ่ งแวดล้อม [1,2] โดยเฉพาะการที่ มีอ งค์ ประกอบของสารอินทรีย์ สารอาหาร ซากพรรณไม้น้า
แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ซึ่งจัดเป็นอาหารขั้นต้นที่สาคัญในห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆในน้า ปริมาณของ
ของแข็งแขวนลอยนั้นมี ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ โดยปริมาณของแข็งแขวนลอยที่มีปริมาณมากเกินไป
ส่งผลต่อการดารงชีวติ ของสัตว์น้า ซึ่งในทางตรงมีผลต่อระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซ [3] และในทางอ้อมจะไปบดบังแสง
ซึ่งเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของผู้ผลิตขั้นต้น (แพลงก์ตอนพืชรวมถึงพืชใต้น้าต่าง ๆ) ซึ่งทาให้ ปริมา ณ
ออกซิเจนในน้าลดลงเนื่องจากการไปลดประสิทธิภาพของการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ นอกจากนี้ ยังทาให้มีผู้ผลิตขัน้ ต้น
ที่มีเกิดการ เสื่อมโทรมหรือลดปริมาณลง ซึ่งพืชและแพลงก์ตอนพืชในน้าเหล่านั้นจัดเป็นทั้งแหล่งที่อยูอ่ าศัยและแหล่ง
อาหารที่จาเป็นต่อสิ่งมีชีวิตในน้าเป็นจานวนมาก
อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ปากแม่น้าที่รับมวลน้าจากแม่น้าเพชรบุรีและเป็นบริเวณที่มีศักย์ใน
การผลิตทางระบบนิเวศสูง มีความอุดมสมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหารทั้งผู้ผลิตขั้นต้นและผู้บริโภคในลาดับขั้นต่าง ๆ จึงทา
ให้ พ้ื น ที่ บ ริเวณนี้มีทรั พ ยากรธรรมชาติที่ มีค วามอุ ด มสมบู รณ์ แ ละเป็ น แหล่ งทรั พ ยากรสั ต ว์น้าที่ ส าคั ญ มีก ารใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า อาทิ เช่น หอยแครง หอยนางรม เป็นต้น [4] โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยง
หอยแครง ซึ่งพื้นที่น้ีมีการเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงหอยแครงเป็น
อันดับต้นๆของประเทศ พื้นที่บางตะบูนจึงนับเป็นปากแม่น้าที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย [5]
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ในพื้นที่ปากแม่น้ารับเอามวลน้าจากระบบแม่น้าเข้ามาสู่พื้นที่นับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ที่กล่าวได้ว่า
เป็นการนาพาเอาปัจจัยต้น (สารอิ นทรีย์) ที่เป็นอาหารของทรัพยากรสัตว์น้าลงมา ทาให้พ้ืนที่ปากแม่น้าเกิดความ
อุ ด มสมบู รณ์ และเกิ ด การถ่ า ยทอดพลั ง งานต่ อ กั น ไปเป็ น ทอดๆในระบบนิ เวศ อย่ า งไรก็ ต าม การผั น แปรของ
สภาวะอากาศ ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้าฝนในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้า ระบบการจัดการน้าที่จาเป็นต้องนาไปจัดสรรเพื่อ
การใช้ป ระโยชน์ ต ามพื้ น ที่ รายทาง (โดยเฉพาะทางด้ านการเกษตรกรรม การปลู ก พื ช การท านา) และลั ก ษณะ
การปล่อยน้าทิ้งลงสู่คลองธรรมชาติ ปัญ หาเหล่านี้ส่งผลกระทบให้สถานการณ์ คุณ ภาพน้าในพื้นที่แม่น้าเพชรบุ รี
อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณ ภาพ (หรือสัดส่วน) ของอินทรีย์สารที่ถูก
พั ด พาลงมาในรู ป แบบของตะกอนแขวนลอย ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ระบบการผลิ ต ทรั พ ยากรประมงในพื้ น ที่
ปากแม่นาอ่
้ าวบางตะบูนในระยะต่อไปได้
การศึ ก ษาวิจั ย นี้ จึ ง มี เป้ า หมายในการศึ ก ษาติ ด ตามสถานการณ์ คุ ณ ภาพน้ า รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ตามฤดู ก าลในรอบปี นอกจากนี้ ยั ง มี เป้ า หมายในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของของแข็ ง แขวนลอยรวมทั้ ง ใน
เชิงปริมาณ (ระดับที่พบ) และในเชิงคุณภาพ (สัดส่วนของอินทรีย์สารที่พบ) ตามเวลาและการได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในที่มาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
อิน ทรีย์ ส ารจากแม่ น้ าที่ ถู ก พั ด พาลงสู่ พ้ื น ที่ ป ากแม่ น้า และจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวางแผนการบริห ารจั ด การ
ระบบแม่น้าในเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงไม่เพียงแค่สร้างเสริมการผลิตใน
ระบบแม่นา้ แต่ครอบคลุมถึงการผลิตในพืน้ ที่ปากแม่นาได้
้ อย่างยั่งยืนต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ทาการศึกษาคุณภาพน้าทั่วไป ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมและลักษณะเชิงคุณภาพ (ปริมาณอินทรีย์สาร)
ผลผลิตขั้นต้นและความเร็วน้า ทั้งหมด 15 สถานี ในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีซึ่งจาแนกเป็น 3 เขต ได้แก่ แม่น้าตอนบน
(สถานี U1-U7) แม่นาตอนกลาง
้
(สถานี M8-M11) และแม่นาตอนล่
้
าง (สถานี L12-L15) (ภาพที่ 1)
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางน้าดังกล่าวตามฤดูกาลในรอบ 1 ปี รวมทั้งหมด
5 ครั้ ง ซึ่ ง เป็ น ช่ว งหลั ง ฤดู น้ าหลาก (เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2558) ช่ว งฤดู แ ล้ ง (เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559)
ช่ ว งปลายฤดู แ ล้ ง (เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2559) ต้ น ฤดู ฝ น (เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2559) และกลางฤดู ฝ น
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) ตามลาดับ
การศึกษาคุณ ภาพน้าทั่วไป (อุณ หภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้า และความเป็นกรด-เบส) ใช้เครื่อง
Multi-parameter (รุ่ น YSI 600QS) ตรวจวั ด กลางแม่ น้ าที่ ร ะดั บ 30 เซนติ เมตรจากผิ ว น้ าลงไป ส่ ว นการศึ ก ษา
ของแข็งแขวนลอยรวมเชิงปริมาณ ทาการเก็บตัวอย่างน้าในบริเวณผิวน้า (ต่ากว่าผิวน้าประมาณ 30-50 เซนติเมตร)
ใส่ ถุง Polyethylene ปริมาตร 5 ลิตร นามากรองผ่านกระดาษกรอง GF/C (Whatman) จากนั้นน าไปทาให้แห้งด้วย
เครื่องทาแห้งด้วยความเย็น (Freeze Dryer) และนามาชั่งหาน้าหนักแห้งต่อไป สาหรับความเร็วน้า ทาการตรวจวัดโดย
ใช้เครื่องวัดกระแสน้า (Current meter) ในบริเวณกลางน้าของแม่นา้
การศึกษาของแข็งแขวนลอยรวมเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการหาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และสัดส่วนของ
อินทรีย์สารที่พบ การหาคลอโรฟิลล์ทาโดยการเก็บตัวอย่างน้าในบริเวณผิวน้า ที่ระดับประมาณ 30-50 เซนติเมตร)
ใส่ ถุ ง Polyethylene น า น้ า ม า ก รอ งผ่ าน ก ระด า ษ ก รอ ง GF/F (Whatman) แ ล้ ว ส กั ด ส่ ว น ที่ ก รอ งได้ ด้ ว ย
Acetone 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เก็บรักษาไว้ที่อุณ หภูมิ -4 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง จากนั้นนาไป
วิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method [6]
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาติดตามคุณภาพน้าและของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรี 3 เขต ได้แก่ เขตตอนบน
(สถานี U1-U7) เขตตอนกลาง (สถานี M8-M11) และเขตตอนล่าง (สถานี L12-L15) รวม 15 สถานี
สาหรับการศึกษาสัดส่วนของอินทรียส์ ารในของแข็งแขวนลอยรวม ใช้การเผาตะกอนแขวนลอยที่กรองได้บน
กระดาษ GF/C (Whatman) ด้วยความร้อนสูง โดยวิธี Ignition loss ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง จากนัน้ นา
กระดาษไปทาให้ เย็ นและชั่งเพื่อ หาน้าหนั ก ที่เหลือ และค านวณหาปริม าณอินทรีย์ส ารในของแข็งแขวนลอยจาก
เปอร์เซ็นต์น้าหนักที่หายไป

ผลการศึกษา
1. คุณภาพน้าทั่วไป
อุณหภูมิ
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า อุ ณ หภู มิ ใ นแม่ น้ าเพชรบุ รี มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 24.48-33.14 องศาเซลเซี ย ส
โดยอุณ หภู มิในน้าพื้น ที่ต อนบนจะมีอุณ หภู มิในช่ว งประมาณ 27-28 องศาเซลเซี ยส ในขณะที่ บริเวณตอนกลาง
และตอนล่า งมีอุ ณ หภู มิในน้าประมาณ 30-33 องศาเซลเซี ย ส ทั้ งนี้ยังพบว่าในช่ว งเดือ นกุ ม พาพั น ธ์ พ.ศ. 2559
พบแนวโน้มอุณหภูมิของน้าที่ลดลงตลอดลาน้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศที่เย็นลง ในภาพรวมแสดงให้
เห็นว่าในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีตอนบนมีอุณ หภูมิ ของน้าที่ต่ากว่าในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีตอนกลางและแม่น้าเพชรบุรี
ตอนล่างอยู่เล็กน้อย (ตารางที่ 1)

1398

Proceedings

ตารางที่ 1 พิสัยและค่าเฉลี่ย (Median±SD) ของออกซิเจนละลายน้า (DO; mg/L), อุณหภูมขิ องน้า (Temperature; oC),
ค่าความเป็นกรด-เบส (pH), ค่าความเค็มของน้า (Salinity; psu) และ ความเร็วน้า (Velocity; cm/s) จาก
การสารวจในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีตอนบน (U) ตอนกลาง (M) และ ตอนล่าง (L) ในช่วง เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
(n=73)
ระยะเวลา
พื้นที่ Temperature
DO
pH
Salinity
Velocity
การศึกษา
26.35-28.70 1.47-6.23
8.18-8.40
0.04-0.05
8.36-124.57
U
(26.45±0.92) (5.78±1.84) (8.32±0.07) (0.04±0.01) (57.49±47.74)
พฤศจิกายน
28.85-30.58 7.53-7.92 8.35-8.39
0.05-0.08
12.93-47.38
M
(30.09±0.74) (7.62±0.17) (8.38±0.02) (0.07±0.01) (27.78±14.56)
พ.ศ. 2558
29.80-30.87 3.38-9.61 8.10-8.50 0.09-19.38
7.20-62.13
L
(30.40±0.54) (4.30±3.36) (8.34±0.20) (0.12±11.13) (9.02±31.15)
25.62-26.99 5.79-10.78 8.36-9.00
0.05-0.06
3.18-6.36
U
(26.24±0.54) (9.07±1.85) (8.45±0.06) (0.05±0.00)
(3.95±1.15)
กุมภาพันธ์
27.34-29.14 8.15-8.91
8.31-8.48
0.05-0.06
4.31-33.84
M
(28.49±0.69) (8.73±0.36) (8.40±0.06) (0.06±0.00) (22.17±11.57)
พ.ศ. 2559
24.48-28.73 5.83-10-66 8.10-8.44 0.06-26.35
6.40-11.91
L
(28.22±1.97) (8.01±2.00) (8.32±0.17) (0.07±13.14)
(9.73±2.31)
28.04-20.01 2.93-9.04 7.65-8.55
0.06-0.07
11.43-126.53
U
(28.57±0.69) (7.48±2.02) (8.04-0.33) (0.06±0.00) (71.98±38.40)
พฤษภาคม
30.23-32.73 8.52-11.00 7.87-8.22
0.06
4.23-64.85
M
(31.59±0.95) (9.08±0.96) (7.99±0.15) (0.06±0.00) (24.98±24.38)
พ.ศ. 2559
32.57-33.14 8.86-11.67 7.75-8.17 0.06-32.75
5.47-26.34
L
(32.67±0.26) (10.27±1.18) (7.93±0.18) (0.07±16.34) (16.39±9.41)
27.50-29.22 2.90-5.66 7.91-8.69
0.05-0.06
4.50-135.70
U
(27.84±0.59) (5.16±0.97) (8.50±0.26) (0.05±0.00) (75.14±45.12)
สิงหาคม
30.08-31.27 6.01-8.60 7.74-7.80
0.06-0.07
14.82-43.38
M
(30.90±0.55) (7.70±1.09) (7.77±0.03) (0.07±0.01) (35.50±14.75)
พ.ศ. 2559
31.10-31.51
8.2-10.42 7.55-7.69 0.07-16.32)
5.47-48.68
L
(31.11±0.23) (8.54±1.20) (7.58±0.07) (0.64±9.22) (24.10±21.67)
27.01-29.33 3.68-7.57 7.16-7.88
0.06-0.14
0.00-68.38
U
(27.97±0.82) (7.00±1.35) (7.81±0.25) (0.08±0.03) (33.85±25.52)
ตุลาคม
29.06-29.37 5.09-6.86 7.12-7.30
0.12
50.07-87.23
M
(29.20±0.14) (5.36±0.81) (7.23±0.08) (0.12±0.00) (74.30±17.37)
พ.ศ. 2559
29.08-30.73 3.23-5.11
7.02-7.40
0.12-4.92
55.63-70.10
L
(29.09±0.95) (5.03±1.06) (7.25±0.19) (0.12±2.77) (68.17±7.85)
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ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
ผลการศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้าพบว่ามีค่าที่แปรปรวนสูงมาก อยู่ในช่วง 1.47-11.67 มิลลิกรัมต่อ
ลิ ต ร โดยมี ร ะดั บ ในพื้ น ที่ แ ม่ น้ าเพชรบุ รี ต อนบน, ตอนกลางและตอนล่ า งในช่ ว ง 1.47-10.78 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร,
5.09-11.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3.23-11.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ามีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาในพื้นที่ตอนบนและตอนล่าง โดยในพื้นที่ตอนบนจะมี ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ามากขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (9.07±1.85 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในขณะพื้นที่ตอนล่างมีปริมาณออกซิเจน
ละลายน้าต่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน (4.30±3.36 มิลลิกรัมต่อลิตร) ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่าแม่น้าเพชรบุรีตอนบนมี
ปริมาณออกซิเจนละลายน้าต่าอย่างชัดเจนในบริเวณสถานี U1 ที่รับน้าจากเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเป็นมวลน้าที่อยู่ใน
ระดับลึกของอ่างเก็บน้า ทาให้มปี ริมาณออกซิเจนละลายน้าในระดับที่ต่ามาก (ตารางที่ 1)
ความเป็นกรด-เบส
จากผลการศึกษาความเป็นกรด-เบสในแม่น้าเพชรบุรีมีค่าอยู่ในช่วง 7.02-9.00 ในภาพรวมของความเป็น
กรด-เบสพบว่าค่อนข้าง โดยเฉพาะในช่วงแม่น้าเพชรบุรีตอนบน พบค่าสูงมากกว่าพื้นที่อ่ืนๆเล็กน้อยโดยมีค่าเฉลี่ย
ในช่วง 7.81-8.50 ซึ่งน่าจะเกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีตอนกลางและ
ตอนล่างมักมีค่าเป็นกลางมากขึ้ นโดยมีค่าเฉลี่ยในช่วง 7.23-8.40 และ 7.25-8.34 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่กลางฤดูน้าหลากและระดับน้ายกสูงมากขึ้น พบว่าค่าความเป็นกรด
เบสมีค่าลดลงจากช่วงหน้าแล้งและอยูใ่ นสภาพที่เป็นกลางมากกว่า (ตารางที่ 1)
ความเค็ม
จากการศึกษาค่าความเค็มในแม่น้าเพชรบุรีพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.04-32.75 psu โดยในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรี
ตอนบนและตอนกลางจะมีลัก ษณะเป็น ระบบนิเวศน้าจืด ส่วนในแม่น้าเพชรบุ รีต อนล่าง โดยเฉพาะในสถานีใกล้
ปากแม่น้า (สถานี L15) ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้าทะเลอย่างชัดเจน จึ งทาให้มีความเค็มที่สูงมากขึ้น เป็น
4.92-32.75 psu (ตารางที่ 1)
ความเร็วน้า
ความเร็ว น้าในพื้ น ที่ แ ม่น้ าเพชรบุ รีมีระดั บ แปรปรวนสู งมากและมี แ ตกต่า งกั น ในพื้ น ที่ แ ต่ ล ะเขต โดยใน
พื้ น ที่ แ ม่ น้ าเพชรบุ รี ต อนบน, ตอนกลางและตอนล่ า งมี ค วามเร็ ว น้ าในช่ ว ง 0.00-135.70, 4.23-87.23 และ
5.47-70.10 เซนติเมตรต่อวินาที ตามลาดับ ทั้งนี้ในบริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจาน (สถานี U1) ที่มีระดับความเร็วน้า
แปรปรวนสูงที่เกิดจากระบบการปล่อยน้าจากเขื่อน อาทิ เช่น การหยุดปล่อยน้าในช่วงฤดูน้าหลาก (ความเร็วน้าต่า)
การปล่อยน้าท้ายเขื่อนเพื่อการท่องเที่ยว (ความเร็วน้าสูง) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าความเร็วน้ามีความแตกต่า ง
ตามเวลา โดยในพื้ น ที่ ต อนบนมี ร ะดั บ ความเร็ ว น้ าที่ แ ปรปรวนสู ง ตลอดทั้ ง ปี อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง
(เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) มีระดับความเร็วน้าที่ความแปรปรวนต่า (3.95±1.15 เซนติเมตรต่อวินาที) ทั้งนี้ พบว่า
ในพืน้ ที่ตอนบนไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในขณะที่พนื้ ที่ตอนกลางและตอนล่างในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
มีลักษณะความเร็วน้าใกล้เคียงกัน โดยมีความเร็วน้าสูงขึ้นจากเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 ประมาณ 2 และ 3 เท่า
ตามล าดั บ ในภาพรวมเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ แ ม่ น้ าเพชรบุ รี ต อนบนมี ค วามเร็ ว น้ าค่ อ นข้ า งสู ง โดยเฉพาะในบริ เวณ
ท้ า ยเขื่ อ นแก่ ง กระจานช่ ว งที่ มี ก ารปล่ อ ยน้ าลงสู่ แ ม่ น้ า และยั ง พบว่ า ความเร็ ว น้ าไม่ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตามเวลา เนื่องจากมีปัจจัยของระบบการปล่อยน้าจากเขื่อนแก่งกระจานเข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะที่บริเวณอื่นมักมี
ระดั บ ที่ ล ดลงตามล าน้ าโดยเฉพาะบริเวณหน้ า เขื่อ นเพชร (สถานี U7) อย่า งไรก็ ต าม พบว่า ในช่ว งฤดู น้ าหลาก
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) มีความเร็วน้าเพิ่มขึน้ สูงตลอดลาน้าเพชรบุรี (ตารางที่ 1)
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2. ของแข็งขวนลอยรวมในพืน้ ที่แม่นาเพชรบุ
้
รี
การกระจายและการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
จากการศึกษาพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาไม่ ชัดเจนในช่วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่มี
ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพบการเพิ่มของปริมาณของแข็งแขวนรวมรวมอย่างเด่นชัด (ภาพที่ 2) โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ตามพื้นที่พบว่าบริเวณตอนบนในสถานี U5 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมมากที่สุด (159.29 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ในพื้นที่ในภาพรวมพบพิสัยในเดือนนี้ในช่วง 2.89-159.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
และเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมค่อนข้างต่า
อยู่ในช่วง 1.05-31.75, 0.20-43.41, 0.40-8.92 และ 0.67-29.55 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ

ภาพที่ 2 ลักษณะการกระจายของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) ในพืน้ ที่แม่น้าเพชรบุรี
ตามระยะทางจากตอนบน ตอนกลาง มาตอนล่าง เปรียบเทียบตามช่วงเวลา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558,
เดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม, เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ผลการศึกษายังพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยในแม่น้าเพชรบุรีตอนบนได้ลดระดับลงในบริเวณสถานี U6
ที่ อ ยู่ เหนื อ เขื่อ นเพชรบุ รี ทั้ งนี้ เป็ น ผลกระทบจากการปิ ด กั้ น แม่น้ า และจากนั้น มั ก พบการยกระดั บขึ้น ในบริ เวณ
หน้าเขื่อนที่มีการปล่อยน้า ซึ่งทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนขึ้นมา สาหรับในสถานี L15 ที่อยู่ใกล้กับเขตปาก
แม่ น้ าซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากน้ าขึ้ น น้ าลงพบการเพิ่ ม ปริ ม าณของของแข็ ง แขวนลอยมากขึ้ น ซึ่ ง เกิ ด จากตะกอน
ที่ฟุ้งกระจายเข้ามาจากบริเวณดินดอนปากแม่นานั
้ ่นเอง
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ผลการศึกษาเชิงคุณ ภาพตรวจวัดจากปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรี (ภาพที่ 3) พบว่ามี
ค่าค่ อน ข้ า งต่ า มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 6.45±5.57 ไม โค รก รั ม ต่ อ ลิต ร แล ะมี ค่ าที่ แป รป รวน สู งอยู่ ใ น ช่ ว ง
0.69-30.96 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งในบริเวณแม่น้าเพชรบุรีตอนบนมีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มมากขึ้นในบริเวณ
สถานี U2 และกลับลดระดับอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนเพชรบุรี การเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในน้า
พ บ ได้ชั ด เจน ในช่ ว งก ล างฤ ดู ฝ น (ตุ ล าค ม พ .ศ. 2559) อย่ า งไรก็ ตาม ห ารพิ จารณ าตาม พื้ นที่ พ บว่ า
ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ เอ มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ แม่น้าเพชรบุรีตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณสถานี L15 ซึ่งมี
ปริ ม าณค่ อ นข้ างสู งในทุ ก ช่วงเวลา ลั ก ษณะดั งกล่ า วน่า จะเกิ ด จากการผสมผสานของแพลงก์ ต อนพืชที่ มีระดั บ
เพิ่มสูงขึน้ ในบริเวณปากแม่นา้

ภาพที่ 3 ลักษณะการกระจายของคลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a; µg/L) ในพืน้ ที่แม่น้าเพชรบุรีตามระยะทางจาก
ตอนบน ตอนกลางมาตอนล่างเปรียบเทียบตามช่วงเวลา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558, เดือนกุมภาพันธ์,
เดือนพฤษภาคม, เดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สาหรับการศึกษาสัดส่วนอินทรีย์สารในของแข็งแขวนลอยรวมที่กระจายตามสถานีศกึ ษาต่างๆ ในพืน้ ที่แม่น้า
เพชรบุ รี (ภาพที่ 4) พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงตามเวลาอย่ า งชั ด เจน โดยพบค่ า ที่ สู ง ขึ้ น ในช่ ว งต้ น ฤดู ฝ น
(สิงหาคม พ.ศ. 2559) และกลางฤดูฝน (ตุลาคม พ.ศ. 2559) อยูใ่ นช่วง 90.18-99.78 และ 80.89-97.81 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ในขณะเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนที่น้อยกว่า สัดส่วนของ
อินทรียส์ ารยังแสดงความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ โดยมีแนวโน้มของการลดลงเมื่อเข้าสู่เขตปากแม่นา้ อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนดังกล่าวยังคงมีค่าสูงไปตลอดลาน้าในช่วงที่น้าไหลแรง ทัง้ นี้ น่าจะเกิดจากบทบาทของการพัดพาอินทรีย์สารที่
เกิดจากซากพรรณไม้นามาจากพื
้
้นที่ตอนบนและตอนกลาง ลงไปถึงตอนล่างได้
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ภาพที่ 4 สัดส่วนอินทรีย์สารในของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีตามช่วงเวลาใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
3. บทบาทความสัมพันธ์ของความเร็วน้าต่อปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งปริ ม าณของแข็ ง แขวนลอยรวมและความเร็ ว น้ า ซึ่ ง ก าหนดเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนของช่วงฤดูแล้ง และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนของช่วงฤดูน้าหลากของ
แม่น้าเพชรบุรี พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ตามกันที่ระดับ 86 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าความเร็วน้า (Vel) ที่เพิ่ม
มากขึ้นมีส่วนให้เกิดปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (TSS) ที่เพิ่มขึ้นด้วยตามสมการ TSS=0.706(Vel)+0.21 (r=0.86)
(ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 บทบาทของระดับความเร็วน้า (Velocity: Vel; cm/s) ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
(Total suspended solid: TSS; mg/L) (การศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559)
ในพืน้ ที่แม่น้าเพชรบุรี
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาวิจัยในพืน้ ที่แม่นาเพชรบุ
้
รีพบว่าคุณภาพน้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจน
ล ะล ายน้ าที่ มี ค่าอยู่ ใ นช่ ว ง 6-7 มิ ล ลิก รั ม ต่ อ ลิตร [7] ซึ่ งแม้ จะมี ป ริ ม าณ ออก ซิ เจนที่ ต่ าในบ างพื้ น ที่
(บริเวณท้ ายเขื่อ นแก่ งกระจาน) แต่ ภ ายในธรรมชาติของระบบนิเวศในลาน้าก็ ทาให้ เกิ ด การเพิ่ม ระดั บมากขึ้น ใน
ระยะทาง ไม่ไกลจากพื้นที่ตน้ น้านัน้ (ตารางที่ 1)
ในด้านปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมพบว่าในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่มากกว่าตาม
เวลาที่เปลี่ยนไป ยกเว้นในกรณีที่เป็นช่วงกลางฤดูฝนที่มีนาหลากอย่
้
างมาก (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) ซึ่งสามารถพบ
ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมสูงขึ้น ได้ตลอดล าน้า ลั กษณะดังกล่ าวได้รับอิทธิพ ลจากปัจจัยด้ านปริมาณน้าฝน
ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด การชะล้ า งหรื อ กั ด เซาะในบริ เ วณ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าและท าให้ เ กิ ด การพั ด พาตะกอนลงสู่ แ ม่ น้ า
ได้อย่างชัดเจน [8] ผลการศึกษายังพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นที่แม่น้าตอนบนจะลดลงจากการมีเขื่อน
กั้นแม่น้า ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยความเร็วน้าที่ลดลง ผนวกกับปัจจัยในระบบนิเวศของแม่น้าที่มีพรรณไม้นาช่
้ วยทาให้เกิด
การตกของตะกอนที่เกิดขึน้ ในแม่น้า ในขณะที่พนื้ ที่แม่นาตอนล่
้
างได้รับอิทธิพลของการฟุง้ กระจายของดินตะกอนจาก
เขตปากแม่นา้ [8] ทาให้มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมสูงตลอดปี
ในส่วนการศึกษาของแข็งแขวนลอยเชิงคุณภาพจากระดับคลอโรฟิลล์ เอ ที่ใช้เป็นปัจจัยชี้วัด พบว่าในระบบ
แม่น้ามีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ค่อนข้างต่า ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุที่แม่น้าเพชรบุรี มีมวลน้าที่ไหลค่อนข้างเร็ว และ
ถ่ า ยเทดี อย่ า งไรก็ ต าม เราสามารถพบผู้ ผ ลิ ต ขั้ น ต้ น หลั ก เป็ น พรรณไม้ น้ าที่ ยึ ด เกาะอยู่ กั บ พื้ น ท้ อ งน้ า โดยพบ
แพร่กระจายตั้งแต่พ้ืนที่แม่น้าตอนบนไปจนถึงแม่น้าตอนกลาง [9] โดยค่าคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มที่ค่อยๆสูงขึ้นใน
พื้นที่ตอนล่างลงไป และในพื้นที่ตอนล่างสุดใกล้กับเขตปากแม่น้ามีค่าที่สูงขึ้นจากอิทธิพลชองการผสมผสานของมวล
น้ากับปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พัดพาเข้ามาจากเขตปากแม่นาได้
้
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าสัดส่วนของอินทรีย์สารที่พัดพาลงมาจากแม่น้าเพชรบุรีมักมีค่าสูง โดยเฉพาะ
ในช่วงแม่น้าตอนบนและแม่นาตอนกลางซึ
้
่งเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญของพรรณไม้น้าเป็นจานวนมาก การหลุดลอยหรือ
การเน่าเปื่อยของซากพรรณไม้น้าในน้า จึงเป็นกระบวนการที่สาคัญที่ทาให้มปี ริมาณอินทรีย์สารในน้าค่อนข้างสูงกว่า
พื้นที่แม่น้าตอนล่างสุดที่ได้รับอิทธิพลของน้าขึ้นน้าลง และลักษณะของความเร็วน้าในช่วงน้าหลากหรือกลางฤดูฝน
เป็นต้นไปจะเป็นปัจจัยที่ทาให้มวลของอินทรียส์ ารเหล่านีถ้ ูกพัดพาลงสู่ระบบนิเวศปากแม่นา้
จากการศึก ษาในครั้ง นี้ทาให้ เราทราบว่า ลั ก ษณะเชิง คุ ณ ภาพหรือ ความอุ ด มสมบู รณ์ ข องมวลน้าจาก
แม่น้าเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยตะกอนแขวนลอยมีอินทรีย์สารในปริมาณสูงนี้ นับว่ามี คุณค่าต่อการเป็นอาหารของ
สัตว์น้าในระบบนิเวศปากแม่น้า โดยเฉพาะสัตว์น้าที่สามารถกรองกิน (Filter feeder) อาทิ หอยแครงและหอยแมลงภู่
ที่เป็ น สัต ว์น้าเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ มากในพื้ นที่ ปากแม่น้าอ่าวบางตะบู น ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้ อ นให้เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของอัตราการไหลของน้า ที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิด พัดพาของอินทรีย์สารลงสู่พ้ืนที่ปากแม่น้าได้เป็นอย่างดี
เราจึงควรส่งเสริมให้มีการผันน้าลงมาสู่แม่นาสายหลั
้
ก เพื่อคงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดีเช่นนี้สบื ต่อไป อนึ่ง ยังพบว่าการมี
พรรณไม้น้าหรือสาหร่ายต่าง ๆ ในระบบแม่น้าเป็นปัจจัยสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลายน้า
ดังนั้น เราสมควรวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ สถานภาพ เพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ต่อการผลิ ตทรัพ ยากรในระบบนิเวศ
ปากแม่นาได้
้ อย่างยั่งยืนต่อไป
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อิทธิพลจากการขึน้ ลงของน้าต่อระดับผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ปากแม่น้า: กรณีศกึ ษา
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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 LungSuan estury (Chumporn Province)
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บทคัดย่อ
การศึกษาติดตามอิทธิพลการขึ้นลงของน้าต่อระดับของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นที่ปากแม่น้าปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้าหลังสวน จังหวัดชุมพร ดาเนินการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และ สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่าความอุดมสมบูรณ์ในระดับของผลผลิต
ขั้นต้นของทั้งสองพื้นที่อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (4.73-35.94 µg/L) และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าทั่วไปอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี แต่มีความแปรผันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าความเค็มของน้าในพื้นที่ปากแม่น้าหลังสวน (8.7-30.9 psu)
ซึ่งบ่งบอกถึงการได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้าอย่างชัดเจน ต่างจากพื้นที่ปากแม่น้าปราณบุรี ที่มีความแปรผัน
ในช่ว งที่ แ คบกว่า (29.6-31.4 psu) อิท ธิ พ ลจากการขึ้น ลงของน้าดั งกล่ าว มีผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อมทางน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงน้าเกิดบริเวณพื้นที่ปากแม่น้าหลังสวน ซึ่งพบว่าการเพิ่มขึ้นในค่า
ความเค็มนั้นทาให้ค่าคลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึน้ ได้ถึงมากกว่า 10 µg/L ขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ามีความแปรผันที่
น้อยกว่าค่าคลอโรฟิลล์ ผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการกาหนดช่วงเวลาและ/หรือคาบน้า
เพื่อการออกสารวจในภาคสนาม นอกจากนี้ ยังพบว่าการกาหนดช่วงเวลาศึกษาในช่วงน้าลงของวันที่นาเกิ
้ ด จะทาให้
ได้ตัวแทนของค่าคลอโรฟิลล์ที่มีความเหมาะสมต่อการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่นาได้
้ ดีกว่าช่วงอื่น
คาสาคัญ: ผลผลิตขัน้ ต้น การขึน้ ลงของน้า ความเค็มของน้า ออกซิเจนละลายน้า พื้นที่ปากแม่นา้
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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

บทนา
พื้นที่ปากแม่น้านับเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางระบบนิเวศ มีการผสมผสานระหว่างน้าจืดที่ไหลลงมาจาก
แผ่นดินและน้าเค็มจากเขตทะเล (Hao and Zhao, 2008; Wu, 2010) ผนวกกับพื้นที่บริเวณปากแม่น้าได้รับอิทธิพล
การขึ้นลงของน้า ในช่วงน้าเกิด และน้าตาย ยังผลต่อการเติบโตของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ปากแม่น้า ซึ่งระดับของ
ผลผลิ ตขั้นต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันอย่างชัด เจน (ขนิษฐา และคณะ, 2558) นอกจากนี้ ปัจจัยคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมทางน้ามีส่วนทาให้เกิดกาเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขั้นต้น (แสง ความขุ่น ธาตุอาหาร ความเค็ม เป็นต้น)
ด้ ว ยเช่น กั น (Conley, 2000; Paerl, 2009) จากกระบวนการต่ าง ๆ ภายในระบบปากแม่น้า ก่ อ ให้ เกิ ด ความอุ ด ม
สมบูรณ์ ทั้งในด้านความหลากหลายและความหนาแน่น ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่นาได้
้ อีกนัยหนึ่ง
ผลผลิตขั้นต้นในบริเวณปากแม่น้า มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้า
วัยอ่อน และ/หรือ ผู้บริโภคขั้นต้น ซึ่งมีผู้ผลิตขัน้ ต้นเป็นแหล่งอาหารหลัก ปากแม่นาจึ
้ งเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์นา้
ที่สาคัญทางธรรมชาติแหล่งหนึ่ง (Day et al., 1989, 2013) ซึ่งมีความสาคัญต่อระบบเศรฐกิจต่อประเทศ ในพื้นที่ปาก
แม่น้าปราณบุ รี และปากแม่น้าหลั งสวน เป็น ปากแม่น้าที่ อ ยู่ในบริเวณแนวอ่าวไทยฝั่ งตะวัน ตก ซึ่ งมีค วามอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าอย่ า งมาก รองจากพื้ น ที่ อ่ า วไทยตอนใน โดยพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ าปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ทรัพยากรสัตว์น้าที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ คือ หมึก ส่วนในพื้นที่ปากแม่น้าหลังสวน ทรัพยากร
สัตว์น้าที่สาคัญ ได้แก่ ปลาทู ปลากะตัก และปลาหลังเขียว ซึ่งปลาเหล่านี้ล้วนเป็น ปลาที่กินแพลงก์ตอนพืชเป็น
อาหาร (เชษฐพงษ์ และคณะ, 2558; จิราภัษ และคณะ, 2558) ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อย่างชัดเจน
ลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงการมีแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้ อย่างไรก็ตาม การเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้นภายในพื้นที่ปากแม่น้า โดยได้รับอิทธิพลจากลักษณะการขึน้ ลงของน้าในช่วง
น้าเกิด และน้าตาย ย่อมมีความสาคัญต่อการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์
การศึกษาในครัง้ นี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของการขึ้นลงของน้า (น้าเกิด น้าตาย) ต่อระดับของผลผลิต
ขั้นต้น (ในช่วงน้าลง) รวมไปถึง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรอบวันของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้า (ปริมาณออกซิเจน
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ละลายน้า และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ) และสถานการณ์สิ่งแวดล้ อมทางน้าในรอบปี ของพื้นที่ปากแม่น้าปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้าหลังสวน จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และ
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการขึ้นลงของน้า (น้าเกิด น้าตาย) และช่วงเวลาที่ทาการศึกษาที่มีความเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้เป็นนตัวแทนที่ดขี องการศึกษาผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ปากแม่นาได้
้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ทาการเก็บตัวอย่างผลผลิตขั้นต้น ในบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้าหลัง
สวน จังหวัดชุมพร (ภาพที่ 1 a-b) ซึ่งกาหนดช่วงเวลาในการศึกษาเป็น 4 ฤดูกาล คือ ปลายฤดูน้าหลาก (เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2557) ฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) ต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) และกลางฤดูนาหลาก
้
(เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ.2558) โดยการศึ ก ษาดั ง กล่ า วจะเน้ น การประเมิ น บทบาทการขึ้ น -ลงของน้ าที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตขัน้ ต้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขั้นต้นและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า และการเปลี่ยนแปลง
ตามเวลา บริเวณปากแม่นาปราณบุ
้
รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาพ a) และปากแม่นาหลั
้ งสวน จังหวัดชุมพร
(ภาพ b)
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การศึกษาผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ) ดาเนินการโดยการนาเอาตัวอย่างน้ามากรองผ่านกระดาษกรอง
GF/F (Whatman) และสกัดด้วยอะซีโตน 90% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมทิ ี่ต่า
ว่า 4 °C จากนั้นนาไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method (Parsons et al,. 1984)
สาหรับการศึกษาคุณภาพน้าทั่วไป (อุณหภูมิ การนาไฟฟ้า ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้า และความเป็นกรด-เบส)
ดาเนินการโดยใช้เครื่อง Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS) ตรวจวัดในภาคสนาม

ผลการศึกษา
1. การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า
 อุณหภูมขิ องน้า
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิของน้า (ตารางที่ 1) บริเวณปากแม่น้าหลังสวน จังหวัด
ชุมพร มีค่าอยู่ในช่วง 25.6-31.9 องศาเซลเซียส ซึ่งฤดูกาลที่ทีค่าอุณหภูมิของน้าต่าที่สุด คือ ช่วงปลายฤดูน้าหลาก
(เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2557) 25.5 -26.0 องศาเซลเซี ย ส ส่ ว นฤดู แ ล้ ง (เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558)
และต้นฤดูนาหลากนั
้
น้ พบค่าอุณหภูมขิ องน้าที่สูงขึน้ อย่างชัดเจน (มีค่าเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส)
ตารางที่ 1 ค่าพิสัยและค่าเฉลี่ย (median±SD) ของปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าที่ตรวจวัดได้ในช่วงปลายฤดูน้า
หลาก ฤดูแล้ง ต้นฤดูน้าหลาก และกลางฤดูน้าหลาก บริเวณปากแม่น้าหลังสวน จังหวัดชุมพร และปาก
แม่นาปราณบุ
้
รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2557-2558
อุณหภูมขิ องน้า (°C)
ความเค็มของน้า (psu)
ความเป็นกรด-เบส
ฤดูกาล
หลัวสวน
ปราณบุรี
หลังสวน
ปราณบุรี หลังสวน ปราณบุรี
30.2-30.5
25.6-26.0 23.7-24.0 19.4-30.9
7.7-7.9
7.9-8.0
(30.4±0.13)
ปลายฤดูนาหลาก
้
(25.8±0.17) (23.9±0.13) (29.8±5.09)
(7.9±0.07) (8.0±0.03)
(น้าเกิด)
(ธันวาคม พ.ศ. 2557)
(n=5)
(n=4)
(น้าเกิด)
(n=5)
(n=4)
(n=4)
9.0-22.7 29.8-31.4
29.4-31.3 29.4-30.8
7.9-8.0
7.8-7.9
(12.3±5.49) (31.2±0.75)
ฤดูแล้ง
(31.0±0.76) (29.9±0.61)
(7.6±0.09) (7.9±0.02)
(น้าตาย)
(น้าเกิด)
(กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
(n=5)
(n=4)
(n=5)
(n=4)
(n=5)
(n=4)
8.7-11.6
30.5-31.9
7.5-7.6
7.9-8.2
(9.9±1.03)
ต้นฤดูนาหลาก
้
(31.2±0.50)
(7.5±0.07) (8.0±0.17)
(น้าตาย)
(พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
(n=7)
(n=7)
(n=5)
(n=5)
29.6-31.4
27.1-28.3 29.6-30.4
8.2-8.9
7.9-8.1
(28.1±2.78)
กลางฤดูนาหลาก
้
(27.7±0.46) (29.9±0.34)
(8.3±0.27) (8.0±0.05)
(น้าเกิด)
(สิงหาคม พ.ศ. 2558)
(n=6)
(n=7)
(n=6)
(n=7)
(n=7)
หมายเหตุ: – คือ sampling error
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ส่วนการศึกษาบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ค่าอุณหภูมิของน้า อยู่ระหว่าง
23.7-30.8 องศาเซลเซียส โดยช่วงปลายฤดูน้าหลาก (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557) มีค่าอุณหภูมิของน้า (ประมาณ
24 องศาเซลเซียส) ที่ค่อนข้างต่ากว่าในช่วงแล้ง (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558) และกลางฤดูน้าหลาก (เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558) ที่มคี ่าอุณหภูมขิ องน้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 29 องศาเซลเซียส
 ความเค็มของน้า
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าความเค็มของน้าทะเล ในบริเวณปากแม่น้าหลังสวน
จังหวัดชุมพร มีค่าความเค็มของน้าอยู่ในช่วง 8.7-30.9 psu ทั้งนี้ ค่าความเค็มของน้าทะเล ในช่วงน้าเกิดมีความ
แปรปรวนค่อนข้างชัดแจน โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูนาหลาก
้
(เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557) มีค่าความเค็มของน้าเฉลี่ย
29.8±5.09 psu นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในช่วงต้นฤดูน้าหลาก (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) มีค่าความเค็มของน้า
เฉลี่ย 9.9±1.03 psu ซึ่งมีความแตกต่างของค่าความเค็มของน้าที่คอ่ นข้างน้อย ซึ่งแสดงถึงการศึกษาอยู่ในช่วงน้าตาย
ส่วนผลการศึกษาค่าความเค็มของน้า บริเวณปากแม่น้าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าอยู่ในช่วง
29.6-31.4 psu พบว่าทั้ง 3 ฤดูกาล (ปลายฤดูน้าหลาก, ฤดูแล้ง และ กลางฤดูน้าหลาก) มีค่าความเค็มของน้าที่
ใกล้เคียงกัน และมีค่าความเค็มของน้าที่ค่อนข้างน้อย ยังพบว่า ค่าความเค็มของในบริเวณปากแม่นาปราณบุ
้
รี มีค่าที่
ค่อนข้างสูงกว่าปากแม่นาหลั
้ งสวน จังหวัดชุมพร
 ความเป็นกรด-เบส
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าความเป็นกรด-เบส บริเวณปากแม่นาหลั
้ งสวน จังหวัดชุมพร
มีค่าอยู่ระหว่าง 7.5-8.9 ซึ่งมีค่าความเป็นเบสน้อย ทั้งนี้ เมื่ อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล พบว่าใน
ช่วงปลายฤดูน้าหลาก มีค่าความเป็นเบสของน้าสูงสุด ซึ่งค่าเฉลี่ย 8.03±0.27 ส่วนค่าความเป็นกรด-เบส ของปาก
แม่น้าปราณบุ รี จังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ พบว่ามี ค วามเป็น เบสเล็ กน้อย เช่น เดี ยวกั น โดยมีค่าอยู่ในช่วง 7.9-8.2
ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ฤดูกาล (ปลายฤดูนาหลาก,
้
ฤดูแล้ง และ กลางฤดูนาหลาก)
้
2. อิทธิพลของการขึ้นลงของน้าต่อผลผลิตขั้นต้น และปริมาณออกซิเจนละลายน้า
ในการศึกษาอิทธิพลของการขึ้นลงของน้า ที่มีผลต่อผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้า บริเวณ
ปากแม่น้าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้าหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยดาเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของผลผลิตขั้นต้น และด้านออกซิเจนละลายน้า ในรอบวัน ใน 3 ฤดูกาล ข้างต้นซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ช่วงน้าเกิด และช่วงน้าตาย โดยบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี (ภาพที่ 2 a และ b) มีเพียงช่วงน้าเกิดเท่านั้น ส่วนปากแม่น้า
หลังสวน (ภาพที่ 3 a และ b) พบทั้งช่วงน้าเกิด คือ ช่วงปลายฤดูนาหลาก
้
(เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557) และช่วงน้าตาย คือ
ช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) และต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้า (ปริมาณออกซิเจนละลายน้า; ภาพที่ 2 a และ b)
ในรอบวัน บริเวณปากปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้าในรอบวัน ในช่วงปลายฤดู
น้าหลาก มี ค่ า อยู่ระหว่า ง 7.18-8.28 mg/L ซึ่ ง ค่ าออกซิ เจนละลายน้าที่ พ บในรอบวั น นั้น มี ค่ า ค่ อ นข้ า งคงที่ แ ละ
ใกล้เคียงกันตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากในช่วงฤดูแล้ง ที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน้า อยู่ระหว่าง
3.84-5.05 mg/L โดยมีค่าที่น้อยกว่าประมาณ 2 เท่า โดยในช่วงน้าลงมีค่าออกซิเจนละลายน้าลดลงเพียงเล็กน้อย
สาหรับค่าออกซิเจนละลายน้าในช่วงกลางฤดูนาหลาก
้
(เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) มีค่าระหว่าง 4.61-6.02 mg/L โดย
พบว่าออกซิเจนละลายน้าต่าสุด ในช่วงน้าลง (7:00 น.) เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าออกซิเจนละลายน้าใน
รอบวันของทั้ง 3 ฤดูกาล พบว่าในช่วงปลายฤดูน้าหลาก มีค่าออกซิเจนละลายน้าสูง กว่าในช่วงฤดูแล้งและต้นฤดูน้า
หลากอย่างชัดเจน
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ภาพที่ 2 การเปลี่ ย นแปลงของค่ า ออกซิ เจนละลายน้ า (D = Dissolved oxygen; mg/L) และค่ า คลอโรฟิ ล ล์ เอ
(Ch = Chlorophyll a ; µg/L) ตามการขึ้น-ลงของน้า ในช่วงปลายฤดูน้าหลาก (เดือ นธัน วาคม 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 ง ฤ ดู น้ า ห ล า ก (เดื อ น สิ ง ห า ค ม พ .ศ . 2558)
บริเวณปากแม่นาปราณบุ
้
รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ภาพ ที่ 3 การเปลี่ ย นแปลงของค่ า ออกซิ เ จนละลายน้ า และค่ า คลอโรฟิ ล ล์ เอ ตามการขึ้ น -ลงของน้ า
ในช่ ว งปลายฤดู น้ าหลาก (เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2557) ฤดู แ ล้ ง (เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558)
และต้นฤดูนาหลาก
้
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) บริเวณปากแม่นาหลั
้ งสวน จังหวัดชุมพร

1412

Proceedings

สาหรับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในน้า จะพิจารณาในช่วงน้าลง เพื่อศึกษา
อิ ท ธิ พ ลการไหลลงมาของมวลน้ าจื ด โดยพบว่ า ค่ า คลอโรฟิ ล ล์ เอ ในบริ เวณปากแม่ น้ าปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปลายฤดูน้าหลาก มีความแตกต่างของค่าคลอโรฟิลล์ เอ (พิสัยของคลอโรฟิลล์ เอ 13.6421.83 µg/L) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งฤดู แ ล้ ง มี ค วามแตกต่ า งของค่ า คลอโรฟิ ล ล์ เอ เช่น เดี ย วกั น แต่ ระดั บ ของ
คลอโรฟิลล์ เอ นั้น มีค่าประมาณ 5 µg/L เท่านัน้ ซึ่งแตกต่างจากช่วงปลายฤดูนาหลากอย่
้
างชัดเจน ส่วนช่วงกลางฤดู
น้าหลาก มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยมีคา่ อยู่ระหว่าง 8.8-15.00 µg/L
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของออกซิเจนละลายน้า (ภาพที่ 3) ในบริเวณปากแม่น้าหลังสวน
จังหวัดชุมพร พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 5.02-8.97 mg/L เมื่อพิจารณาเฉพาะในช่วงน้าลง พบว่าในช่วงปลายฤดูนาหลาก
้
ค่าออกซิเจนละลายน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน้อย และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฤดูแล้ง ค่าออกซิเจนละลายน้า
มีค่าประมาณ 5 mg/L โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้าแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกันในช่วงต้นฤดูนาหลาก
้
ที่มี
ค่าออกซิเจนละลายน้าประมาณ 6 mg/L โดยมีแนวโน้มลดลงตามเวลา
สาหรับการเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในรอบวัน บริเวณปากแม่นาหลั
้ งสวน (ภาพที่ 3) ผลการศึกษา
พบว่า ค่าคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าอยู่ระหว่าง 5.27-13.39 µg/L จากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล์ เอ
ในช่ว งน้ าลง พบว่า ช่ว งปลายฤดู น้าหลาก (เดือ นธั น วาคม พ.ศ. 2557; ภาพที่ 3a) มี แ นวโน้ ม การลดลงของค่ า
คลอโรฟิ ล ล์ เอ อย่ า งชั ด เจนตามเวลา โดยมี ค่ า คลอโรฟิ ล ล์ เอ อยู่ ร ะหว่ า ง 13.27-8.16 µg/L ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
ช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558; ภาพที่ 3a) ที่มีค่าคลอโรฟิลล์ เอ ที่ไม่คงที่ โดยพบค่าคลอโรฟิลล์ เอ ที่สูง
และต่ าได้ ในช่ ว งน้ าลง ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงของค่ า คลอโรฟิ ล ล์ เอ ในช่ ว งต้ น ฤดู น้ าหลาก (เดื อ นพฤษภาคม
พ.ศ. 2558; ภาพที่ 3b) มีค่าคลอโรฟิลล์ เอ ระหว่าง 5.27-8.48 µg/L โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงน้าลง
 การวิเคราะห์อทิ ธิพลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อผลผลิตขั้นต้น ในพื้นที่ปากแม่น้า
การวิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการลดลงของผลผลิตขั้นต้น ในบริเวณปากแม่น้า
การศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการกาหนดช่วงความเค็มของน้าที่พิจารณาเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันใน
ช่วงกว้าง ≥10 psu ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 (พิสัยความเค็ ม 30.9-19.4 psu)
ในช่วงฤดูปลายน้าหลาก และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (พิสัยความเค็ม 22.7-9.7 psu) ในช่วงฤดูแล้ง สามารถใช้
เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ดังกล่าว (สาหรับข้อมูลจากพื้นที่ปากแม่น้าปราณบุรี แสดงให้เห็นค่าความเค็มของน้าที่มี
การเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ โดยมีพสิ ัยความเค็ม 29.6-31.4 psu จึงไม่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้)
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น้าเกิด

น้าตาย

ภาพที่ 4 อิทธิพลของค่าความเค็มของน้าต่อการลดลงของคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงน้าเกิด (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557;
ด้านบน) และช่วงน้าตาย (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558; ภาพล่าง) บริเวณปากแม่นาหลั
้ งสวน จังหวัดชุมพร
ผลการศึกษาอิทธิพลของค่าความเค็มของน้าต่อผลผลิตขั้นต้น พบว่า การลดลงปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มี
การตอบสนองต่อการลดลงของค่าความเค็มของน้า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงน้าเกิด (ภาพที่ 4; ด้านบน) เมื่อการ
ลดลงของค่าความเค็มของน้าเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เช่นเดียวกัน ส่วนการลดลง
ของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ จะตอบสนองต่อการลดลงของค่าความเค็มของน้าที่ค่อนข้างน้อยหรือไม่มที ิศทาง ในช่วง
น้าตาย (ภาพที่ 4; ด้านล่าง)

วิจารณ์และสรุปผล
ในภาพรวม ผลการศึกษาอิทธิพลการขึ้นลงของน้าต่อระดับผลผลิตขั้นต้น โดยวิเคราะห์ในช่วงน้าลง พบว่า
ลั ก ษณะการขึ้ น ลงของน้ าในช่ ว งน้ าเกิ ด มี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของค่ า ความเค็ ม ของน้ า และระดั บ ของ
คลอโรฟิลล์ เอ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ชัดเจนกว่าการศึกษาในช่วงน้าตาย เนื่องจาก ลักษณะการเคลื่อนตัวของ
น้าที่แตกต่างกัน โดยในช่วงน้าเกิดนั้น การเคลื่อนตัวของน้าที่แรงและเร็วกว่าในช่วงน้าตายที่น้ามีการเคลื่อนตัวน้อย
การผสมผสานกันระหว่างน้าจืดและน้าทะเล ในช่วงน้าตายก็จะมีน้อยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การเลือกสถานีศึกษา ควรมี
ความเค็มของน้าในช่วงกว้าง ≥10 psu เพื่อที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้าจืดและน้าเค็มได้อย่างชัดเจน
อิทธิพลการขึ้นลงของน้าต่อปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า ในพื้นที่ปากแม่น้าปราณบุรี และปากแม่น้า
หลังสวน อยู่ในสถานการณ์คุณภาพน้า ดี ทั้งนี้ ค่าพิสัยของออกซิเจนละลายน้า (3.84-8.28 mg/L และ 5.02-89.7
mg/L) อุณหภูมิของน้า (23.7-30.8 °C และ 25.6-31.9 °C) และค่าความเค็ม (8.7-30.9 psu; ปากแม่น้าหลังสวน) มี
ความแปรผันในช่วงกว้าง ส่วนค่าความเป็นกรด-เบส (7.9-8.2 และ 7.5-8.9) และค่าความเค็ม ปากแม่น้าปราณบุรี
(29.6-31.4 psu) ซึ่งเป็นความแปรผันในช่วงแคบ ทัง้ นี้ การแปรผันของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าดังกล่าว ได้รับอิทธิพล
จากการขึน้ ลงของน้า สังเกตได้จากค่าความเค็มของน้าที่มคี วามแปรผันที่คอ่ นข้างชัดเจน โดยเฉพาะในพืน้ ที่ปากแม่น้า
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หลังสวน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงน้าเกิด ที่จะพบค่าความแปรปรวนของค่าความเค็มที่ค่อนข้างสูงกว่าในช่วงน้าตาย
อีกทั้ง สถานีที่ศึกษาในพื้นที่ปากแม่นาหลั
้ งสวน ได้รับอิทธิพลจากเขตทะเลน้อยกว่าปากแม่นาปราณบุ
้
รี ที่มีความเค็ม
ของน้าในช่วงแคบ (29.6-31.4 psu) ซึ่งความเค็มที่พบเป็นความเค็มในเขตทะเล
ส่วนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่น้าปราณบุรี และปากแม่น้าหลังสวน อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
(Niles et al,. 1996) โดยค่าพิสัยของคลอโรฟิลล์ เอ (4.73-35.94 µg/L; ปากแม่น้าปราณบุรี และ 5.20-8.97 µg/L;
ปากแม่น้าหลังสวน) มีความแปรผันในรอบวันและตามฤดูกาล เนื่องจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของน้า
โดยเฉพาะในช่วงน้าเกิดที่มีการผสมผสานกันของน้าจื ดและน้าทะเลได้มากกว่า โดยจะมีผลต่อค่าคลอโรฟิลล์ เอ ใน
พื้นที่ปากแม่น้า (ขนิษฐา และคณะ, 2559) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในรอบวัน
จะมีแนวโน้มลดลงในช่วงน้าเกิด ในขณะที่น้ากาลังลงของในพื้นที่ปากแม่น้าหลังสวน ทั้งนี้ ระดับความอุดมสมบู รณ์
ของพื้นที่ปากแม่น้าปราณบุรี และปากแม่น้าหลังสวนนั้น อยู่ในระดับเดียวกับปากแม่น้าบางตะบูน ในปี พ.ศ. 2555
(4.94-29.64 µg/L; ระพีพรรณ และคณะ 2557) ปากแม่น้าแม่กลอง ปี พ.ศ. 2548 (1.78-24.03 µg/L; ศิริพร 2549)
และปากแม่นาบางปะกง
้
ปี พ.ศ. 2548 (0.45-9.49 µg/L; วรญา 2548)
ผลการศึกษาอิทธิพลของการขึน้ ลงของน้า (น้าเกิด น้าตาย) ต่อระดับของผลผลิตขัน้ ต้น (ในช่วงน้าลง) ในครัง้
นี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มของน้าที่มีความเชื่อมโยงกับค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงน้า
เกิด ในระหว่างช่วงน้าลง ซึ่งมีแนวโน้ม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลผลิต
ขั้นต้นในพื้นที่ปากแม่น้า มีความจาเป็นในการเลือกใช้ข้อมูลที่มีลักษณะการขึ้นลงของน้าแบบเดียวกัน (น้าเกิด หรือ
น้าตาย) เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ได้มคี วามแปรปรวนของค่าน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ ชีใ้ ห้เห็นว่าช่วง
น้าเกิดนัน้ สามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดที ี่มคี วามเหมาะสมต่อการศึกษาผลผลิตขัน้ ต้นภายในพื้นที่ปากแม่นาและสามารถ
้
นาไปประยุกต์ใช้ในการประเมินสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของปากแม่นาต่
้ อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุน ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒ นาชายฝั่ง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมนิสิตจากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและสิ่งแวดล้อมทางน้า ภาควิชาชีววิทยาประมง และ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การร่วมออกสารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นอย่างดี
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การสะสมคาร์บอนในดินของพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
Soil organics carbon stock agricultural at an area of Pang Kha royal project,
Phayao province, for soil and water conservation
อุ่นเป็ง อินทจักร1 และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ2*
Unpeng Inthachak1 and Sukthai Pongpattanasiri2*
บทคัดย่อ
การศึกษาศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ทัง้ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่
ปลูกข้าวไร่ และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได โดยการศึกษาลักษณะทางกายภาพดินและการสะสมคาร์บอนในดิน พบว่า
ช่วงการเก็บข้อมูลตั้งแต่ มิถุนายน ถึงกันยายน พ.ศ. 2559 มีปริมาณฝนตกสะสม 774.9 มิลลิเมตร มีการสูญเสีย
ปริมาณตะกอนสะสมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 194.04 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งมากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ที่มีการสูญเสีย
ปริมาณตะกอนสะสม คือ 64.90 กรัมต่อตารางเมตร และพื้ นที่ทานาแบบขั้นบันไดที่มีการสูญ เสียปริมาณตะกอน
สะสม คือ 12.94 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน พบว่า พื้นที่ทานาแบบขั้นบันไดมีการ
สะสมคาร์บอนเท่ากับ 41.80 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน
เท่ากับ 37.30 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นที่ปลูกข้าวไร่ที่มีการสะสมปริมาณคาร์บอนในดินเท่ากับ 34.55 กรัมต่อ
ตารางเมตร โดยสมบัตกิ ายภาพดินพืน้ ที่ทานาแบบขั้นบันไดเหมาะสมกว่าพื้นที่ปลูกข้าวไร่และพื้นที่ปลูกข้าวโพด ดังนั้น
การปลูกพืชบนพืน้ ที่ลาดชันควรมีการปรับพื้นที่เป็นแบบขั้นบันได เพื่อการอนุรักษ์ดิน น้า และการสะสมคาร์บอนในดิน
คาสาคัญ: นิเวศวิศวกรรม การสะสมคาร์บอน การอนุรักษ์ดินและน้า การชะล้างหน้าดิน

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
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บทนา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร
ชาวไทยภูเขา ในเขตพื้นที่บ้านสิบสองพัฒนา บ้านปางค่าเหนือ บ้านปางค่าใต้ ตาบลผาช้างน้อย อาเภอปง จังหวัด
พะเยา พืน้ ที่เป็นภูเขาและเนินเขามีแม่นาที
้ ่สาคัญคือ แม่นาคะ
้ และแม่น้าต้ม ความสูงจากระดับน้าทะเล 500 - 1,300
เมตร อยู่ในเขตอากาศร้ อน อุ ณ หภู มิเฉลี่ ย สูงสุ ด 25.8 องศาเซลเซี ยส อุ ณ หภู มิเฉลี่ ย ต่าสุด 6 องศาเซลเซี ย ส มี
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,243 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 75 โดยลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว
สี น้ าตาลเข้ ม ปนเทา ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ต่ า ค่ า ของกรด-ด่ า ง (pH) ที่ 4.5-5 ขอบเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
34,906.27 ไร่ เป็นพืน้ ที่ของศูนย์รวม 4 แปลง เป็นพืน้ ที่ 89 ไร่ มีหมูบ่ ้านรับผิดชอบ 3 หมูบ่ ้าน คือ บ้านสิบสองพัฒนา
บ้านปางค่าเหนือ บ้านปางค่าใต้ ประชากรจานวน 2,439 คน รวม 353 ครัวเรือน มีเกษตรกรจานวน 273 ราย เป็น
อีกพื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงทาให้เกิดการบุกรุกป่า ทาไร่เลื่อนลอยเกิดการ
ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากสามารถปลูกพืชได้เพียงไม่กี่ ชนิดคือพืชประเภทถั่ว ข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรเองก็ไม่
สามารถควบคุมราคาการขายได้ ทาให้มีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อีกทั้งสภาพพื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่นายังมี
น้อยต่อการเพราะปลูกข้าวให้ได้เพียงพอสาหรับการบริโภคของเกษตรกร [1]
ดังนั้นหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันที่มีการปลูกพืชไร่ โดยมีการจัดการที่
ถูกต้องหรือการปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่นาหรือนาขั้นบันไดที่สามารถอนุรักษ์ดิน น้า และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพของข้าว และการปลูกพืชชนิดอื่นได้อีกรอบ โดยใช้หลักวิศวกรรมนาข้าวเพื่อพัฒนาการผลิตที่
รักษาคุณภาพดิน น้า และสิ่งแวดล้อมได้ โดยทาการศึกษาหลักการทางวิศวกรรมนาข้าวและโครงสร้างทางฟิสิกส์ของ
ดิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงการทาไร่เลื่อนลอยเป็นนาขั้นบันได แบบอนุรักษ์ดิน -น้า และการสะสมคาร์บอนในดิน รอบ
พื้นที่โครงการหลวงปังค่า เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการพื้นที่การผลิตเกษตรที่สูงและเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรดิน
ให้เกิดประโยชน์ และสามารถลดการเผ่าในที่โล่งที่ก่อปัญหาหมอกควันได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ศึกษาพื้นที่เกษตรกรรมที่สูงบริเวรโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา วางแผนการศึกษาในพื้นที่เป็นการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อก สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) ทั้ง 3 ปัจจัย จานวนปัจจัยละ 4 ซ้า
ของรูปแบบการเกษตรในพื้นที่สูง คือ พื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่ปลูกข้าวไร่ และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได โดยจะมีการ
เปรียบเทียบผลแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วย Duncan's New Multiple Range Test: DMRT เพื่อการเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ผลการวิจัย ข้อมูลคุณภาพดินและน้า ของสภาวะทางกายภาพของดิน ที่สัมพันธ์กับแร่ธาตุในดิน และการ
สะสมปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดิน
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ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยหน่วยทดลอง
หน่วยการ
ทดลอง
T1
T2
T3

ปัจจัย การเปรียบเทียบหน่วยทดลอง
กายภาพดิน

พื้นที่ปลูก โครงสร้างดิน
ข้าวโพด • สภาพให้น้าซึมผ่าน (infiltration
capacity)
พื้นที่ปลูก • อัตราการไหลซึมผ่าน
ข้าวไร่
(percolation rate)
• ความหนาแน่นของดิน (bulk
พื้นที่ทา density)
นาแบบ
• ความสามารถในการรองรับของ
ขั้นบันได ดิน (soil hardness capacity)
• ความชื้นของดิน (soil moisture)

การสะสมคาร์บอนในพืช
และในดิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การสะสมคาร์บอนในพืชและ
• ปริมาณตะกอน จากการ ในดิน
ชะล้างพังทลายหน้าดิน
• ธาตุอาหารในดิน
กายภาพเคมีดิน

การสะสมคาร์บอนในพืชและ
ในดิน

เก็บผลการทดลองดังนี้ วัดความชื้นดินโดยการอบที่อุณหภูมิ 105 0C แล้วคานวณตามสูตรหาความชื้น วัด
อุณ หภูมิดินด้วยเครื่อง max-min memory thermometer วัดความแข็งดินด้วยเครื่อง soil hardness meter รุ่น Daiki
push-cone A-2141 และวัดการไหลซึมผ่านของน้าแบบ Infiltration test ด้วยเครื่อง Infiltration test
ศึกษาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในพืช โดยการวิเคราะห์หามวลชีวภาพของพืชโดยวางแปลงตัวอย่างขนาด
พื้นที่ 1 x1 เมตร โดยการนาตัวอย่างพืชที่เก็บตัวอย่างมาอบแห้งที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน
48 ชั่วโมง หรืออบจนน้าหนักคงที่และหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร
เปอร์เซ็นต์ความชื้น
=
น้าหนักสด – น้าหนักแห้ง x 100
(1)
น้าหนักแห้ง
จากนั้นนาเปอร์เซ็นต์ความชืน้ ไปคานวณหามวลชีวภาพหรือน้าหนักแห้งของพืชในแปลงตัวอย่าง
น้าหนักแห้ง
=
100 x น้าหนักสด
(2)
เปอร์เซ็นต์ความชื้น + 100
การประมาณหาปริมาณคาร์บอนจากปริมาณมวลชีวภาพที่ได้ โดยการนาค่าปริมาณมวลชีวภาพที่ได้คูณ
ด้วย 0.5 (ร้อยละ 50 โดยน้าหนักของน้าหนักแห้งของมวลชีวภาพ) [5]
จากนั้น น าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ เพื่ อ เปรีย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ด้ ว ย Duncan’s multiple rang test (DMRT) โดย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
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ผลการศึกษา
1. ปริมาณน้าฝนและการชะล้างหน้าดิน
การศึกษาศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ทั้ง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่
ปลูกข้าวไร่ และพื้นที่ทานาแบบขั้นบัน ได โดยตลอดช่วงการเก็บข้อมูล 4 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน ถึงกันยายน 2559
พบว่า มีปริมาณฝนตกสะสม 774.9 มิลลิเมตร โดยมีฝนตกมากในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งมีปริมาณฝนตกสะสมทั้ง
เดือนเท่ากับ 245.10 มิลลิเมตร และปลายเดือนกันยายนซึ่งมีปริมาณฝนตกสะสมทั้งเดือนเท่ากับ 191.90 มิลลิเมตร
ส่วนช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณฝนตกสะสมทั้งเดือนเท่ากับ 88.60 มิลลิเมตร และ 150.70
มิลลิเมตร ตามลาดับ (กราฟที่ 1)

กราฟที่ 1 แสดงปริมาณน้าฝนช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2559 บริเวณพื้นที่โครงการหลวงปังค่า
การสร้างแบบจาลองเพื่อศึกษาการชะล้างหน้าดินในพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ทั้ง 3
พื้นที่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวโพด พืน้ ที่ปลูกข้าวไร่ และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได โดยตลอดช่วงการเก็บข้อมูล 4 เดือน ตั้งแต่
มิถุนายน ถึงกันยายน 2559 พบว่า มีการสูญเสียหน้าดินหรือมีปริมาณตะกอนสะสมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 194.04
กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวไร่ 64.90 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได 12.94 กรัมต่อ
ตารางเมตร (กราฟที่ 2)

กราฟที่ 2 แสดงปริมาณตะกอนช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2559 บริเวณพื้นที่โครงการหลวงปังค่า
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2. สมบัตทิ างกายภาพดิน
การศึกษาศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ทั้ง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่
ปลูกข้าวไร่ และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได พบว่า ความแข็งของดิน (Hardness) ก่อนทดลองสูงการหลังการทดลอง
เนื่องจากช่วงก่อนทดลองเป็นช่วงก่อนฤดูฝนและหลังการทดลองคือช่วงปลายฤดูฝน เมื่อเปรียบค่าของทั้งสามพื้นที่
หลังการทดลอง พบว่า พื้นที่ทานาแบบขั้นบันไดมีความแข็งของดิน 188.76 กิโลปาสคา (kPa) น้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าว
ไร่ 233.55 กิโลปาสคา และพื้นที่ปลูกข้าวโพด 251.64 กิโลปาสคา แต่เมื่อเทียบกั บค่าแรงเฉือนหน้าดิน (Vane shear)
พบว่า พื้นที่ทานาแบบขั้นบันไดมีค่าแรงเฉือนหน้าดิน 289.30 กิโลปาสคา มากกว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดและพื้นที่ปลูก
ข้าวไร่ที่มคี ่าค่าแรงเฉือนหน้าดินเท่ากัน 250.07 กิโลปาสคา เปอร์เซ็นต์ความชื้นดิน (Water Content: WC) พบว่าพื้นที่
ปลูกข้าวไร่สูงกว่าพืน้ ที่อื่น คือ 25.65 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพืน้ ที่ทานาแบบขั้นบันได คือ 23.80 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด คือ 22.79 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับองค์ประกอบดิน (Soil three phases) คือ พื้นที่ปลูก
ข้ า วไร่ มี เปอร์ เซ็ น ต์ ส่ ว นของแข็ ง (Solid) น้ อ ยกว่า พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วโพดและพื้ น ที่ ท านาแบบขั้ น บั น ได จึ ง ส่ ง ผลให้ มี
เปอร์เซ็นต์ของส่วนของน้า (Liquid) และส่วนของช่องว่างในดิน (Air) มากกว่าทั้งสองแปลงด้วย แต่พ้ืนที่ทานาแบบ
ขั้นบันไดเป็นพื้นที่ราบทาให้เก็บน้าได้ดีจึงมีส่วนของน้าในดินมากกว่าพื้นที่ปลูก ข้าวโพด ดังนัน้ จึงทาให้พื้นที่ปลูกข้าวไร่
มีความพรุนดิน (Porosity) เท่ากับ 14.26 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได คือ 9.13 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่
ปลูกข้าวโพด คือ 8.56 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และทาให้พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่มีค่าการไหลซึมผ่านน้า (Permeability: K20)
คือ 7.54x10-5 เซนติเมตรต่อวินาที เร็วกว่าพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได คือ 1.32 x10-4 เซนติเมตรต่อวินาที และพืน้ ที่ปลูก
ข้าวโพด คือ 4.42 x10-3 เซนติเมตรต่อวินาที ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ส่วนการศึกษาเคมีในดิน ด้านความเป็นกรด-ด่าง ค่าอินทรีวัตถุ อินทรียคาร์บอน และปริมาณธาตุอาหาร
หลัก คือ ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งพื้นที่
ปลูกข้าวโพดมีคา่ สูงกว่าพื้นที่ปลูกข้าวไร่และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 แสดงสมบัตทิ างกายภาพดิน
Hardness
พืน้ ทีว่ ิจยั

ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

kPa

Vane
shear
kPa

WC

Pd

Pt

(%)

(g/cm3)

(g/cm3)

Soil three phases
solid

Liquid

air

(%)

(%)

(%)

porosity

K20

(%)

(cm/s)

พืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพด

589.55

323.62

2.92

1.1

1.45

63.08

2.92

34.01

44.12

พืน้ ทีท่ านาแบบขัน้ บันได

373.87

274.59

3.99

1.33

1.69

61.59

3.99

34.43

33.79

พืน้ ทีป่ ลูกข้าวไร่

685.33

353.04

2.66

1.14

1.42

62.74

2.66

34.6

39.84

4.79

พืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพด

251.64

250.07

22.79

0.75

0.92

91.44

4.55

4.01

8.56

4.42

พืน้ ทีท่ านาแบบขัน้ บันได

188.76

289.30

23.80

0.84

1.03

90.87

5.23

3.90

9.13

พืน้ ทีป่ ลูกข้าวไร่

233.55

250.07

25.65

0.69

0.87

85.74

7.13

7.13

14.26
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ตารางที่ 3 แสดงสมบัตเิ คมีดนิ

กรด-ด่าง อินทรียวัตถุ อินทรียคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
pH
OM %
OC %
N mg/kg P mg/kg
K mg/kg
พืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพด
5.32
3.98
2.31
3.08
3.77
96.41
พืน้ ทีท่ านาแบบขัน้ บันได 5.88
2.73
1.59
1.95
4.52
93.26
พืน้ ทีป่ ลูกข้าวไร่
4.92
3.47
2.01
2.50
3.95
73.75
พืน้ ทีว่ ิจยั

3. การสะสมปริมาณคาร์บอน
การศึกษาศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ทั้ง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่
ปลูกข้าวไร่ และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได พบว่า การสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชของพื้นที่ทานาแบบขั้นบันไดเท่ากับ
293.90 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพด 215.81 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นที่ปลูกข้าวไร่ 158.00
กรัมต่อตารางเมตร การสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพืช พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 236.50
กรัมต่อตารางเมตร มากกว่า พืน้ ที่ปลูกข้าวไร่ 81.00 กรัมต่อตารางเมตร และพืน้ ที่ทานาแบบขั้นบันได 26.25 กรัมต่อ
ตารางเมตร ส่วนการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน พบว่า พื้นที่ทานาแบบขั้นบันไดมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 41.80
กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพด 37.30 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นที่ปลูกข้าวไร่ 34.55 กรัมต่อตาราง
เมตร (ตารางที่ 4) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงการสะสมปริมาณคาร์บอน
ในพืช
การสะสมปริมาณคาร์บอน
กรัมต่อตารางเมตร
(g/m2)
215.81
พื้นที่ปลูกข้าวโพด
293.90
พื้นที่ทานาแบบขั้นบันได
158.00
พื้นที่ปลูกข้าวไร่
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ในวัชพืช
กรัมต่อตารางเมตร
(g/m2)
236.50
26.25
81.00

ในดิน
กรัมต่อตารางเมตร
(g/m2)
37.30
41.80
34.55
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ทั้ง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่
ปลูกข้าวไร่ และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันได โดยตลอดช่วงการเก็บข้ อมูล 4 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน ถึงกันยายน 2559
พบว่า มีการสูญเสียหน้าดินหรือมีปริมาณตะกอนสะสมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 194.04 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่า
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ที่มีปริมาณตะกอนสะสมเท่ากับ 64.90 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันไดที่มีปริมาณ
ตะกอนสะสมเท่ากับ 12.94 กรัมต่อตารางเมตร เกิดจากการปลูกข้าวโพดนั้นเกษตรกรจะพ่นยาฆ่าหญ้ าเมื่อปลูก
ข้าวโพดแล้วหนึ่งเดือนเพื่อใส่ปุ๋ยอีกครั้ง จึงทาให้มีการสูญเสียหน้าดินมากช่วงที่ไม่มีวัชพืช ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวไร่จะ
สูญเสียหน้าดินมากเฉพาะในช่วงระยะปลูกโดยเกษตรกรส่วนมากจะให้ปุ๋ยอีกครั้งโดยวิธีการว่าน และพื้นที่ทานาแบบ
ขั้นบันไดจะเกิดการสูญเสียหน้าดินในช่วงที่มีฝนตกจนน้าท่วมขังมาก ซึ่ง อติวัฒน์ ภักดี และคณะ [3] ศึกษานาข้าว
ประดิษฐ์เพื่อการกักเก็บมวลสารและการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนลงสู่กว๊านพะเยา พบว่า หากมีการทาบ่อดักตะกอน
บริเวณหัวแปลงและท้ายแปลงจะสามารถลดปริมาณตะกอนก่อนลงสู่แหล่งน้าหรือกว๊านพะเยาได้
การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพดิน พบว่าหลังจากการทาทดลองแล้วพื้นที่ที่มีความลาดชันเท่ากันคือพื้นที่ปลูก
ข้าวไร่มีความแข็งดินน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดโดยมีค่าแรงเฉือนหน้าดินไม่แตกต่างกั น แต่พ้ืนที่ทานาแบบขั้นบันได
แม้จะมีค่าความแข็งดินน้อยกว่า แต่ก็มีค่าแรงเฉือนหน้าดินที่สูงกว่าแปลงอื่น เมื่อเทียบกับการสูญเสียตะกอน ดังนั้น
พื้นที่ที่มคี ่าแรงเฉือนหน้าดินสูงกว่าจึงสามารถชะลอการชะล้างหน้าดินได้ [2] รวมทั้งองค์ประกอบของดินดังพื้นที่ปลูก
ข้าวไร่ที่มีสัดส่วนของความพรุนดินมากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดส่งผลให้การไหลซึมผ่านของน้าไหลซึมเข้าไปในดินเร็ว
กว่า ดั งที่ ศ าสตราจารย์ด้ า นวิศ วกรรมพื้ น ที่ ดิ น นา Sasaki [6] ได้ พิสู จ น์พ บว่า Soil air pressure สามารถเชื่อ มต่ อ
ระหว่างแรงดันบรรยากาศสูแ่ รงดันในดินได้ ทาให้สามารถลดปริมาณการสูญเสียหน้าดินได้ ขณะทีพ่ ้ืนทีท่ ั้งสองมีความ
ลาดชันเท่ากัน ส่วนการศึกษาสมบั ติทางเคมีดิน แม้ไม่มีความแตกต่างกันแต่พ บว่าพื้นที่ปลู กข้าวโพดมีค่ าสูงกว่า
เล็กน้อย นั้นเกิดจากความแตกต่างของพืชที่มีการใส่ปุ๋ยระยะที่สองแตกต่างกันคือการใส่ปุ๋ยข้าวโพดจะทาการยอดทุก
ต้นแต่การในปุ๋ยข้าวจะทาการหว่านนัน้ เอง
และการศึกษาการสะสมปริม าณคาร์บอน พบว่า การสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชของพื้นที่ ทานาแบบ
ขั้นบันไดเท่ากับ 293.90 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีการสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชเท่ากับ
215.81 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นที่ปลูกข้าวไร่ที่มีการสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชเท่ากับ 158.00 กรัมต่อตาราง
เมตร เนื่องจากการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดจะทาให้ขา้ วแตกกอมากกว่าการปลูกข้าวไร่และมีความถี่ต่อพื้นที่มากกว่า
การปลูกข้าวโพด การสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพืช พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 236.50
กรัมต่อตารางเมตร มากกว่า พื้นที่ปลูกข้าวไร่ ที่มีการสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพืชเท่ากับ 81.00 กรัมต่อตาราง
เมตร และพื้นที่ทานาแบบขั้นบันไดที่มีการสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพืชเท่ากับ 26.25 กรัมต่อตารางเมตร เกิดจาก
ระยะปลูกของพืชแตกต่างกันจึงทาให้วัชพืชมีความแตกต่างกันด้วย ส่วนการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน พบว่า พืน้ ที่
ทานาแบบขั้นบันไดมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 41.80 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีการสะสม
ปริมาณคาร์บอนในดินเท่ากับ 37.30 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ที่มีการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน
เท่ากับ 34.55 กรัมต่อตารางเมตร ตามลาดับ แม้วา่ พืน้ ที่ปลูกข้าวโพดจะมีการสะสมคาร์บอนในพืชมากกว่าพื้นที่ปลูก
ข้าวไร่และพื้นที่ทานาขั้นบันได แต่พบว่าพืน้ ที่ปลูกข้าวโพดมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในดินน้อยกว่า ซึ่ง Gibson et al
[4] กล่าวว่า การใช้ที่ดินและการจัดการที่ดินมี ผลกระทบเป็นอย่างมากต่อระดับของคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ในการ
จัดการดินและปลูกพืชแบบดั้งเดิม นั้นแสดงว่าการปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดและการปลูกข้าวไร่ที่สามารถเพิ่มความพรุน
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ดินได้ จะสามารถลดการสูญเสียหน้าดินและเพิ่มปริมาณคาร์บอนในดินได้ ดังนัน้ การปลูกพืชบนพืน้ ที่ลาดชันควรมีการ
ปรับพื้นที่เป็นแบบขั้นบันได เพื่อการอนุรักษ์ดิน น้า และการสะสมคาร์บอนใน
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การสารวจปาข้างตึกวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2559
Forest exploration near school of energy and environmental science
university of Phayao 2016
บรรจง แสงศรีจันทร์1 ทัตสุระ คาปวน1 กรรณิกา ชานาญยา1 ไพฑูลย์ ขาจันทร์1 และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ1*
Banjong Sangsrijan1, Hadsura Kampoun1, Kannika Chamnanya1, Phitoon Khumjam1 and Sukthai Pongpattannasiri1*
บทคัดย่อ
การสารวจป่าข้างตึกวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ป่าและการดูดซับสะสมคาร์บอนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ผลสารวจโดยทั่วไปพบว่าป่า เป็น ป่า โปร่ง สภาพป่า โดยทั่ว ไปเป็น ป่า เต็ง รัง โดยเฉลี่ย แล้ว มี
ต้นไม้ 3 ต้น/ตร.ม. และจากการศึกษาโครงสร้างป่าพบว่าต้นไม้ที่มีความสูงที่สุด ได้แก่ ยางพลวง (Dipterocarpus
tuberculatus Roxb.) ซึ่งมีความสูงอยู่ในระดับตัง้ แต่ 12 - 20 เมตร และต้นไม้ที่มีความสูงต่ากว่า 10 - 16 เมตร ยกตัวอย่าง
เช่ น มะกอกเกลื้ อ น (Canarium subulatum Guillaumin) ตะคร้ อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) และตู ม กาขาว
(Strychnos nux-blanda A.W. Hill.) ติ้ ว แดง Cratoxylum formosum (Jack) Dye. spp. Pruniflorum Gogel ทั้ ง นี้ ย าง
พลวงจะมีค่าดัชนีความสาคัญมากที่สุด 101.62
คาสาคัญ: การสารวจป่า 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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วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 School of School of Energy and Environment, in University of Phayao, Phayao Province56000
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บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ทาให้โลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมซึ่ง เป็น
ปัจจัยที่ทาให้มนุษย์ได้นาทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจากัดมาใช้เพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุ คคล จนทาให้
ปริมาณทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างมากเกิดเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น เพราะทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญ เป็นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า การที่ป่าไม้ลดลงทา
ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศ มลพิ ษทางอากาศจึงมากขึ้น ซึ่งปัญหาที่ส่งผลมากในขณะนี้คือ ปัญหาภาวะ
โลกร้อน ทุกปัญหาที่เกิดล้วนเกิดจากการกระทาของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ก็ควรจะแก้ปัญหา และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่
เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและยั่งยืนเกิดเป็นประโยชน์ สูงสุดให้กับตนเองและ
บุคคลอื่น
ในมหาวิทยาลัยพะเยาก่อนนั้นเป็นป่าสงวนที่มีพ้ืนที่ 5,200 ไร่ และได้เริ่มมีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมาทาไห้
มีการทาลายป่าไม้ไปมากจึงเป็นที่มาของการสารวจป่าข้างตึกคณะวิทยาลัยพลังงานเพื่อจะอนุรักษ์ป่า เพื่อทาเป็น
เส้นทางอนุรักษ์ และประเมินสภาพโครงสร้างป่าเพื่อนาไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสาคัญและอื่นๆ
วัสดุอปุ กรณ์
1. Altimeter (เครื่องวัดความสูง)
2. เชือกฟาง ใช้ในการทาตาราง พื้นที่ที่จะสารวจขนาดพืน้ ที่ 50x20 m
3. ตลับเมตร ใช้วัดพืน้ ที่
4. เชือก ใช้วัดรอบวงต้นไม้
5. กระดาษ ใช้บันทึกผล
วิธีการศึกษา
วิธีการดาเนินงาน/การสารวจ
การสารวจ และคัดเลือกพื้นที่สังคมพืชที่เป็นตัวแทนของป่าชุมชนในมหาลัย ซึง่ จะต้องไม่ใช่พ้ืนที่ป่าสงวน ป่า
อนุรักษ์ เน้นพืชที่ป่าที่มีอยูใ่ นมหาวิทยาลัยและมีการใช้ประโยชน์จากป่านั้นๆ และเป็นพืน้ ที่ที่ปราศจากการครอบครอง
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมีระยะห่างจากชุมชนไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากนั้นทาการวางแปลงขนาด 50x20 ตาราง
เมตร ตามวิธีของ Recofle (2005) ทาการตีแปลงย่อยภายในอีกจานวน 10 แปลง มีขนาด 10x10 ตารางเมตร 4x4
ตารางเมตร และ1x1 ตารางเมตร ตามลาดับ
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การบันทึกพิกัดแปลงตัวอย่างด้วย GPS
บันทึกพิกัดแปลงตัวอย่างด้วยเครื่อง GPS ในจุดแรกของแปลงที่ 1 และจุดสุดท้ายของแปลงที่ 5 ดังรูป 1
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ภาพที่ 1 การบันทึกพิกัดแปลงตัวอย่างด้วย GPS
การบันทึกพิกัดตัวอย่างพืชในแปลง
บันทึกพิกัดไม้ใหญ่ที่พบในแปลงขนาด 10x10 เมตร ด้วยค่า X และ Y เพื่อแสดงตาแหน่งที่พบในแต่ละแปลง

ภาพที่ 2 ภาพมุมสูงและพื้นที่ตวั แทนของป่า

ผลการสารวจพันธุ์พืช
ผลการส ารวจและรวบรวมข้อมู ล ความหลากหลายด้ านพั น ธุ์พืชที่ ป่าข้างตึก คณะวิทยาลั ยพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวางแปลงขนาด 50 x 20 ตารางเมตร จานวน 1 แปลง ในพืน้ ที่บริเวณป่าข้าง
ตึกคณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีการนาพืชมาใช้ประโยชน์ ทาการเก็บข้อมูลพืชไม้
หนุม่ และไม้ใหญ่ จากแปลงตัวอย่างทั้งสิน้ 269 ตัวอย่าง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการพิสูจน์ช่ือวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้องสามารถจัดจาแนกพืชได้ทั้งหมด 15 ชนิด
ไม้ใหญ่ ที่มีดัชนีความสาคัญ (IVI) สูงสุด 5 ลาดับแรก 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.) มี ค่ า เท่ า กั บ 77.93 รั ง (Shorea siamensis Miq.) มีค่ า เท่ า กั บ 66.55 และ
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ตีนนก (Vitex pinnata L.) มีค่ าเท่ากั บ 53.05 โดยไม้ใหญ่ ทั้งหมดมีความหนาแน่น 260 ต้นต่อ ไร่ และมีดัชนีความ
หลากหลาย (Shannon-Wiener Index) เท่ากับ 4.62 ไม้หนุม่ มีความหนาแน่น 600 ต้นต่อไร่ และมีค่าดัชนีความสาคัญ
สูงสุด 5 ล าดับแรกได้แก่ ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มีค่าเท่ากับ 13.89 มะขามป้อม (Phyllanthus
emblica L.) มี ค่ า เท่ า กั บ 7.00 ตะคร้ อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) มี ค่ า เท่ า กั บ 6.95 หมี่ (Litsea sp.) มี ค่ า
เท่ากับ 6.82 และมะดูก (Siphonodon celastrineus Griff.) มีค่าเท่ากับ 3.49 และไม้พ้ืนล่างมีความหนาแน่น 7,840 ต้น
ต่อไร่ และมีดัชนีความสาคัญ สูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena odoratum L.) มีค่าเท่ากับ 10.27 เดื่อ
ดิน (Aganosma marginata (Roxb.) G. Don) มีค่ าเท่ากับ 10.22 กาสามปี ก (Pueraria sticta Kurz) มีค่าเท่ ากั บ 7.73
กลอย (Dioscorea sp.) มีค่าเท่ากับ 4.29 และตีนนก (Vitex pinnata L.) มีค่าเท่ากับ 3.58
สภาพป่า โดยทั่ว ไปเป็นป่าเต็ง รัง และจากการศึก ษาโครงสร้า งป่าพบว่าต้น ไม้ที่มีความสูง ที่สุด ได้แ ก่
ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ) ซึ่งมีความสูงอยู่ในระดับตั้งแต่ 10 - 20 เมตร และต้นไม้ที่มีความสูงต่า
กว่ า 10 - 16 เมตร ยกตั วอย่ างเช่น มะกอกเกลื้ อ น (Canarium subulatum Guillaumin) ตะคร้ อ (Schleichera oleosa
(Lour.) Oken) และตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda A.W. Hill.) เป็นต้น

ภาพที่ 3 ดอกของต้นเต็ง (ซ้าย) และ ดอกของต้นยางพลวง (ขวา)

รูปที่ 4 รูปโครงสร้างป่าแบบตัดขวาง
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อไม้หนุม่ ที่มีความสาคัญ 5 อันดับ
ลาดับ

ชื่อท้องถิน่

ชื่อสามัญ
ไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

1
2
3
4
5

ขว้าว
มะขามป้อม
ค้อ
หมี่
มะดูก

ขว้าว
มะขามป้อม
ตะคร้อ
หมี่
มะดูก

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
Phyllanthus emblica L.
Schleichera oleosa (Lour.) Oken
Litsea sp.
Siphonodon celastrineus Griff.

ชื่อวงศ์

ดัชนี
ดัชนีความ
ความสาคัญ หลากหลาย

RUBIACEAE
EUPHORBIACEAE
SAPINDACEAE
LAURACEAE
CELASTRACEAE

13.89
7.00
6.95
6.82
3.49

3.35

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

ชื่อ
ท้องถิ่น
กระบก
ก่อ
ก่อแดง
เต็ง
พลวง
พี้จันทร์
มะเกิ้บ
รกฟ้า
รัก
รักใหญ่
รัง
สานเงิน
แสลงใจ
เหมือด
หลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

Irvingia malayana Oliv.Ex A.W. Benn.
Castanopsis spp.
Quercus kingiana Craib
Shorea obtusa Wall.
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
Millettia brandisiana Kurz
Canarium subulatum Guillaumin
Terminalia alata Heyne ex Roth
Calotropis gigantea (L.) Dryand.
Gluta usitata
Shorea siamensis
Peltophorum pterocarpum
Strychnos nux-vomica L.
Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.
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IRVINGIACEAE
FAGACEAE
FAGACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LEGUMINOSAE
BURSERACEAE
COMBRETACEAE
APOCYNACEAE
ANARCARDIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
LOGANIACEAE
EUPHORBIACEAE

ไม้หนุ่ม

ลาดับ

ไม้ใหญ่

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อพรรณไม้ที่พบ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อไม้ใหญ่ที่มีความสาคัญ 10 อันดับ
ลาดับ

ชื่อ
ท้องถิ่น

ชื่อสามัญ
ไทย

1

ติ้วแดง

ติ้วขน

2
3
4
5
6
7
8

มะค้อ
ตูมกา
ฮัง
ตีนนก
หมี่
ขวาว
เซียด
จิ้ม

ตะคร้อ
ตูมกาขาว
รัง
ตีนนก
หมี่
ขว้าว
รกฟ้า
มะกอก
เกลือ้ น
เต็ง

9
10

จิก

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ดัชนีความสาคัญ ดัชนีความ
(IVI)
หลากหลาย

Cratoxylum formosum (Jack) Dye.
spp. Pruriflorum Gogel.
Schleichera oleosa (Lour.) Oken
Strychnos nux-blanda A.W. Hill.
Shorea siamensis Miq.
Vitex pinnata L.
Litsea sp.
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
Terminalia alata Heyne ex Roth.
Canarium subulatum Guillaumin

CLUSIACEAE

101.62

SAPINDACEAE
STRYCHNACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LAMIACEAE
LAURACEAE
RUBIACEAE
COMBRETACEAE
BURSERACEAE

93.44
77.93
66.55
53.05
43.67
42.44
33.05
31.84

Shorea obtusa Wall. ex Blume

DIPTEROCARPACEAE

22.45

วิจารณ์และสรุปผล
จากที่ ส ารวจป่ า ไม้ ข้ างตึ ก วิทยาลั ยพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ ม มหาวิทยาลั ย พะเยาพบว่าป่ า ใหญ่ ที่มีดั ชนี
ความสาคัญ (IVI) สูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ ติ้วขน (Cratoxylum formosum ( Jack ) Dye. spp. Pruriflorum Gogel.)
มีค่าเท่ากับ 101.62 ตะคร้อ(Schleichera oleosa (Lour.) Oken) มีค่าเท่ากับ 93.44 ตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda
A.W. Hill.) มีค่าเท่ ากับ 77.93 รัง (Shorea siamensis Miq.) มีค่าเท่ากับ 66.55 และตีนนก (Vitex pinnata L.) มีค่ า
เท่ากับ 53.05 โดยไม้ใหญ่ ทั้งหมดมีความหนาแน่น 260 ต้นต่อไร่ และมีดัชนี ความหลากหลาย (Shannon-Wiener
Index) เท่ากับ 4.62 ไม้หนุ่มมีความหนาแน่น 600 ต้นต่อไร่ และมีค่าดัชนีความสาคัญ สูงสุด 5 ลาดับแรกได้แก่ ขว้าว
( Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มีค่ า เท่ากั บ 13.8 9 ม ะขาม ป้ อม (Phyllanthus emblica L.) มีค่ า เท่ากั บ 7.00 ตะค ร้ อ
(Schleichera oleosa (Lour.) Oken) มี ค่ า เท่ า กั บ 6.95 หมี่ (Litsea sp.) มี ค่ า เท่ า กั บ 6.82 และมะดู ก (Siphonodon
celastrineus Griff.) มีค่าเท่ากับ 3.49 และไม้พ้ืนล่างมีความหนาแน่น 7,840 ต้นต่อไร่ และมีดัชนีความสาคัญ สูงสุด 5
ลาดับแรก 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
และตีนนก (Vitex pinnata L.) มีค่าเท่ากับ 3.58
สภาพป่า โดยทั่ว ไปเป็น ป่ า เต็ง รัง และจากการศึก ษาโครงสร้า งป่า พบว่า ต้น ไม้ที่มีค วามสูง ที่สุด ได้แ ก่
ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ) ซึ่งมีความสูงอยู่ในระดับตั้งแต่ 10 - 20 เมตร และต้นไม้ที่มีความสูงต่า
กว่ า 10 - 16 เมตร ยกตั วอย่ างเช่น มะกอกเกลื้ อ น (Canarium subulatum Guillaumin) ตะคร้ อ (Schleichera oleosa
(Lour.) Oken) และตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda A.W. Hill.) เป็นต้น
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4.62

อยากให้ทาเป็นเส้นทางศึกษาเพื่อให้นสิ ิตหรือนักเรียนสาธิตใช้เป็นที่ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากในมหาวิทยาลัยมีตกึ มาก จึงไม่มพี ้ืนที่ ที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้ศึกษาพืน้ ที่ตึกข้างตึก
วิทยาลัยพลังงานเพื่อเสนอเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ของมหาวิทยาลัย
2. ทาพืน้ ที่ป่าข้างตึกวิทยาลัยพลังงาน เป็นเส้นทางแหล่งเรียนรู้ และศึกษาธรรมชาติ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 282306 ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้การสนับสนุน
เอกสารอ้างอิง
ก่องกานดา ชยามฤต. 2541. คูม่ อื จาแนกพรรณไม้. กรุงเทพฯ: บริษัท ไดมอนด์ พริ้นติ้ง จากัด.
จาลอง เพ็งคล้าย และธวัชชัย สันติสุข. 2519.
พฤกษศาสตร์ป่าไม้เบือ้ งต้น. แผนกพฤกษศาสตร์และสัตว์ศาสตร์ กองวิจัยผลิตป่าไม้ กรมป่าไม้ หน้า 83 - 93.
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การมลพิษและคุณภาพน้าคลองแม่กาหลวงหน้าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา
The water quality the Meaka cannel of University of Phayao
ฤทธิไกร มูลอ้าย1 วีระวัฒน์ เมืองคา1 และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ1*
Ritthikrai Moon-ai1 Weerawat Muangkham1 and Sukthai Pongpattanasiri1*
บทคัดย่อ
คลองแม่กาหลวงหรือห้วยหลวงเป็นลาน้าสาขาพืน้ ที่ชุ่มน้านานาชาติกว๊านพะเยา คลองแม่กาหลวงเป็นคลอง
ที่รับน้าจากมหาวิทยาลัยพะเยาและตาบลแม่กา จึงมีความจาเป็นในการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้าในคลอง
แม่กาหลวงเป็นประจา ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ามีค่าบีโอดี อยู่ระหว่าง 3-5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานน้าผิวดิน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลระบบนิเวศกว๊านพะเยา และควรมีการบาบัดน้าก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา
คาสาคัญ: บีโอดี คุณภาพน้า คลองแม่กาหลวง พื้นที่ชุ่มน้า โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ

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

1

วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 School of School of Energy and Environment, in University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail: sukthai_p@hotmail.com
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บทนา
คลองแม่กาหลวงหรือห้วยหลวงเป็นลาน้าไหลลงสู่กว๊านพะเยาซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของลาน้าสาขาพื้นที่ชุ่มน้า
นานาชาติก ว๊านพะเยา คลองแม่ก าหลวงเป็น คลองที่ รับน้าจากมหาวิทยาลั ย พะเยาและต าบลแม่ก าบริ เวณหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ มีผู้คนอาศัยอยู่จานวนมากราวๆ 20,000
คน มีทั้งนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ประกอบการธุรกิจ ชาวบ้าน และมีประชากรแฝงอีก ไม่สามารถระบุจานวนที่แน่ชัด
ได้ เป็ น แหล่ งที่ อยู่อ าศั ย ที่ มีห อพั ก เป็ น หลั ก และแหล่ งทากิ จ กรรมของผู้ ค นจ านวนมากจึงท าให้ มีปริ ม าณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น การอุปโภค บริโภคน้า อาหาร และการใช้ทรัพ ยากรต่างๆ ย่อ มทาให้ เกิ ดมลพิษ
อย่างเช่นมลพิษทางน้า เราจึงทาการสารวจและตรวจสอบคุณภาพน้าในชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาและเรามีการ
ประเมินคุณภาพน้า
การศึกษานี้ให้ความสนใจต่อมลพิษน้าคลองแม่กาหลวงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาโดยสารวจและตรวจสอบ
คุณภาพน้า เนื่องจากปริมาณประชากรหน้ามหาวิ ทยาลัยเพิ่มมากขึ้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าที่ผ่านการ
ปล่อยน้าทิง้ จากชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยมากขึ้นในอนาคต
จึงได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการรักษาคุณภาพน้ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปใน
อนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การสารวจ
ดาเนินการสารวจลาน้าคลองแม่กาหลวง หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาที่จะไหลลงสูก่ ว๊านพะเยาซึ่งเป็นที่ชุ่มน้า
นานาชาติ เพื่อกาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้า 3 จุด (ภาพที่ 1)ได้แก่ W1, W2, W3
วัดความกว้างของน้า ความกว้างของคลอง ความสูงคลอง ความลึกของน้าเพื่อศึกษาขนาดพืน้ ที่ของคลอง
แม่กาหลวง
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ภาพที่ 1 เส้นทางสารวจน้าคลองแม่กาหลวง
2. วิธีการเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างในลาน้าคลองแม่กาหลวงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 3 จุด เก็บตัวอย่างน้าแบบจ้วง ทา
การเก็บตัวอย่างน้าในแหล่งน้าทีเ่ ป็นแหล่งน้าไหลทาการเก็บที่จุดกึ่งกลางความกว้าง ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร
จากผิวน้าเพื่อวิเคราะห์หาค่า BOD,DO,pH,Conductivity,ปริมาณสารแขวนลอย ในน้าและวัดความเร็วของกระแสน้า
โดยเครื่อง propeller-type current meter เก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559
3. วิธีการตรวจสอบวิเคราะห์
การวิเคราะห์น้า การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า ค่าการนากระแสไฟฟ้า ค่า pH และค่า BODโดยใช้
เครื่อง Multi parameter ของแข็งแขวนลอย วิเคราะห์โดยใช้วธิ ีกรองที่กรวยกรอง ชั่งน้าหนักหามวล โดยวิเคราะห์
ตัวอย่างที่ห้องปฏิบัตกิ ารพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาและเปรียบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพน้าใน
แหล่งน้าผิว
จากการสารวจคุณภาพน้าและอัตราการไหลของน้าแต่ละจุดสามารถประเมินค่าความสกปรกที่ปล่อยลงสู่
แหล่งน้า จะนาค่าภาระอินทรีย์ (BOD Loading) ไปใช้ เพราะจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณของน้าเสียที่เข้าสูแ่ หล่งน้า
โดยมีวธิ ีการคานวณดังนี้
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BOD Loading = ค่า BOD x ปริมาณน้า
การคานวณปริมาณน้ําเพื่อนามาคานวณภาระอินทรีย BOD Loading ) วัดอัตราการไหลเฉลี่ยได 1
มิลลิลิตรตอวินาที เวลา 24 ชั่วโมง หรือเทากับ 86,400 วินาที ฉะนั้นปริมาณน้ํา มีคาเทากับ 86,400 x 0.0451 =
14,400 ลิตรต่อวัน ค่าBOD เฉลี่ยเท่ากับ 4.1 mg/l
(BOD Loading) = 4.1 mg/l x 14,400 ลิตรตอวัน
= 59.4 กรัมตอวัน

ผลการทดลองและวิจารณ์จากการสารวจสภาพพื้นที่ของคลองแม่กาหลวง มีความกว้างของผิวน้า 1.5 เมตร
ความกว้างของคลอง 6.9 เมตร ความสูง 3 เมตร และความลึก 1.6 เมตร (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ลักษณะคลองแม่กา
จากการศึกษาพบว่า มีปริมาณออกซิเจนละลายน้าอยู่ระหว่าง 5.01 ถึง 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณ
ออกซิเจนต่าสุดที่จุด W3 คือ 5.01 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่จุด W1 คือ 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ภาพที่ 3)
จากการศึกษาพบว่า มีค่าความเป็นกรด-เบส น้าอยู่ระหว่าง 6.66 ถึง 8.7 โดยมีค่าความเป็นกรด-เบส
ต่าสุดที่จุด W3 คือ 6.66 มีความเป็นกรดอ่อน และมีค่ากรด-เบส สูงสุดที่ W1 คือ 8.7 มีความเป็นเบส (ภาพที่ 4)
จากการศึกษาพบว่า มีค่าการนาไฟฟ้าของน้าอยูร่ ะหว่าง 246 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรถึง 274.7 ไมโคร
ซีเมนต์ตอ่ เซนติเมตร โดยมีค่าการนาไฟฟ้าต่าสุดที่จุด W1 คือ 246ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าการนาไฟฟ้าสูงสุด
ที่ W3 คือ 274.7 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ภาพที่ 5 )
จากการศึกษาพบว่า มีปริมาณสารแขวนลอยในน้าอยู่ระหว่าง 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึง 0.11มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยมีปริมาณสารแขวนลอยต่าสุดที่จุด W2 คือ 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณสารแขวนลอยสูงสุดที่ W1 คือ
ถึง 0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่ 6)
จากการศึกษาพบว่า มีปริมาณBODในน้าอยู่ระหว่าง 3.61 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึง 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมี
ปริมาณBODต่าสุดที่จุด W3 คือ 3.61 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณBODสูงสุดที่ W1 คือ ถึง 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพ
ที่ 7 )
จากการศึกษาพบว่า มีความเร็วน้าอยู่ระหว่าง 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถึง 65.5 ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร
โดยมีความเร็วน้าต่าสุดที่จุด W1 คือ 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความเร็วน้าสูงสุดที่ W3 คือ 65.5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที (ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 3 แผนภูมคิ ่าออกซิเจนที่ละลายในน้า
0.12

ภาพที่ 4 แผนภูมคิ ่า pH ของน้า

mg/L

0.1

0.08
0.06
0.04
0.02

0
W1

W2

ภาพที่ 5 แผนภูมแิ สดงการนาไฟฟ้าของแหล่งน้า

ภาพที่ 6 แผนภูมแิ สดงสารแขวนลอยของแหล่น้า

ภาพที่ 7 แผนภูมแิ สดงค่าบีโอดีในแหล่งน้า

ภาพที่ 8 แผนภูมแิ สดงความเร็วกระแสน้า
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สรุปผล
จากการศึกษาพบว่าค่าภาระอินทรีย์ (BOD Loading)เท่ากับ 59.4 กรัมต่อวัน
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินจะต้องมีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูใ่ นน้า(DO) ไม่ต่ากว่า 4 mg/L
ในการศึกษามีปริมาณออกซิเจนละลายน้าอยู่ระหว่าง 5.01 ถึง 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานน้า ผิวดิน
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินจะต้องมีค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสารอินทรีย์
(BOD) ไม่เกิน 2.0 mg/L จากการศึกษา มีปริมาณBODในน้าอยูร่ ะหว่าง 3.61 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึง 4.4 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานน้าผิวดิน
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าควบคุมการระบายน้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาดต้องไม่เกิน 50 mg/L
จากการศึกษา มีปริมาณสารแขวนลอยในน้าอยู่ระหว่าง 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึง 0.11มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่า
มาตรฐานน้าผิวดิน
จากชุมชนห
น้ามหาวิทยาลัยที่คอลงแม่กาหลวงมีค่า บีโอดี เกินค่ามาตรฐานน้าผิวดิน จึงทาให้ส่งผลกระทบ ต่อสมดุล
ระบบนิเวศกว๊านพะเยาตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ต้องเฝ้าระวัง คุณภาพน้า
ต้นน้าและแหล่งน้าเขตหน้าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีชุมชนท้องถิ่นและคุณภาพน้าของกว๊านพะเยา

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เมื่อนาการศึกษานี้ เดือน ตุลาคม 2559 มาเทียบกับ ข้อมูลเดิมของเดือน สิงหาคม 2557 ตารางคุณภาพน้า
ตุลาคม 2559
จุดเก็บตัวอย่างน้า
ตัวชีว้ ัด
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
ความเร็วกระแสน้า
17
63
65.5
ตารางคุณภาพน้า สิงหาคม 2557
ตัวชีว้ ัด
DO
BOD
pH
Conductivity
SS
ความเร็วกระแสน้า

จุดเก็บตัวอย่างน้า
W2
6.2
2.6
0.0038
-

W1
9
4.4
0.0025
-
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W3
7
2.7
0.0082
-
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อภิปราย
จากตารางคุณภาพน้าคลองแม่กาหลวง เดือน สิงหาคม 2557 และ เดือนตุลาคม 2559 มีปริมาณ DOลดลง
อย่างมากทุกจุก จาก 6.2 – 9 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเหลือ 5.01 – 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD เพิ่มขึ้นอย่างมาก
จุด W2 และ W3 จาก 2.6มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2.7มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 4.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3.61 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีของแข็งแขวนลอยเพิ่มขึ้น จาก 0.0025 – 0.0082 มิล ลิกรัมต่อลิตร แสดงให้ ถึงคุณ ภาพน้าที่ลดลง ใน
อนาคตแนวโน้มคุณภาพน้าจะต่าลงอีก เนื่องจากไม่มีระบบบาบัดน้าเสียจากหอพักบางหอพัก ควรมีการจัดทาระบบ
น้าเสียหอพัก และคลองแม่กาหลวง เพื่อคุณภาพน้าที่ดีข้นึ ก่อนปล่อยลงสู่กว๊านพะเยา

ภาพที่ 9 การปล่อยน้าทิง้ จากหอพักหน้าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์คณ
ุ ภาพน้าอนุภาคลุ่มแม่นาโขงปี
้
ที่ 1 : จากต้นน้ามหาวิทยาลัย
พะเยาสูก่ ว๊านพะเยาและวิทยาลัยพลังงานและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มอื วิธีปฏิบัตสิ าหรับการเก็บตัวอย่างน้าจากแหล่งน้า , กรมควบคุมมลพิษ
2. มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน .กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบค้น
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html
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การศึกษาความเหมาะสมการปลูกปาล์มน้ามันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 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 พงศ์พัฒนศิร1*ิ วัชระ วงค์ปัญโญ2 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล2 และ วัฒนพงศ์ รักษ์วเิ ชียร2
Sukthai Pongpattanasiri1*, Watchara Wongpanyo2, Bunyawat Vichanpol2 and Wattanapong Rakwichian2
บทคัดย่อ
จานวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ พบว่ามี
จานวน 2,176 คน มีการใช้พ้ืนที่ปลูกทัง้ หมด 12,912 ไร่ โดยมีเหตุผลการปลูกปาล์มตามเหตุผลและเหตุการณ์ ร้อยละ
73.42 และปลูกตามการแนะนาหรือปลูกตามกระแส ร้อยละ 26.58 ลักษณะพื้น ที่ปลูกเป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม ไม่มี
การปลูกพืชแซมในพื้นที่ปลูกปาล์ม ร้อยละ 49 ซึ่งเกษตรกรไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ 55.06 เป็นสมาชิก
กลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ 44.94 และเกษตรกรขายในลักษณะทะลายสด 87 เปอร์เซ็นต์ และขายในลักษณะผลปาล์มร่วง
13 เปอร์เซ็นต์ และขายผลผลิตให้กับลานเท ในจังหวัดเชียงราย 2 แห่งและสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มยังต้องไปขายที่ภาค
กลาง การใช้ประโยชน์จากทางปาล์มและวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้อยมาก พบว่า ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ ร้อยละ 77 กอง
ทิ้งไว้ ร้อยละ 16 ทาปุ๋ย ร้อยละ 3 เผาทิ้ง ร้อยละ 2 ตามลาดับ และปัญหาส่ว นใหญ่เกษตรกรยังเก็บเกี่ยวไม่ถูกกับ
ระยะเวลาที่ผลผลิตเหมาะสมที่จะส่งขาย และราคารับซื้อผลผลิตที่ข้นึ ลงผันผวน ถ้าราคาต่าแต่ไม่เคลื่อนที่ เกษตรก็ยัง
พอคุ้มทุนในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม และพอที่จะบริหารจัดการการขนส่งได้ เกษตรกรควรมีการพัฒนาการดูแลรักษา
ต้นปาล์ม การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ามัน
คาสาคัญ: ปลูกปาล์มน้ามัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

1 สาขาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2 สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 Environmental Science, School of Energy and Environment, University of Phayao, Phayao Province 56000
2 Renewable Energy, School of Energy and Environment, University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail: sukthai_p@hotmail.com
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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

บทนา
ปัจจุบันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีความต้องการ
ทางด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งพลังงานที่ค่อนข้างจากัด แม้จะสามารถขุดเจาะก๊าซ
ธรรมชาติได้ภายในประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทาให้ต้องมีการนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ามันเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยต้อ งมีการนาเข้าเกือ บทั้งหมด ทาให้ เมื่อพิจารณาถึงความมั่นคง
ทางด้านพลังงานแล้ว พบว่าไทยมีความเสี่ยงด้านพลังงานที่สูง หากต่างประเทศไม่สามารถส่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
ให้แก่ไทยได้จะส่งผลทาให้กจิ กรรมต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงัน ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ท้ายที่สุด
แล้วประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดการนาเข้าน้ามัน และเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มควา ม
มั่น คงด้า นพลั งงาน ประเทศไทยจาเป็ น ต้อ งหาแหล่ งพลั งงานอื่น ที่มีศั ก ยภาพและสามารถผลิต ได้ โดยใช้วัต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศมาทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงจากพืชได้เนื่องจาก
ประเทศไทยมีเนื้อที่จานวนมากที่เหลื อจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ น้ามันดีเซลสามารถทดแทนด้วย “ไบโอดีเซล” ซึ่ง
ได้ม าจากพืช เช่น น้ามั นปาล์ม , น้ามั นสบู่ด า, น้ามั นมะพร้าว, น้ามัน พืชที่ ใช้แล้ ว เป็ นต้น เชื้อ เพลิ งที่ ผ ลิต จากพืช
ดังกล่าวจาเป็นต้องมีกรรมวิธีในการผลิตที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยในปัจจุบันปี 2558 ประเทศไทยจะมีการ
นาเข้าปาล์มน้ามัน ถึง 50,000 ล้านตัน จากต่างประเทศ ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มีเสถียรภาพด้านราคาและผลผลิตที่
ต้องการภายในประเทศ ซึ่งมีการปลูกปาล์มน้ามันในเฉพาะภาคใต้เป็นส่วนใหญ่เท่านั้น แต่จากการศึกษาข้อมูลจาก
กระทรวงเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2553 ประเทศไทยต้องการผลผลิตปาล์มน้ามัน 32-44 ล้านตัน และนาเข้า
ปาล์มน้ามัน 23-34 ล้านตัน และในภาคเหนือซึ่งมีการเริ่มปลูกปาล์มน้ามันมาไม่นาน มีพนื้ ที่ปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว ใน
4 จังหวัด จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ คือ 11,676 ไร่ และมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ามัน
รวม 25,232 ไร่ [1] โดยพืน้ ที่ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือพืน้ ที่การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ชาวบ้านและเกษตรกรได้
มีการปลูกไปแล้วและอาจจะขยายเพิ่มมากขึ้นเลยๆในทุกปี ซึ่งควรมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกัน
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ปัญหาและการส่งเสริมอย่างชัดเจนต่อการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชน์ปาล์มน้ามันเฉพาะพื้นที่ ให้ชาวบ้าน
สามารถพึ่งต้นเองได้ ดังกรณีปัญหายางพาราและลาไย ที่รัฐต้องเสียงบประมาณเพื่ออุดหนุนทุกปี
ดั ง นั้น การพั ฒ นาสั ง คม ให้ ส มดุ ล และยั่ งยื น และอยู่ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข นั้น สั งคมหรือ ชุม ชนนั้ น จะต้อ งมี
ภูมิคุ้มกัน ก็คือต้องมีความรู้ มีการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการจัดการปาล์มน้ามันสาหรับชุมชนจึงมีความ
จาเป็นเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในด้านพลังงานและยังทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งไม่ต้องถึงพาหรือพึ่งพากลไก
การตลาดอย่างมีระบบ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ามันเอง มีกลุ่มสมาชิกและกลยุทธ์เฉพาะถิ่นในการ
จัดการผลผลิตปาล์มน้ามันของภาคเหนือได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ามันในชุมชนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) มีการดาเนินงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านศักยภาพและความเป็นไปได้
1.1 สารวจพื้นที่ศักยภาพของแหล่งพลังงานในชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยจะ
แยกออกเป็นพลังงานทั่วไป และพืชพลังงาน ของข้อมูลทุติยภูมแิ ละข้อมูลวิชาการต่างๆ คือ ข้อมูลด้านภาคการเกษตร
ที่ผลิตปาล์มน้ามันในประเทศโดยเฉพาะภาคใต้และภาคอีสาน จากกรมวิชาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอื่นๆ เป็นต้น
1.2 สารวจเก็บข้ อ มู ล การปลู ก ปาล์ ม น้ามั น โดยจะส ารวจข้อ มู ล ด้า นการผลิ ต ปั จจั ยการผลิ ต
ผลผลิต พื้นที่การเพาะปลูก เทคโนโลยีและอื่นๆ และแบ่งกลุ่มให้เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรอง เพื่อนาไปวิเคราะห์หา
โมเดลที่เหมาะสมต่อไป
1.3 ประมวลผลข้อมูล ผลงานวิจัยทางด้านปาล์มน้ามัน และสร้างแบบจาลองของการจัดการปาล์ม
น้ามันในแต่ละรูปแบบ และการสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน โดยกิจกรรมการสารวจความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้จากกการคัดเลือกพื้นที่สารวจตามความเหมาะสม เพื่อการให้ข้อมูล
โครงการ สารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของชุมชน ตลอดจนให้ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนโครงการและ
การเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพื่อดาเนินโครงการฯ โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และ
วิเคราะห์ ผ ลโดยใช้ สถิ ติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ค่ าร้ อ ยละ (%) ค่ าเฉลี่ ย () และสวนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (SD) ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรตาม คือ การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (t – test)
1.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการการจัดการปาล์มน้ามันให้กับหน่วยงานที่จะนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.5 ประมวล วิเคราะห์และสรุปผล
2. ด้านการจัดการเชิงนโยบาย
2.1 รับฟังความคิดเห็นและสร้างกรอบแนวความคิดจากผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียและผู้นาไปใช้ประโยชน์
2.2 ประมวลรูปแบบการจัดการปาล์มน้ามันแบบครบวงจรและสร้างรูปแบบในการตัดสินใจสาหรับ
การเลือกใช้การจัดการปาล์มน้ามันแบบครบวงจรให้เหมาะสมกับชุมชน
2.3 ประชุมหน่วยงานที่มีสว่ นในการผลักดันนโยบาย เช่น
- สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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- สานักนโยบายและแผนพลังงาน
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- พลังงานจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
2.4 พัฒนาโครงการส่งเสริมการจัดการปาล์มน้ามันแบบครบวงจร ระดับชุมชน

ผลการศึกษา
การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ามันในชุมชนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) พบว่า จานวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ พบว่ามีจานวน 2,176 คน มีการใช้พ้ืนที่ปลูกทัง้ หมด 12,912 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
(ตารางที่ 1) โดยเกษตรกรมีเหตุผลการปลูกปาล์มตามเหตุผลและเหตุการณ์ คิดเป็น ร้อยละ 73.42 และปลูกตามการ
แนะนาและปลูกตามกระแส คิดเป็น ร้อยละ 26.58 (ตารางที่ 2)
โดยการส ารวจพบว่า เกษตรกรทั้ ง 4 จังหวัด ไม่ได้เป็ น สมาชิก กลุ่มสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 55.06 เป็ น
สมาชิกกลุ่มสหกรณ์เพียง ร้อยละ 44.94 เท่านั้น โดยจังหวัดเชียงราย ไม่ได้เป็น สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 66 เปอร์เซ็นต์
เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 34 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพะเยา ไม่ได้เป็น สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 46 เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์ 54 เปอร์ เซ็ น ต์ จัง หวัด น่าน ไม่ได้ เป็ น สมาชิก กลุ่ ม สหกรณ์ 56 เปอร์เซ็ น ต์เป็ น สมาชิก กลุ่ ม สหกรณ์ 44
เปอร์เซ็นต์ และจังหวัดแพร่ ไม่ได้เป็น สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 27 เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิก กลุ่มสหกรณ์ 73 เปอร์เซ็นต์
(กราฟที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจานวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ ภาคเหนือ 4 จังหวัด
ลาดับ
1
2
3
4

จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
น่าน
แพร่
รวม

จานวน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน

เกษตรกร (คน)
836
606
698
36
2,176

ไร่
งาน
ตารางวา
6,552
0
38
3,693
3
96
2,285
1
67
380
3
40
12,912 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
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ตารางที่ 2 แสดงเหตุผลการปลูกปาล์มของเกษตรกร
สาเหตุที่มีการเริ่มปลูกปาล์ม
ปลูกตามการแนะนาและปลูก
ตามกระแส
ปลูกตามเหตุผลและเหตุการณ์
รวมทั้งหมด

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่

จานวน

ร้อยละ

24

30

24

6

84

26.58

95

81

47

9

232

73.42

119

111

71

15

316

100.00

กราฟที่ 1 แสดงการเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ของเกษตรผู้ปลูกปาล์ม
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 ไม่ขายในลักษณะผลปาล์มร่วงเช่นเดียวกัน
นอกจากการขายผลปาล์มแล้วการใช้ประโยชน์จากทางปาล์มของเกษตรกร พบว่า การใช้ประโยชน์ทาง
ปาล์มของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย พบว่า ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 53 กองทิง้ ไว้ ร้อยละ 35 ทาปุ๋ย ร้อย
ละ 5 เผาทิง้ ร้อยละ 2 การใช้ประโยชน์ทางปาล์มของเกษตรกรจังหวัดพะเยา พบว่า ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อย
ละ 89 กองทิ้งไว้ ร้อยละ 4 ทาปุ๋ย ร้อยละ 3 เผาทิ้ง ร้อยละ 4 การใช้ประโยชน์ทางปาล์มของเกษตรกรจังหวัดน่าน
พบว่า ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 การใช้ประโยชน์ทางปาล์มของเกษตรกรจังหวัดแพร่ พบว่า ไม่มกี ารใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 73 กองทิ้งไว้ ร้อยละ 13 ทาปุ๋ย ร้อยละ 7 คลุมดิน ร้อยละ 7 ในภาพรวมการใช้ประโยชน์
ทางปาล์มของเกษตรกร 4 จังหวัด พบว่า ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 77 กองทิง้ ไว้ ร้อยละ 16 ทาปุ๋ย ร้อยละ
3 เผาทิง้ ร้อยละ 2 ตามลาดับ

1443

Proceedings

จากการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ามันในชุมชนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) โดยการสารวจและเข้าถึงเกษตรกรทาให้สามารถขยายผลและส่งเสริมการ
สร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ามันในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย ของการจัดการปาล์มน้ามันให้แก่ชุมชน แบ่งตามรายละเอียดการดาเนินงาน ที่เป็น บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายระดับผู้นาในพืน้ ที่ ชุมชน แบ่งออก เป็น 3 กลุ่มป้าหมายหลัก ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังกลุ่มเป้าหมาย ของการจัดการปาล์มน้ามันให้แก่ชุมชน
โดยทั้ง 3 กลุ่มหลัก มีรายละเอียดการคัดเลือกและจาแนกกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. ในการสารวจและศึกษาศักยภาพ การจัดการปาล์มน้ามันระดับชุมชน คือ กลุ่มเป้าหมาย ทีเ่ ป็นบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีหน้าที่ มีข้อมูล และความรับผิดชอบในด้านพลังงาน ด้านการผลิตปาล์มน้ามัน โลจิสติกส์
หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ผู้สามารถให้ขอ้ มูล การประเมินและวิเคราะห์ในระดับพืน้ ที่ ครอบคลุม 4 จังหวัด
2. ในการระดมความคิดเห็น กรอบนนโยบาย และผู้นาไปปฏิบัติ คือ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
และจะนาประโยชน์ไปใช้ เพื่อการสร้างแนวร่วมการพัฒ นาและส่งเสริมการจัดการปาล์มน้ามัน ในชุมชนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ พะเยา น่าน เชียงราย ซึ่ง
ทุกจังหวัดจะมี 1) พลังงานจังหวัด 2) สานักงานเกษตรและสหกรณ์ 3) องค์การปกครองส่วนทองถิ่น 4) สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มองค์กรท้องถิ่นต่างๆ
ดังนั้นกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเป็นต้นแบบผู้ที่จะนาไปใช้และถ่ายทอด จะมี อยู่ 4 กลุ่มหลัก ใน 4 จังหวัด ซึ่งจะ
สมัครคัดเลือก รวม 4 กลุ่มเป้าหมาย ใน 4 จังหวัด คือ 100 คน ดังนี้
กลุ่มย่อยที่ 1 พลังงานจังหวัด 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวม 8 คน
กลุ่มย่อยที่ 2 สานักงานเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรตาบล) 4 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 40 คน
กลุ่มย่อยที่ 3 องค์การปกครองส่วนทองถิ่น (พัฒนาชุมชน) 4 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 40 คน
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กลุ่มย่อยที่ 4 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มองค์กรท้องถิ่นต่างๆ 4 จังหวัด ๆ ละ
3 คน รวม 12 คน
3. ระดับผู้กาหนดนโยบาย ยุทศาสตร์ และผู้บริหารองค์พลังงาน คือ บุคคลผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ใน
ระดับผู้กาหนดและบริหารนโยบายระดับประเทศ จานวน 20 คน เช่น
- เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดกลุม่ ล้านนาตะวันออก จังหวัดแพร่ พะเยา น่าน เชียงราย
- พลังงานจังหวัด 4 จังหวัด
- ผู้อานวยการสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด
- สถาบันการการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ามันในชุมชนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) จานวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
พะเยา น่าน และแพร่ พบว่ามีจานวน 2,176 คน มีการใช้พ้ืนที่ปลูกทั้ งหมด 12,912 ไร่ โดยมีเหตุผลการปลูกปาล์ม
ตามเหตุผลและเหตุการณ์ ร้อยละ 73.42 และปลูกตามการแนะนาหรือปลูกตามกระแส ร้อยละ 26.58 ลักษณะพื้นที่
ปลูกเป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม ไม่มีการปลูกพืชแซมในพื้นที่ปลูกปาล์ม ร้อยละ 49 ซึ่งเกษตรกรไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์ ร้ อ ยละ 55.06 เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม สหกรณ์ ร้ อ ยละ 44.94 และเกษตรกรขายในลั ก ษณะทะลายสด 87
เปอร์เซ็นต์ และขายในลักษณะผลปาล์มร่วง 13 เปอร์เซ็นต์ และขายผลผลิตให้กับลานเท ในจังหวัดเชียงราย 2 แห่ง
และสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มยังต้องไปขายที่ภาคกลาง การใช้ประโยชน์จากทางปาล์มและวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้อยมาก
พบว่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 77 กองทิ้งไว้ ร้อยละ 16 ทาปุ๋ย ร้อยละ 3 เผาทิ้ง ร้อยละ 2 ตามลาดับ และ
ปัญหาส่วนใหญ่เกษตรกรยังเก็บเกี่ยวไม่ถูกกับระยะเวลาที่ผลผลิตเหมาะสมที่จะส่งขาย และราคารับซื้อผลผลิตที่ขึ้น
ลงผันผวน ถ้าราคาต่าแต่ไม่เคลื่อนที่ เกษตรก็ยังพอคุมทุนในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม และพอที่จะบริหารจัดการการ
ขนส่งได้ เกษตรกรควรมีการพัฒนาการดูแลรักษาต้นปาล์ม การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ามัน
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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 งามประเสริฐวงศ์1*
Sakkarin Sansuk1 Kampanat Tharapoom2 and Thongchai Ngamprasertwong1*
บทคัดย่อ
นกเค้ากู่ (Collared Scops Owl) จัดเป็นผู้ล่าที่สามารถล่าเหยื่อในที่ที่มีแสงน้อยได้ ดี และมีช่วงฤดูผสมพันธุ์
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน (ช่วงปลายฤดูแล้งต่อฤดูฝน) เพื่อให้ลูกนกเกิดในช่วงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์
งานวิจัยนี้สนใจศึกษาอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่เกาะแสมสาร โดยทาการวิเคราะห์อาหารจากก้อน
สารอก และเหยื่อที่นกเค้านากลับรังโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพบริเวณรังของนกเค้ากู่ รวมทั้งศึกษาความหลากหลาย
ของแมลงในพื้ น ที่ ศึก ษา ผลการศึ ก ษาก้ อ นส ารอก พบความถี่ ข องแมลงในอั น ดั บ Hemiptera (100%) มากที่ สุ ด
รองลงมา คือ อันดับ Orthoptera (66.7%) และอันดับ Blattodea (66.7%) ตามลาดับ เหยื่อที่นกเค้านากลับรัง พบว่ามี
แมลงอั น ดั บ Orthoptera (18.2%) มากที่ สุ ด และรองลงคื อ สั ต ว์ขาปล้ อ งอัน ดั บ Scolopendromorpha (13.6%) ส่ว น
ความหลากหลายของแมลงโดยใช้กับดักแสงไฟ พบว่ามีแมลงหลากหลายอันดับ และสอดคล้องกับอันดับแมลงที่พบใน
ก้อนสารอก และเหยื่อที่นกเค้านากลับรัง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่า นกเค้ากู่ในพื้นที่ศึกษาสามารถล่าเหยื่อ และกิน
อาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะแมลง และชนิดอาหารของลูกนกเค้ากู่คล้ายคลึงกับชนิดอาหารของนกตัวเต็มวัย
คาสาคัญ: นกเค้ากู่ อาหาร ช่วงฤดูผสมพันธุ์

1
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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

บทนา
นกเค้ากู่ หรือนกฮูก (Collared Scops Owl) เป็นนกเค้าขนาดเล็กที่มีขนาดตัวเพียง 19-25 เซนติเมตร และหนัก
ประมาณ 100-170 กรัม [1, 2, 3] จัดเป็นนกที่มองเห็นในช่วงเวลากลางคืนได้ดี สามารถล่าเหยื่อในบริเวณที่มีแสงน้อย
ได้ และจัดเป็นผู้ล่าที่อยู่ในลาดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร สามารถพบได้ในบริเวณที่อยู่อาศัยของมนษุย์ และพื้นที่
การเกษตร ปัจจุบันถูกจัดเป็นนกประจาถิ่นที่พบได้บ่อย และกระจายเกือบทั่วประเทศ มีขอบเขตการกระจายตั้งแต่
ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ทิศตะวันออกของเนปาล จนถึงทิศตะวันออกของรัฐอัสสัม ทิศใต้ไปทางทิศ
ตะวันออกของอ่าวเบงกอล พม่า ไทย เกาะไหหลา ตอนใต้ของจีน ไต้หวัน รวมทั้งเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียงด้วย [3] แต่ด้วย
ความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ดีต่อกลุ่มนกเค้า ทาให้มีการกาจัดนกกลุ่มนี้ อีกทั้งสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ยังเป็นการฆ่า
นกเค้ากู่ทางอ้อม สาเหตุเหล่านี้ทาให้จานวนนกเค้ากู่ลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศ และจานวนประชากรที่
เป็นเหยื่อของนกเค้ากู่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดผู้ล่าที่คอยควบคุมขนาดประชากร ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เป็นช่วงที่มี
ความสาคัญกับนกทุกชนิดรวมถึงนกเค้ากู่ เพราะเป็นช่วงเวลาที่นกจะผสมพันธุ์ และวางไข่ เพื่อดารงเผ่าพันธุ์ต่อไป
นกแต่ละชนิดต้องมีฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกนกที่เกิดมาในช่วงเวลาที่มอี าหารสมบูรณ์พอสาหรับ
เลี้ยงดูลูกนกให้รอดชีวิต นกส่วนใหญ่จึงมักวางไข่ในช่วงปลายฤดูแล้งไปจนถึงกลางฤดูฝน เพื่อให้ลูกนกเจริญเติบโต
ขึน้ มาในช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์ โดยนกเค้ากู่มีช่วงฤดูผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงลูก ในช่วงปลายฤดูแล้งต่อฤดูฝน คือ
เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน [1 ,2] โดยเป็นช่วงเวลาที่นกกินแมลงส่วนใหญ่ทารังวางไข่ในช่วงเวลานี้ เมื่อลูกนก
ออกจากไข่จะเป็นช่วงเวลาที่มอี าหาร (แมลง) อุดมสมบูรณ์มาก [1]
การศึกษาในเรื่องอาหารของนกเค้าขนาดเล็กในช่วงฤดูผสมพันธุ์ พบว่านกมีความต้องการอาหารมาก จาก
การศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อที่เป็นอาหารของนกเค้าจุด [4] พบว่าอาหารที่นกกินสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน
ประเภทแรกคื อ อาหารพื้ น ฐาน หรือ อาหารหลั ก (basic food) เป็ น พวกแมลงในอั น ดั บ Coleoptera และอั น ดั บ
Hymenoptera ประเภทที่สอง คือ อาหารที่กินตลอดไม่ค่อยเปลี่ยน (constant food) เป็นพวกแมลงในอับดับ Isoptera
และอันดับ Orthoptera ประเภทที่สาม คือ อาหารเสริม (supplementary food) เป็นพวกแมงป่อง แมงมุม แมลงสาบ
กิ่งก่า และหนูขนาดเล็ก (Mus sp.) และประเภทสุดท้าย คือ อาหารที่เจอโดยบังเอิญ แล้วแต่โอกาส (chance food) เช่น
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หอย ตะขาบ แมลงปอ ตั๊กแตนตาข้าว แมลงวัน และค้างคาว สาหรับในประเทศไทยได้มกี ารศึกษาอาหารของนกเค้ากู่
ที่จังหวัดจันทบุรี [2] ซึ่งพบว่าอาหารที่นกเค้ากู่ส่วนใหญ่กินเป็นแมลง ซึ่งอยูใ่ นอันดับ Coleoptera รองลงมา คือ อันดับ
Orthoptera อันดับ Hymenoptera และอันดับ Blattodea ตามลาดับ แต่ในประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาเกี่ยวกับอาหาร
ของนกเค้ากู่เฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์
ในการศึกษาครัง้ นี้จึงสนใจทาการศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อที่เป็นอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงที่มีการผสมพันธุ์ วางไข่
และเลี้ยงลูกที่เกาะแสมสาร ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร สภาพเกาะโดยทั่วไปเป็นป่า
ทุติยภูมิ มีลักษณะถิ่นอาศัยเป็นป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด หาดทราย โขดหิน และหน้าผา มีความหลากหลายของนก
ค่อนข้างมาก [5] จากการสารวจที่ผ่านมาพบว่า มีนกเค้าอยู่ถึง 4 ชนิด คือ นกเค้ากู่ หรือนกฮูก (Collared scops owl)
นกเค้าโมง หรือนกเค้ าแมว (Asian barred owlet) นกเค้าจุด (Spotted owlet) และนกเค้าหูยาวเล็ก (Oriental scops
owl) ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนีจ้ ะใช้เป็นข้อมูลทางนิเวศวิทยาเบือ้ งต้นของนกเค้ากู่

วิธีการศึกษา
พื้นที่ศกึ ษา
พื้นที่ในการศึกษาอยู่บน เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1) บริเวณตอนเหนือของเกาะ (12°
35' 7" N 100° 57' 10" E) โดยทาการศึกษาตั้งแต่ชว่ งเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 และช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่นกเค้ากู่มีการจับคู่ผสมพันธุ์ วางไข่ และเลีย้ งดูลูก
นก [1, 2] เกาะแสมสารมีพ้ืนที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร และอยู่ภายใต้การ
ดูแลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดาริโดยกองทัพเรือ

ภาพที่ 1 แผนที่เกาะแสมสาร (ดัดแปลงมาจากกรมแผนที่ทหาร)

1448

Proceedings

การศึกษาชนิดอาหารของนกเค้ากูใ่ นช่วงฤดูผสมพันธุ์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การศึกษาชนิดอาหารจากก้อนสารอก
สารวจหาก้อนสารอกบริเวณที่เกาะพัก หรือรังของนกเค้า กู่ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 – เดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 และช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ก้อนสารอกที่พบจะถูกเก็บใส่ใน
ถุงซิปล็อค และนาไปวิเคราะห์ส่วนประกอบในห้องปฏิบัตกิ าร ตัวอย่างก้อนสารอกจะถูกนามาชั่งน้าหนักก่อนนาไปอบ
ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อไล่แมลง จากนั้นวัดความยาว และความกว้างของก้อนสารอกโดยใช้เวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ และชั่งน้าหนักอีกครั้ง หลังจากการอบไล่แมลง [6] นาก้อนสารอกที่ได้ไปทาให้แตกออกอย่างเบา ๆ
แล้วนาไปต้มในน้าเปล่า จนชิ้นส่วนต่าง ๆ แยกออกจากกัน นาชิ้นส่วนที่ได้ไปเก็บรักษาไว้ในแอลกอฮอล์ [2] ก่อนที่จะ
นาตัวอย่างไปวิเคราะห์หาชนิดของเหยื่อที่เป็นอาหารภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โดยใช้คีย์ในการจัดจาแนก
ตาม Yalden and Morris, 2003 ; Lekagul and Mcneely, 1977 ; Borror et al., 1981 นาข้อมูลประเภทของเหยื่อที่พบ
ในก้อนสารอกแต่ละก้อน ไปคานวณหาค่าความถี่ของเหยื่อที่พบ
2. การศึกษาชนิดอาหารจากเหยื่อทีน่ กนากลับรัง
สารวจหารังของนกเค้ากู่ (ภาพที่ 2) ช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จากนั้นติดตั้งกล้องดัก
ถ่ายภาพสัตว์รุ่น Stealth Cam G42NG อย่างน้อย 2 ตัว ต่อ 1 รัง เพื่อศึกษาชนิดของเหยื่อที่นกนามาเลีย้ งลูกในรัง นา
ข้อมูลจากภาพถ่ายมาทาการจาแนกอันดับ (Order) ของเหยื่อ และคานวณสัดส่วนของเหยื่อแต่ ละประเภทที่นกนา
กลับมาป้อนลูกนกที่รัง

ภาพที่ 2 ลักษณะรังของนกเค้ากู่
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพืน้ ที่ศกึ ษา
เก็บตัวอย่างแมลงในพื้นที่ศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยทาการ
วางกับดั ก แสงไฟแบบ mobile light trap ในพื้น ที่ 3 จุด ได้ แก่ บริเวณป่า ทุติย ภู มิ บริเวณขอบชายป่ า และบริ เวณ
สวนพฤษศาสตร์ โดยวางกับดักเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลาครั้งละ 12 ชั่วโมง (เวลา 18.00 น. – 6.00 น.) นาตัวอย่าง
แมลงที่จับได้มาทาการศึกษาลักษณะทางสัณฐานในห้องปฏิบัติการโดยใช้หนังสือของ Borror et al. (1981) ในการจัด
จ าแนกอั น ดั บ (Order) [9] และน าข้ อ มู ล ของแมลงที่ พ บไปเปรีย บเที ย บกั บ ชนิ ด อาหารของนกเค้ า กู่ ในช่ว งเวลาที่
ทาการศึกษา

ผลการศึกษา
การศึกษาชนิดอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์
การศึก ษาครั้ ง นี้พ บก้ อ นส ารอกทั้ ง สิ้ น จ านวน 3 ก้ อ น (ภาพที่ 3) โดยพบก้ อ นส ารอกก้ อ นที่ 1 ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในบริเวณป่าทุตยิ ภูมิ ก้อนสารอกนี้มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร มีนาหนั
้ กแห้ง
1.3 กรัม และพบว่ามีช้ินส่วนของเหยื่อทั้งหมด 116 ชิ้น ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น จักจั่น (อันดับ Hemiptera) โดยเมื่อ
พิจารณาจากชิน้ ส่วนตัวของจักจั่น คาดว่ามีจานวน 14 ตัว (ภาพที่ 4, ตารางที่ 1)
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบก้อนสารอกจานวน 2 ก้อนในรังของนกเค้ากู่ โดยก้อนที่ 2 มีความกว้าง
1.7 เซนติเมตร ความยาว 3.8 เซนติเมตร น้าหนักแห้ง 1.1 กรัม ซึ่งเหยื่อที่พบสามารถจาแนกได้ 5 อันดับ คือ ด้วงใน
อันดับ Coleoptera โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนปีก และอก ตั๊กแตนในอันดับ Orthoptera โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนขา
และอก มวนในอั น ดั บ Hemiptera โดยพิ จ ารณาจากชิ้น ส่ วนหั ว แมลงสาบในอั น ดั บ Blattodea โดยพิจ ารณาจาก
ชิ้นส่วนของ exoskeletal และตะขาบในอันดับ Scolopendromorpha โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนฟัน exoskeletal และเขีย้ ว
สาหรับก้อนที่ 3 มีความกว้าง 1.9 เซนติเมตร ความยาว 3.7 เซนติเมตร น้าหนักแห้ง 0.7 กรัม ซึ่งเหยื่อที่พบสามารถ
จาแนกได้ 4 อันดับ คือ ตั๊กแตนในอันดับ Orthoptera โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนของอก จักจั่นในอันดับ Hemiptera โดย
พิ จ ารณาจากชิ้ น ส่ ว นของขา แมลงสาบในอั น ดั บ Blattodea โดยพิ จ ารณาจากชิ้ น ส่ ว นหั ว และตะขาบในอั น ดั บ
Scolopendromorpha โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนของ exoskeletal และเขีย้ ว (ภาพที่ 4, ตารางที่ 1)
-

ก)

-

ค)

ข)

ภาพที่ 3 ก้อนสารอกนกเค้ากู่ ก) ก้อนสารอกก้อนที่ 1 ข) ก้อนสารอกก้อนที่ 2 และ ค) ก้อนสารอกก้อนที่ 3
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ข)

ก)

ค)

จ)

ง)

ภาพที่ 4 ชิ้นแมลงต่าง ๆ ที่พบในก้อนสารอก ก) ชิ้นส่วนตัวของจักจั่นในอันดับ Hemiptera ข) ส่วนปีกของด้วงใน
อันดับ Coleoptera ค) ชิ้นส่วนหัวของแมลงสาบในอันดับ Blattodea ง) ชิ้นส่วนขาหลังของตั๊กแตนในอันดับ Orthoptera
และ จ) ชิ้นส่วนเขีย้ วของตะขาบในอันดับScolopendromorpha
จากการสารวจรังของนกเค้ากู่ในเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบรังของนกเค้ากู่เพียง 1 รัง
ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์รุ่น Stealth Cam G42NG (ภาพที่ 5) พบว่าสามารถดักถ่ายภาพนกเค้ากู่
นาอาหารมาป้อนลูกได้จานวน 22 ครั้ง เป็นเวลา 3 คืนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยแต่ละคืนมีอาหารที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถทาการจัดจาแนกประเภทของเหยื่อได้ทั้งสิ้น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ แมลง (ชั้น Insecta) 3 อันดับ ได้แก่
ผีเสื้อกลางคื น ในอั น ดับ Lepidoptera ตั๊ก แตนในอัน ดับ Orthoptera และแมลงสาบในอัน ดับ Blattodea และสั ตว์ข า
ปล้องในชั้น Chilopoda ได้แก่ ตะขาบในอันดับ Scolopendromorpha (ตะขาบ) ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1

ก)

ข)

ค)

ง)

ภาพที่ 5 ชนิดของเหยื่อที่นกนากลับรัง ก) อันดับ Scolopendromorpha ข) อันดับ Blattodea ค) อันดับ Orthoptera
และ ง) อันดับ Lepidoptera
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงที่พบในพื้นศึกษา
จากผลการศึกษาตัง้ แต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบว่าแมลงที่ดักได้ด้วยวิธีการวางกับดัก
แสงไฟ ในแต่ล ะเดื อ นมี ค วามแตกต่า งกั น ซึ่ งสามารถทาการจั ด จ าแนกชนิ ด รวมทั้ ง หมดได้ 8 อั น ดั บคื อ อั น ดั บ
Hemiptera จ านวน 590 ตั ว อั น ดั บ Coleoptera จ านวน 9,351 ตั ว อั น ดั บ Orthoptera จ านวน 52 ตั ว อั น ดั บ
Blattodea จานวน 33 ตัว อันดับ Lepidoptera จานวน 1,478 ตัว อันดับ Isoptera จานวน 8 ตัว อันดับ Diptera จานวน
46 ตัว และอันดับ Hymenoptera จานวน 863 ตัว และจานวนข้อมูลแมลงของแต่ละเดือนแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อั น ดั บของแมลง และสั ต ว์ข าปล้ อ งที่ เป็ น อาหารของนกเค้ ากู่ ในช่วงฤดู ผ สมพั น ธุ์ (เดือ นมกราคม ถึ ง
เดือนเมษายน) และความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ศึกษาบนเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
จานวนแมลงที่พบในพื้นที่ศกึ ษา
จานวนเหยื่อที่พบ จานวนเหยื่อที่
ในก้อนสารอก* นกนากลับรัง** ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ษ.
7 (66.7%)
3 (13.6%)
Chilopoda Scolopendromorpha
20 (100.0%)
0 (0%)
141
310
123
16
Insecta Hemiptera
9 (33.3%)
0 (0%)
83 5,708 2,089 1,471
Coleoptera
9 (66.7%)
4 (18.2%)
18
26
6
2
Orthoptera
2 (66.7%)
2 (9.1%)
11
5
6
11
Blattodea
0 (0%)
2 (9.1%)
1,034 159
132
153
Lepidoptera
0 (0%)
0 (0%)
6
0
2
0
Isoptera
0 (0%)
0 (0%)
27
4
3
12
Diptera
0 (0%)
0 (0%)
160
306
197
200
Hymenoptera
ชั้น

อันดับ

* ในวงเล็บแสดงค่าความถี่ของเหยื่อที่พบในก้อนสารอกจานวน 3 ก้อน
** ในวงเล็บแสดงสัดส่วนของเหยือ่ ที่พบจากข้อมูลภาพถ่ายจานวน 22 ครั้ง ซึ่งสามารถจาแนกเหยื่อที่นกนากลับรังได้ 11 ครั้ง

จากการศึกษาพบว่า เหยื่อที่พบในก้อนสารอกของนกเค้ากู่ทั้ง 3 ก้อน มีทั้งหมด 5 อันดับด้วยกัน คือ อันดับ
Hemiptera อั น ดั บ Coleoptera อั น ดั บ Orthoptera อั น ดั บ Blattodea และอั น ดั บ Scolopendromorpha ซึ่ ง อั น ดั บ
Hemiptera (100%) หรือจักจั่น มีจานวนตัวที่พบสูงสุด ส่วนเหยื่อที่นกเค้ากู่นากลับรังมาเลี้ยงลูกทั้ ง 3 คืน มีทั้งหมด 4
อันดับด้วยกัน คือ อันดับ Orthoptera อันดับ Scolopendromorpha อันดับ Blattodea และอันดับ Lepidoptera ซึ่งอันดับ
Orthoptera (18.2%) หรือตั๊กแตน มีจานวนตัวที่พบสูงสุด และแมลงที่จับในพื้นที่ศึกษาของแต่ละเดือน พบว่ามีทั้งหมด
8 อันดับด้วยกั น คือ อันดับ Hemiptera อันดับ Coleoptera อันดับ Orthoptera อันดับ Blattodea อันดับ Lepidoptera
อัน ดับ Isoptera อั น ดับ Diptera และอั นดั บ Hymenoptera ซึ่ งอั นดั บ Coleoptera (100%) หรือด้ วง มีจานวนตั วมาก
ที่สุด (ตารางที่ 1)
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วิจารณ์ และสรุปผล
ผลการศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าอาหารของนกเค้ากู่ทั้งหมดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งประกอบด้วย
สัตว์ขาปล้องทั้งที่เป็นแมลง และตะขาบ นอกจากนี้ยังพบว่านกเค้ากู่กินสัตว์ขาปล้องในหลากหลายอันดับ ทาให้ทราบ
ว่านกเค้ากู่สามารถกินอาหารได้หลากหลาย (generalist) ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่ว่านกเค้าขนาดเล็กสามารถ
กินอาหารได้หลากหลายตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมขนาดเล็ก นก สัตว์เลื้อยคลานไปจนถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
โดยที่สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังในกลุ่มแมลง จะเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ของนกเค้าขนาดเล็ก [10-12]
อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาครัง้ นี้ไม่พบเหยื่อของนกเค้ากู่ท่เี ป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้านมขนาดเล็กต่างจาก
การศึกษาอื่น ซึ่งพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมขนาดเล็กมีสัดส่วนมวลชีวภาพ (biomass) สูงสุดในอาหารของนกเค้า
ขนาดเล็ก ถึงแม้ว่าเหยื่อส่วนใหญ่ จะเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ก็ตาม [10, 11] ผลจากการศึกษาของ Zade et al,
2011; Carevic et al, 2013 และ Sarasola and Santillan, 2014 ซึ่งศึกษาอาหารของนกเค้าขนาดเล็ก พบเหยื่อที่เป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมขนาดเล็ก เช่นหนู Akodon azarae และหนู Mus sp. เป็นต้น ซึ่งมีน้าหนักเฉลี่ยเพียง 19 กรัม
[13, 14] และยังพบอีกว่าอาหารที่นกเค้าขนาดเล็กกินเป็นอาหารหลักนั้นเป็นแมลง เนื่องจากแมลงหาง่าย และพบได้
ทั่วไป [12] ส่วนเหยื่อจาพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่นกเจอ เพราะการล่าเหยื่อของนกกลุ่มนี้เป็น
แบบเฝ้ารอเหยื่อ นกจะลดการเคลื่อนที่ในการออกหาเหยื่อเพื่อเก็บพลังงานไว้ในจับเหยื่อที่ผ่านมา [15]
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า จากผลการศึกษาในส่วนของก้อนสารอกทั้ง 3 ก้อน และเหยื่อที่นกนากลับรังเพื่อ
เลี้ยงลูกนก อาหารที่นกเค้ากู่กินส่วนใหญ่เป็นแมลง ซึ่งมีอันดับของแมลงที่สอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาของ
Leadprathom (2008) ซึ่งพบว่าอาหารที่ น กเค้ ากู่ กิ น ส่ วนใหญ่ เป็ น แมลง คื อ อั น ดั บ Coleoptera อั นดั บ Orthoptera
อันดับ Hymenoptera อันดับ Blattodea และสัตว์ขาปล้องที่ไม่ใช่แมลงในอันดับ Scolopendromorpha ตามลาดับ
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี้แสดงถึงชนิดอาหารของลูกนกเค้ากู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ดว้ ย โดยก้อนสารอก
2 ก้อนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเก็บได้ภายในรังคาดว่าจะเป็นของลูกนกเค้ากู่ และภาพที่ถ่ายได้จากกล้องดัก
ถ่ายภาพสัตว์นนั้ จะเห็นว่าพ่อ/แม่นกเค้าได้นาอาหารมาเลีย้ งลูกนกภายในรัง ซึ่งทาให้เห็นแนวโน้มว่าอาหารที่พบส่วน
ใหญ่เป็นของลูกนกเค้ากู่ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับชนิดอาหารของนกเค้าตัวเต็มวัยที่ได้เคยมีการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ [2]
จากการศึ ก ษาอาหารของนกเค้ า ขนาดเล็ ก ของ Zade et al, 2011 พบว่ า นกเลื อ กกิ น แมลงในอั น ดั บ
Coleoptera (ด้วง) มากถึง 96% ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนีพ้ บว่าก้อนสารอกมีแมลงอันดับ Hemiptera (จักจั่นและมวน)
มากที่สุด (100%) เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ช่วงที่ทาการเก็บก้อนสารอกก้อนแรกได้) เป็นช่วงที่มี
ตัวอ่อนจักจั่น (nymph) กาลังขึ้นมาจากดินเพื่อลอกคราบครั้งสุดท้าย [16] เพื่อเจริญเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยเป็นจานวน
มาก และในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ตัวอ่อนจักจั่นไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ดังนั้นด้วยจานวนที่มาก และง่ายต่อการ
ถูกล่าจึงทาให้ในก้อนสารอกก้อนแรกพบเฉพาะจักจั่นเท่านั้น ทาให้ความถี่ของเหยื่อที่พบในก้อนสารอกทั้งหมดมี
ค่าสูงสุด (100%) เฉพาะในอันดับ Hemiptera เท่านั้น ขณะที่ชนิดเหยื่อที่นกเค้ากู่นากลับรัง ในช่วงมีนาคม พ.ศ. 2559
พบว่าไม่มีจักจั่นเป็นองค์ประกอบเหยื่อ ของนกเค้ากู่ (นอกช่วงตัวอ่อนจักจั่นลอกคราบ) แต่พบว่ามี แมลงในอันดับ
Orthoptera (18.2%) มากที่ สุ ด ส่ ว นแมลงที่ ไ ด้ ท าการดั ก จั บ ด้ ว ยวิ ธี กั บ ดั ก แสงไฟ ซึ่ ง พบว่ า กั บ ดั ก แสงไฟที่ ใ ช้ มี
ประสิทธิภาพในการดักจับแมลงได้เฉพาะกลุ่ม คืออันดับ Coleoptera อันดับ Hemiptera อันดับ Hymenoptera และ
อันดั บ Lepidoptera ได้ ดีก ว่าแมลงในกลุ่ มอื่น [17, 18] จึงทาให้ การดั กจั บแมลงในการศึกษาครั้งนี้ได้แมลงอัน ดั บ
Coleoptera มากที่สุด ซึ่งผลจากกับดักแสงไฟแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลายของแมลงค่อนข้างมาก
ทาให้เห็นแนวโน้มของนกเค้ากู่ที่จะสามารถล่าเหยื่อ และกินอาหารได้หลากหลาย (generalist)
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ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วง
น้าดอกไม้สที อง ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
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* การันต์ ผึ่งบรรหาร2 และธนภัทร วรปัสสุ3
Itsara Tanguswan1* Karun Pkungbunhan2 and Thanaput Worapussu3
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดินต่อมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ในพื้นที่ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) มีการทดลองทั้งหมด 5 ชุดทดลอง 3 ซ้า ประกอบ
ไปด้วยชุดทดลองที่ 1 ไม่มีการปลูกปุ๋ยพืชสด ชุดทดลองที่ 2 ปลูกถั่วพุ่ม ชุดทดลองที่ 3 ปลูกปอเทือง ชุดทดลองที่ 4
ปลูกถั่วมาแฮะ และชุดทดลองที่ 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล
ผลการทดลองพบว่าปริมาณความชื้นในดิน ที่ระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองที่
3 ปลูกปอเทือง มีปริมาณสูงสุดคือ 23.65±0.91 % 19.24±0.53 % ตามลาดับ ความหนาแน่นรวมของดินที่ระดับ
ความลึ ก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองที่ 3 ปลู กปอเทื อ ง มีค วามหนาแน่น รวมของดิ นสู งสุด คื อ
1.63±0.02 1.84±0.02 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลาดับ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ที่ระดับความลึก 015 และ15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองที่ 2 ปลูกถั่วพุ่ม มีค่าสูงสุด 5.74±1.29 5.96±1.66 ตามลาดับ ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ชุดการทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ มีค่าสูงสุด 1.21±0.24 %
ส่วนที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองที่ 2 ปลูกถั่วพุ่ม มีค่าสูงสุด 0.67±0.49 % ปริมาณไนโตรเจน
ทั้ ง หมดของดิ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0-15 และ15-30 เซนติ เมตร ชุ ด การทดลองที่ 3 ปลู ก ปอเทื อ ง มี ค่ า สู ง สุ ด
0.047±0.011 % 0.041±0.004 % ตามล าดั บ ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เป็ น ประโยชน์ ในดิ น ที่ ระดั บ ความลึ ก 0-15
เซนติเมตร ชุดการทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ มีค่าสูงสุด 5.93±1.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนที่ระดับความลึก 1530 เซนติเมตร ชุดการทดลองที่ 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล มีค่าสูงสุด 3.01±1.31 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่
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เป็ น ประโยชน์ในดิ น ที่ ระดั บความลึ ก ความลึ ก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร ชุด การทดลองที่ 3 ปลู ก ปอเทื อ ง
มีค่าสูงสุด 153.33±27.06 97.33±34.44 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
คาสาคัญ: ปุ๋ยพืชสด, การปรับปรุงบารุงดิน, มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง

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 -3 0 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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บทนา
มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง เป็นมะม่วงชนิดรับประทานสุก เจริญเติบโตเร็ว ใบใหญ่ ใบเป็นคลื่น ทรงพุ่มโปร่ง
ดอกดกแต่ติดผลปานกลาง ลักษณะผลเรียวยาว เนื้อมาก เมล็ดลีบเล็ก ผิวบาง เมื่อดิบจะมีรสเปรี้ยว ผิวสีเขียวนวล
เนื้อแน่น ผลสุกจะมีผิวเหลืองนวล กลิ่นหอม เนื้อละเอียดเสีย้ นน้อย มีรสหวาน มีเบต้าแคโรทีนสูง มะม่วงน้า ดอกไม้
ที่ได้รับความนิยมมี 2 ชนิด คือ มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง และมะม่วงน้าดอกไม้เบอร์ 4 ได้รับความนิยมมากในตลาด
มาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มะม่วงเป็นไม้ผลที่ปลูกกันมานาน โดยสถานการณ์ของไทยในการผลิต ช่วงปี 2553 2555 เนื้อที่ให้ผลและผลผลิตมะม่วงเพิ่มขึน้ โดยเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึน้ จาก 1.944 ล้านไร่ ในปี 2553 เป็น 2.046 ล้านไร่
ในปี 2555 และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2.550 ล้านตัน ในปี 2553 เป็น 2.985 ล้านตัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2556) ซึ่งพื้นที่ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีการมะม่วงน้าดอกไม้สีทองเป็นจานวนมาก โดย
คุณไตรรัตน์ เปียถนอม ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อการค้าและส่งออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า
พื้น ที่ บริเวณในต าบลดงมู ล เหล็ ก อ าเภอเมือ ง จั งหวัด เพชรบู รณ์ ส่ วนใหญ่ เป็ น ชั้น หิ น ดิ น ดาน หรือ ดิ น ดาน เป็ น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้าและอากาศ ทาให้ได้ผลผลิตมะม่วงน้าดอกไม้น้อยและคุณภาพ
ไม่ดีเมื่อเทียบกับพืน้ ที่อื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไม่เพียงพอต่อความต่อการของผู้บริโภค
โดยดินที่พบส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นนั้ จัดอยู่กลุ่มชุดดินที่ 56 โดย
ลักษณะและสมบัตดิ ิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชัน้ ลูกรังและเศษหินหนาแน่น ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สี
น้าตาลถึงสีน้าตาลเข้มหรือสีน้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-7.0) ดินล่าง
ตอนบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง มีจุดประสีน้าตาล
ปนเหลืองเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
ปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้าตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปาน
กลาง (pH6.5-8.0) ใต้ชั้นลูกรังเป็นชัน้ หินที่กาลังผุพังสลายตัว สีน้าตาล เหลือง และแดงปะปน (สานักสารวจดินและ
วางแผนการใช้ที่ดนิ 2548)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
ต่อมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ในพื้นที่ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ได้คุณภาพของผลผลิตที่ดี
ต่อการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง จึงจาเป็นต้องเลือกปุ๋ยสดพืชที่เหมาะสมในปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดิน ซึ่งจะช่วยให้มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง มีคุณภาพดีขนึ้ ได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มีการทดลองทั้งหมด 5 ชุดทดลอง 3
ซ้า ดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 ไม่มกี ารปลูกปุ๋ยพืชสด
ชุดทดลองที่ 2 ปลูกถั่วพุม่ รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
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ขั้นตอนดาเนินการ
1. คัดเลือกแปลงปลูกต้นมะม่วงน้าดอกไม้ ในพืน้ ที่ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2. คัดเลือกปลูกต้นมะม่วงน้าดอกไม้จานวน 15 ต้น โดยเลือกต้นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและเป็นต้น ที่สมบูรณ์
เลือกต้นมะม่วงน้าดอกไม้จานวน 5 ต้นที่ปลูกอยู่ในแถวเดียวกัน 3 แถว และทาการเตรียมพื้นที่ปลูกปุ๋ยพืชสดโดยการ
กาจัดวัชพืชที่ข้นึ อยู่ที่เดิม
3. ทาการปลูกปุ๋ยพืชสดตามวิธีการที่กาหนดไว้แต่ละชุดการทดลอง
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเก็บตัวอย่างดินตรงบริเวณปลูกมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร (ตัวแทนดินบน)
และที่ความลึก 15-30 เซนติเมตร(ตัวแทนดินล่าง) โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างดินแบบรบกวนโครงสร้าง โดยใช้
bucket augor ทาการเก็บ 2 ครั้ง คือ ก่อนทาการทดลอง หลังจากการทดลอง เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและ
เคมี ได้แก่
1. ความชื้นดิน โดยนาดินไปชั่งน้าหนักแล้วเอาไปอบที่ อุณหภูมิ 105-110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
หรือจนกว่า ดินแห้งหลังจากนัน้ ชั่งน้าหนักดินหลังอบแล้วนามาคานวณหาเปอร์เซ็นต์
(%)เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน =

(น้าหนักก่อนอบ-น้าหนักหลังอบ)
X 100
น้าหนักดินหลังอบ

2. ความหนาแน่นรวมของดินโดยใช้วธิ ี core method (Blake, 1965)
3. ปฏิกิริยาดินวัดโดยใช้ pH meter โดยใช้อัตราส่วนระหว่าง ดิน:น้า (1:1) (Peech, 1965)
4. ปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยใช้ Walkley & Black method (Walkley and Black, 1947)
5. ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยใช้วธิ ี Kjeldahl method (Bremner, 1996)
6. ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โดยวิธี Bray II & Molybdenum-blue method (Bray and Kurtz, 1945)
7. ปริมาณโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได้ โดยวิธี 1 N NH4OAc pH 7 Flame photometer method (Jackson, 1958)
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แบบ Randomized Complete Block
Design (RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธีของ Tukey’s test ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษา
สมบัติของดินก่อนการทดลอง
สมบั ติทางกายภาพของดิ น ก่ อ นการทดลอง พบว่า ความชื้น ของดิ น ที่ ร ะดั บความลึ ก 0-15 และ15-30
เซนติเมตร 16.68±1.29 16.1±1.65 ตามลาดับ ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลองที่ระดับความลึก 0-15และ
15-30 เซนติเมตร 1.96±0.10 2.09±0.14 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลอง พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ที่ระดับความลึก 0-15 และ
15-30 เซนติเมตรมีค่า 4.71 ± 0.19 5.13±1.02 ตามลาดับ ปริมาณอินทรียวัตถุในดินก่อนการทดลองที่ระดับความลึก
0-15 และ15-30 เซนติเมตร 0.63±0.34 0.35±0.14 ตามลาดับ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของดิน ที่ระดับความลึก
0-15 และ15-30 เซนติเมตร 0.04±0.01 0.03±0.01 ตามลาดับ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินที่ระดับความ
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ลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร 0.95±0.95 0.44±0.12 ตามลาดับ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน ที่ระดับความ
ลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร 106.67±34.15 71.00±0.12 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดินก่อนการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร
ระดับความลึก (cm.)
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
0-15
15-30
ความชื้นของดิน (%)
ความหนาแน่นของดิน (g/cm3)
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%)
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของดิน (%)

16.68±1.29
1.96±0.10
4.71 ± 0.19
0.63±0.34
0.045±0.19

16.1±1.65
2.09±0.14
5.13±1.02
0.35±0.14
0.033±0.14

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (mg/kg-1)

0.95±0.95

0.44±0.12

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน (mg/kg-1)
106.67±34.15
71.00±0.12
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
สมบัติของดินหลังการทดลอง
สมบั ติทางกายภาพของดิ น หลั ง การทดลอง (ตารางที่ 2) พบว่า ความชื้น ของดิ น ที่ ระดั บความลึ ก 0-15
เซ นติ เ มตร ชุ ด การทด ลองที่ 1-5 มี ค่า 18.51±1.80% 21.32±0.81 % 23.65±0.91% 22.86±0.61 % แล ะ
23.15±1.47% ตามลาดับ 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 % ตามลาดับ ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 ชุด
การทดลองที่ 1-5 มี ค่ า 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 ตามลาดับ ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองที่ 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 ตามลาดับ
สมบัตทิ างเคมีของดินหลังการทดลอง (ตารางที่ 3 ) พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่ระดับความลึก
0-15 เซนติ เ มตร ทั้ ง 5 ชุ ด การทดลอง มี ค่ า 4.73±0.23 5.74±1.29 5.53±0.58 5.34±0.58 และ4.53±0.38
ตามล าดั บ ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 15-30 เซนติ เมตร ทั้ ง 5 ชุ ด การทดลอง มี ค่ า 5.20±1.05 5.96±1.66 5.54±0.45
5.11±0.73 และ4.53±0.94 ตามลาดับ ปริมาณอินทรียวัตถุ ในดินที่ ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ทั้ ง 5 ชุด การ
ทดลอง มีค่า 0.66±0.34% 0.71±0.01% 1.00±0.17% 1.21±0.24% และ 0.65±0.26% ตามลาดับ และที่ระดับความ
ลึ ก 15-30 เซนติ เมตร ทั้ ง 5 ชุ ด การทดลอง มี ค่ า 0.44±0.16% 0.67±0.49% 0.52±0.14% 0.54±0.14% และ
0.46±0.09% ตามลาดับ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ทั้ง 5 ชุดการทดลอง มี
ค่ า 0.044±0.016% 0.045±0.002%0.047±0.011% 0.046±0.006% และ0.046±0.006% ตามล าดั บ และที่ ระดั บ
ค วาม ลึ ก 15-30 เซ น ติ เม ต ร ทั้ ง 5 ชุ ด ก ารท ด ล อ ง มี ค่ า 0.031±0.007% 0.033±0.004% 0.041±0.004%
0.040±0.010% และ0.039±0.001% ตามล าดั บ ปริม าณฟอสฟอรัส ที่ เป็ น ประโยชน์ในดิ น ที่ ระดั บ ความลึ ก 0-15
เซนติเมตร ทั้ง 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/kg1 และ5.67±0.78 mg/kg-1 ตามล าดั บ ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 15-30 เซนติ เมตร ทั้ ง 5 ชุ ด การทดลอง มี ค่ า 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
โพแทสเซี ยมที่ เป็ น ประโยชน์ในดิ นที่ ระดั บความลึ ก 0-15 เซนติเมตร ทั้ ง 5 ชุด การทดลอง 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 าดั บ ที่ ระดั บ ความลึ ก 15-30 เซนติ เมตร ทั้ ง 5 ชุ ด การทดลอง มี ค่ า 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
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 สมบัตทิ างกายภาพของดินหลังการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร
ความชื้นของดิน (%)
ความหนาแน่นของดิน (g/cm3)
ชุดทดลอง
0-15
15-30
0-15
15-30
ชุดทดลองที่ 1

18.51±1.80a 16.53±1.53a

1.88±0.04 a

2.02±0.01a

ชุดทดลองที่ 2

21.32±0.81b 17.65±0.53ab

1.66±0.01b

1.83±0.02b

ชุดทดลองที่ 3

23.65±0.91b 19.24±0.53b

1.63±0.02b

1.84±0.02b

ชุดทดลองที่ 4

22.86±0.61b 19.16±0.14b

1.60±0.01b

1.82±0.01b

ชุดทดลองที่ 5 23.15±1.47b 17.92±2.03ab
1.64±0.02b
1.84±0.01 b
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 3 สมบัตทิ างเคมีของดินหลังการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร
ชุดทดลอง

pH
0-15

OM (%)
15-30

0-15

Total N (%)
15-30

0-15

15-30

Available P (mg/kg-1)

Available K (mg/kg-1)

0-15

0-15

15-30

15-30

ชุดทดลองที่ 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

ชุดทดลองที่ 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

ชุดทดลองที่ 3

5.53±0.58a 5.54±0.45a

1.00±0.17b

0.52±0.14a 0.047±0.011a

5.77±0.60b 1.93±0.25a

153.33±27.06a 97.33±34.44a

ชุดทดลองที่ 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

145.67±32.08a 93.00±32.08a

ชุดทดลองที่ 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

0.041±0.004a

4.35±0.67a 2.95±0.53a 113.33±39.53a 71.67±1.53a

2.91±0.55a

5.67±0.78b 3.01±1.31a

117.67±20.50a 77.67±14.01a

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 1 = ไม่มกี ารปลูกปุ๋ยพืชสด
ชุดทดลองที่ 2 = ปลูกถั่วพุ่ม รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 3 = ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 4 = ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 5 = ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
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ตารางที่ 3 สมบัตทิ างเคมีของดินหลังการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร
ชุดทดลอง

pH
0-15

OM (%)
15-30

0-15

Total N (%)
15-30

0-15

15-30

Available P (mg/kg-1)

Available K (mg/kg-1)

0-15

0-15

15-30

15-30

ชุดทดลองที่ 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

ชุดทดลองที่ 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

ชุดทดลองที่ 3

5.53±0.58a 5.54±0.45a

1.00±0.17b

0.52±0.14a 0.047±0.011a

5.77±0.60b 1.93±0.25a

153.33±27.06a 97.33±34.44a

ชุดทดลองที่ 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

145.67±32.08a 93.00±32.08a

ชุดทดลองที่ 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

0.041±0.004a

4.35±0.67a 2.95±0.53a 113.33±39.53a 71.67±1.53a

2.91±0.55a

5.67±0.78b 3.01±1.31a

117.67±20.50a 77.67±14.01a

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 1 = ไม่มกี ารปลูกปุ๋ยพืชสด
ชุดทดลองที่ 2 = ปลูกถั่วพุ่ม รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงนาดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 3 = ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงนาดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 4 = ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงนาดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ชุดทดลองที่ 5 = ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงนาดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมต
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วิจารณ์และสรุปผล
การวิจัยในครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของ
ดินต่อมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ในพื้นที่ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
บล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) มีการทดลองทั้งหมด 5 ชุดทดลอง 3 ซ้า ประกอบไป
ด้วยชุดทดลองที่ 1 ไม่มีการปลูก ปุ๋ยพืชสด ชุดทดลองที่ 2 ปลูกถั่วพุ่ม ชุดทดลองที่ 3 ปลูกปอเทือง ชุดทดลองที่ 4
ปลูกถั่วมาแฮะ และชุดทดลองที่ 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล โดยชุดทดลองที่ 2-5 ทาการปลูกรอบทรงพุ่มต้นมะม่วง
น้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร
ความชื้น ของดิ น ก่ อ นการทดลอง ที่ ระดั บความลึ ก 0-15 และ15-30 เซนติ เมตร 16.68±1.29 16.1±1.65
ตามลาดับ หลังการทดลอง พบว่า ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ความเชื่อมัน 95% โดยชุดการทดลองที่ 3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มี
ความมากที่สุดคือ 23.65±0.91% รองลงมาได้แก่ ชุดการทดลองที่ 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุ่มต้นมะม่วง
น้ าดอกไม้ ห่ า งจากโคนต้ น 1 เมตร 23.15±1.47% ส่ ว นชุ ด ทดลองที่ 1 ไม่ มี ก ารปลู ก ปุ๋ ย พื ช สดมี ค่ า น้ อ ยสุ ด คื อ
18.51±1.80 % ซึ่งในชุดการทดลองที่ 2-5 ซึ่งมีการไถกลบปุ๋ยพืชสด 4 ชนิดนั้นไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติแต่
อย่างใด และดินที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อ
มัน 95% โดยชุดการทดลองที่ 3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มีความมาก
ที่สุดคือ 19.24±0.53% รองลงมาได้แก่ ชุดการทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจาก
โคนต้น 1 เมตร 19.16±0.14 % ส่วนชุดทดลองที่ 1 ไม่มกี ารปลูกปุ๋ยพืชสดมีค่าน้อยสุด 16.53±1.53 % เมื่อเปรียบเทียบ
กับก่อนการทดลองพบว่าปริมาณความชื้นในดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ทุกชุดการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 และ1530 เซนติเมตร
ความหนาแน่นรวมของดิ น ก่ อ นด าเนินการทดลอง ที่ ระดั บความลึ ก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร มีค่ า
1.96±0.10 g/cm3 และ2.09±0.14 g/cm3 ตามล าดั บ ความหนาแน่ น รวมของดิ น อยู่ ใ นระดั บ สู ง และสู ง มาก หลั ง
ดาเนินการทดลอง พบว่า ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ความ
เชื่อมัน 95% โดยชุดการทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มีค่าน้อย
สุด คือ 1.60±0.01 g/cm3 ส่วนชุดทดลองที่ 1 ไม่มีการปลูก ปุ๋ยพืชสดมีค่ามากสุด 1.88±0.04 g/cm3 มีความหนาแน่น
รวมของดินอยูใ่ นระดับสูง ส่วนชุดการทดลองที่ 2-5 มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งมีการไถกลบปุ๋ยพืชสด 4 ชนิดนั้น ไม่มีความ
แตกต่างกันในทางสถิติแต่ อย่างใด อยู่ในช่วง 1.60±0.01 g/cm3 - 1.66±0.01 g/cm3 ความหนาแน่นรวมของดินมีค่า
ลดลงเล็กน้อยอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง และระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญที่ความเชื่อมัน 95% % โดยชุดการทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคน
ต้น 1 เมตร มีค่ าน้อยสุด คือ 1.82±0.01 g/cm3 ส่ วนชุดทดลองที่ 1 ไม่มีก ารปลูก ปุ๋ ยพืชสดมีค่ ามากสุ ด 2.02±0.01
g/cm3 มีความหนาแน่นรวมของดินอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนชุดการทดลองที่ 2-5 มีค่าใกล้เคียงกัน ไมมีความแตกต่าง
กั น ในทางสถิ ติ แต่ อ ย่ า งใด อยู่ในช่ว ง 1.82±0.01 g/cm3 - 1.84±0.02 g/cm3 ความหนาแน่น รวมของดิ น มีค่ าลดลง
เล็กน้อยอยูใ่ นระดับสูง จะเห็นว่าความหนาแน่นของดินเป็นตัวบ่งชีอ้ ย่างหนึ่งของระดับการอัดตัวของอนุภาคของดิน ดิน
ที่มีค่า เท่ากับ 2 g/cm3 เป็นดินที่มีการอัดตัวแน่นทาให้รากของพืชไม่สามารถชอนไชได้ง่ายพืชจึงเจริญ เติบโตได้ไม่
สมบูรณ์ ส่วนดินหยาบมีคา่ เท่ากับ 1.20 – 1.80 g/cm3 ส่วนดินละเอียด เท่ากับ 1.00 – 1.60 g/cm3 (อานาจ, 2525)
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) การปลูกปุ๋ยพืชสดในชุดทดลองต่างๆ และไม่มกี ารปลูกปุ๋ยพืชสดในช่วง
ก่อนการทดลอง ที่ระดับความลึก 0-15 เ ซนติเมตร ซึ่งมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่
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ที่ 4.71 ± 0.19 หลังการทดลองพบว่าชุดการทดลองที่ 1-5 มีค่าระหว่าง 4.73±0.23 ถึง 5.74±1.29 มีปฏิกิริยาเป็นกรด
จัดถึงเป็นกรดปานกลาง ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ก่อนทดลอง 5.13±1.02
จัดเป็นกรดแก่ หลังการทดลองพบว่า พบว่า ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิ่มขึ้นทุกชุดการทดลอง มีค่าความเป็นกรด
เป็ นด่ างอยู่ระหว่าง 4.53±0.94 ถึง 5.96±1.66 จัด เป็ นกรดแก่ถึ งเป็ นกรดปานกลาง (ส านัก วิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน, 2547) เมื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่าทุกชุดทดลอง ไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ
ที่ความเชื่อมัน 95% แต่อย่างใด แต่มีแนวโน้มว่าชุดการทดลองที่ 2 จะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดคือ 5.74±1.29 และ 5.96±1.66 ตามลาดับ โดยชุดการทดลองมีการไถกลบปุ๋ยพืชสดทั้ง 4 ชนิด แสดงให้เห็นได
ว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดซึ่งจัดไดว่าเป็นปุ๋ยอินทรียชนิดหนึ่งนั้น จะสามารถช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้ดี
ขึน้ (Jefferies et al, 1981)
ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ก่ อ นด าเนิ น การทดลอง ที่ ระดั บ ความลึ ก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร มี ค่ า
0.63±0.34 % 0.35±0.14% ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่าถึงต่ามาก หลังดาเนินการทดลอง ที่ระดับความลึก 0-15
เซนติเมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อมัน 95% โดยชุดการทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ
รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร ความมากที่สุดคือ 1.21±0.24 % รองลงมาได้แก่ ชุดทดลองที่
3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ ต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร 1.00±0.17% ส่วนชุดทดลองที่ 1 2 และ5 ไม่มี
ความแตกต่างกันในทางสถิตแิ ต่อย่างใด โดยปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณอินทรียวัตถุทุกชุดการทดลอง มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.65±0.26 % -1.21±0.24 % ซึ่งอยู่ในระดับต่าถึงค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการทดลองจะ
เห็น ว่า ชุดการทดลองที่ 1-5 มีปริม าณอิน ทรียวัตถุ ในดิน มีแ นวโน้มเพิ่ม ขึ้นเล็ กน้อย ส่วนที่ระดั บความลึก 15-30
เซนติเมตร ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.44±0.16% - 0.67±0.49 % ซึ่งอยู่ในระดับต่าถึงค่อนข้างต่า
โดยชุดการทดลองทั้ง 5 ชุด ไม่มีความความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อมัน 95% แต่อย่างใด
โดยชุดทดลองที่ 2 ปลูกถั่วพุ่ม รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มีแนวโน้มความมากที่สุดคือ
0.67±0.49% ในการดาเนินการปลูกปุ๋ยพืชสดไปแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยในดินจะสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินไดเป็น
อย่างดี แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่หากได้มกี ารดาเนินการต่อเนื่องในทุกๆ ป ก็อาจจะช่วยให้ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได และก็จะส่งผลให้การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ลดปริมาณลงได้ และจะได้ประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชนสูงขึ้น (ประชาและคณะ, 2543)
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของดินชุดเพชรบูรณ์ก่อนดาเนินการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 และ15-30
เซนติเมตร มีค่า 0.044±0.019 % และ0.033±0.014 % ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ต่ามาก หลังดาเนินการทดลอง ที่
ระดับความลึก 0-15 พบว่า มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของดินทุกชุดการทดลอง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.045±0.002 %
ถึง 0.047±0.016 % และ15-30 เซนติเมตร มีค่าอยู่ระหว่าง 0.031±0.007% ถึง 0.041±0.004 % ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดของดินชุดนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างเล็กน้อย โดยไม่มีความความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ความ
เชื่อมัน 95% แต่อย่างใด เฉลี่ยในทุกชุดการทดลองที่ได้มกี ารไถกลบปุ๋ยพืชสดปริมาณไนโตรเจนจะเพิ่มในที่ระดับความ
ลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร อันเป็นผลเนื่องมาจากอินทรียวัตถุที่ได้จากปุ๋ยพืชสด 4 ชนิด ที่ไถกลบลงไปในดินสอด
คลองกับผลการทดลองที่ ระบุวา่ การเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนในดินมาจากการปลดปล่อยไนโตรเจนจากปุ๋ยพืชสดแล้ว
สะสมอยูใ่ นดิน (ไพรัช 2536) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริมาณไนโตรเจนในระหว่างชุดการทดลองทั้ง 5 ชุด
การทดลอง ไม่ว่าจะเป็นหลังกลบปุ๋ยพืชสดแลว ตามปริมาณไนโตรเจนในดินชุดเพชรบูรณ์ในการทดลองนี้ ไม่มคี วาม
แตกต่างกันในทางสถิติ ทัง้ นี้คงเนื่องมาจากปริมาณน้าหนักสดของปุ๋ยพืชสดทั้ง 4 ชนิด ที่ไถกลบลงไปนัน้ ยังไม่มาก
พอจะทาให้แต่ละชุดการทดลอง เกิดความแตกต่างกันอย่างเห็นไดชัดนัน้ เองซึ่งได ทั้งนีอ้ าจจะเนื่องมาจากสภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของดินชุดนี้แต่เริ่มแรกอยู่ในเกณฑ์ต่ามากนั่นเอง
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ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เป็ น ประโยชน์ ใ นดิ น ก่ อ นด าเนิ น การทดลองที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0-15 และ15-30
เซนติเมตร มี ค่ า 0.95±0.95 mg/kg-1 และ0.44±0.12 mg/kg-1 ตามล าดั บ ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ ต่ามาก หลั งด าเนินการ
ทดลอง ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรมีความความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อมัน 95%
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินทุกชุดการทดลอง มีค่าอยู่ระหว่าง 4.35±0.67 mg/kg-1 ถึง 5.93±1.39 mg/kg1 อยู่ในเกณฑ์ต่า โดยชุดการทดลองที่ 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มีค่า
มากสุด คือ 5.93±1.39 g/cm3 ส่วนชุดทดลองที่ 1 ไม่มีการปลูกปุ๋ยพืชสดมีค่าน้อยสุด คือ 4.35±0.67 g/cm3 ซึ่งในชุด
การทดลองที่ 2-5 ซึ่งมีการไถกลบปุ๋ยพืชสด 4 ชนิดนั้นไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิตแิ ต่อย่างใด
และที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินทุกชุดการทดลอง มีค่าอยู่
ระหว่าง 1.97±0.51 mg/kg-1 ถึง 3.01±1.31 mg/kg-1 อยู่ในเกณฑ์ต่าถึงต่ามาก โดยทุกชุดการทดลองไม่ มีความความ
แตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อมัน 95% ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร แต่ก็มีแนวโน้มว่า
เพิ่มขึน้ จากเดิมเล็กน้อย ก็เนื่องจากผลของการสลายตัวของปุ๋ยพืชสดดังกล่าวแลว และปลดปล่อยฟอสฟอรัสลงสู่ดิน
จึงทาให้ฟอสฟอรัสในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ ชัดและจะค่อยๆ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากถูกพืชหลักคือมะม่วง
น้าดอกไม้นาไปใช้ ในการเจริญ เติบโต อีกกรณี หนึ่ง คือ ในระหว่างชุดการทดลองทั้ง 5 ชุดการทดลองนั้น ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินยังคงไม่แตกต่างกันในทางสถิติ นั้นก็อาจเนื่องมาจากปริมาณฟอสฟอรัสที่ได้จากปุ๋ยเคมี และที่ได้จาก
การสลายตัวของปุ๋ยพืชสดนั้นรวมทั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในดินที่เมื่อมีการไถพรวนดิน และปลูกพืชก็จะเกิดกิจกรรม
ย่อยสลายเศษพืชพวกเศษวัชพืชในแปลงทดลองที่ยังคงเหลือตกค้างอยู ในดินมีปริมาณใกล้เคียงกัน หรือมากน้อยกว่า
กันบ้างเล็กน้อยจึงส่งผลให้ ปริมาณฟอสฟอรัสในดินเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ยังคงไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ในระหว่าง
ชุดการทดลองทั้ง 5 ชุด แต่หากในระยะยาวหากได้มีการปลูกปุ๋ยพืชสดแล้วสับกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินอย่างต่อเนื่อง
ก็อาจจะเกิดความแตกต่างกันในทางสถิติ ก็เป็นได อย่างไรก็ตามในกรณีน้ีก็อาจเป็นเครื่องบ่ งชี้ได้ วาการปลูกปุ๋ยพืช
สดแล้วสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสดทิ้งให้ สลายตัวในดินสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ ของดินให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสได้
ระดับหนึ่ง
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนดาเนินการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร มีค่า
106.67±34.15 mg/kg-1 และ71.00±0.12 mg/kg-1 ตามล าดั บ ซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ สู ง หลั ง การทดลองที่ ระดั บ ความลึ ก
0-15 และ15-30 เซนติเมตร พบว่า โพแทสเซีย มที่เป็ น ประโยชน์ในดิ นเพิ่ม ขึ้น ทุ ก ชุด การทดลอง มีค่าอยู่ระหว่า ง
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 ตามลาดับ
อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก เห็นได้ว่า โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน ทุกชุดการทดลองไม่ มีความความแตกต่างกัน
ในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อมัน 95% ซึ่งก็เป็นผลมาจากการสลายตัวของปุ๋ ยพืชสดแล้วปลดปล่อยธาตุ
อาหารโพแทสเซียมซึ่งมี อยู่ในปุ๋ยพืชสดเองจานวนหนึ่งออกมาจึงทาให้ปริมาณโพแทสเซียมในดินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก่อน
การทดลอง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเฉพาะในระหว่างชุดการทดลองทั้งหมด 5 ชุด นั้นปริมาณโพแทสเซียมใน
ดินไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติแต่อย่างไร อาจเป็นเพราะว่าปริมาณโพแทสเซียมจากปุ๋ยเคมีที่ใสลงไป, ปริมาณ
โพแทสเซียมจากปุ๋ยพืชสดที่ถูกย่อยสลาย และอาจรวมถึงปริมาณโพแทสเซียมจากกิจกรรมจุลินทรีย ย่อยสลายเศษ
วัชพืชจากการไถพรวนมีปริมาณใกล้ เคียงกันจึงไม่ทาให้เกิดความแตกต่างกันในทางสถิติได้ แต่อย่างไรก็ตามตัวเลข
ปริมาณโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นนี้ ก็สามารถชี้ให้เห็นได้วา่ การใช้ปุ๋ยพืชสดปลูกแล้วสับกลบเป็นปุ๋ยในดินนั้นสามารถเพิ่ม
ปริมาณโพแทสเซียมในดินชุดเพชรบูรณ์ได้ดีระดับหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเขตภาคใต้
Factors affecting financial budget quality of the federation of savings and
credit cooperatives of Thailand in southern region
กฤษฎา บุตรชา1* และ ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ1
Kitsada Butcha1* and Chanathat Boonrattanakittiphumi1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเขตภาคใต้ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ 3. เพื่อวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ทาบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญ ชี และด้ านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพ บัญ ชี 4. เพื่อวิเคราะห์ค วามคิดเห็นเกี่ยวกับคุณ ภาพงบการเงิน ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ 5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีชว่ งอายุ 36-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
20,000 บาท ขึ้ น ไป 2. ปั จ จั ย ทั่ ว ไปของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในเขตภาคใต้ ส่ ว นใหญ่ มี จ านวน
คณะกรรมการ 15 คน มีจานวนทุนดาเนินงาน 100,000,001-500,000,000 บาท มีระยะเวลาการจัดตั้งสหกรณ์
มากกว่า 15 ปี และมีจานวนพนักงานทั้งหมด มากกว่า 15 คน ขึ้นไป 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ทาบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทาง
วิชาชีพบัญชี ทัง้ หมดอยู่ในระดับมาก 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินเป็นรายข้อของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ด้านผู้ทา ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและด้าน
บทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี ทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก 5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ การให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และทาความเข้าใจมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับของสมาชิก ให้ความสาคัญเชื่อมั่นว่างบการเงินที่จัดทาตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ บทลงโทษของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัตหิ น้าที่โดยปราศจากความลาเอียง อคติ และอิทธิพลของบุคคลอื่น
คาสาคัญ: 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

บทนา
ในภาวะปัจจุบัน ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับ ความเดือน
ร้อน ทาให้เกิดปัญหาการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบโดยยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราสูง ก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน เกิด
ความเดือนร้อนแก่ตนเอง และครอบครัว ประชาชนจึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ขึ้น เพื่อบรรเทาปัญ หาความเดือดร้อนโดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของสมาชิก และชุมชน
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์จัดหาทุน และบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการดารงชีพของสมาชิก ร่วมมือ
กับสหกรณ์ อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2557) ทาให้สถานการณ์การ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ในปัจจุบันมีจานวนเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ปี 2553 - 2558
ปี พ.ศ.
จานวนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มขึน้ และลดลงจากปีก่อน
ในเขตภาคใต้ (แห่ง)
(ร้อยละ)
2553
74
2554
78
5.40
2555
83
6.41
2556
90
8.43
2557
98
8.89
2558
102
3.06
ที่มา: รายงานจานวนสหกรณ์สมาชิก (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
ด้วยเหตุน้ีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่งจึงได้ให้ความสาคัญต่อคุณภาพงบการเงิน เพื่อสนับสนุน
ทางด้านข้อมูลในการดาเนินงาน และแหล่งเงินทุน โดยฝ่ายบริหารของกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทา และ
นาเสนองบการเงินของกิจการ ข้อมูลในงบการเงินต้องมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินทุก
ประเภท โดยสามารถใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุ งผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินสามารถใช้งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และความสามารถในการชาระคืนเงินต้น และดอกเบีย้ ก่อนการตัดสินใจให้กู้ ส่วนกรมสรรพากรใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้ จากประโยชน์ของงบการเงิน ส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณ ภาพ
ประกอบด้วย คุณภาพที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ สามารถเปรียบเทียบได้ สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ สมารถ ใช้ในการ
ตัดสินใจได้ ต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม และทันเวลา ในการจัดทาบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เขตภาคใต้ พบว่ามีปัญหา และอุปสรรค คือ ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสาคัญ กับเอกสารที่จะนามา
บั น ทึ ก บั ญ ชี ฝ่ ายจั ด การไม่มี ค วามรู้ด้ า นบั ญ ชีเท่ าที่ ค วร ความไม่โปร่ง ใสของระบบบั ญ ชี ผู้ ท าบั ญ ชีมี รายได้ แ ละ
ผลตอบแทนต่า ขาดความรูค้ วามเข้าใจด้านมาตรฐานบัญชี และกฎหมายบัญชี (วรรษมน ทองรักษ์, 2554)
ดังนั้นผู้ทาบัญชีจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และอยู่ในการควบคุมของหน่วยงาน
วิชาชีพบัญชี (วรรษมน ทองรักษ์, 2554 : 12-18) เพื่อจัดทางบการเงินให้ถูกต้อง เนื่องจากการจัดทาบัญชี เป็ นศิลปะ
ของการรวบรวม บันทึก จาแนกและทาสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้าย
ของการบั ญ ชี คื อ การให้ ข้อ มูล ทางการเงิน ซึ่ งเป็ น ประโยชน์แ ก่บุค คลหลายฝ่ าย และผู้ ที่ส นใจในแต่ล ะกิจ กรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ได้ดาเนิ นกิจการในรูปแบบนิติบุคคล เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี
จะต้องมีการจัดงบการเงินโดยงบการเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ต้องจัดทาตามกฎหมาย
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบ
การเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองบัญชี จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีได้กาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยออกเป็นข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกรอบ
ควบคุมความประพฤติ และวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ (สภาวิชาชีพบัญ ชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558) ปัจจุบันมีผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาต (เฉพาะท่านที่ประสงค์
เปิดเผยข้อมูลเพื่อการติดต่อ) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2558
ที่อยู่
จานวน (ราย)
กรุงเทพมหานคร
849
จังหวัดปริมณฑล
247
ภาคกลาง
30
ภาคตะวันตก
8
ภาคตะวันออก
48
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26
ภาคเหนือ
45
ภาคใต้
44
รวม
1,297

(ร้อยละ)
65.46
19.04
2.31
0.62
3.70
2.01
3.47
3.39
100

ที่มา: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เฉพาะท่านที่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลเพื่อการติดต่อ), (สภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2558)
หมายเหตุ: จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัด สมุทรปราการ,
จังหวัดสมุทรสาคร
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้เป็นองค์กรให้บริการด้านการเงิน เป็นหลักเช่น การให้และ
กู้ยืมเงิน การรับฝากเงินออมทรัพย์ การรับฝากเงินประจา จากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์ อ่ืน และการลงทุนอื่น
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้มีการดาเนินงานตามระบบการควบคุมภายในด้ านการเงิน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดไว้ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ , 2557 : เว็บไซต์) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ มีผลต่อการดาเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ทาบัญชี
จะต้องนาผลจากงบแสดงฐานะการเงิน มาเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรของกิจการ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์การวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้าง
เงินทุนของกิจการ วิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผู้ทาบัญ ชี
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี ที่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศในเขตภาคใต้ เพื่อนาผลการศึกษาเสนอต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒ นาคุณภาพของงบการเงินให้สามารถนาไปใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
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3. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบด้านผู้ทาบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี
4. เพื่อวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ นเกี่ย วกับคุณ ภาพงบการเงิน ของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้
5. เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกั บปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้

กรอบแนวคิดและสมมุติ าน
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินโดยประยุกต์จากแนวคิดของ (วรรษมน ทองรักษ์ , 2554 : 1218) ประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยด้านผู้ทาบัญชี
1.2 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
1.3 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี
2. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน โดยประยุกต์จากกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. /2557:14-21) ประกอบด้วย
2.1 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
2.2 ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
2.3 ความสามารถเปรียบเทียบได้
2.4 ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้
2.5 ความทันเวลา
2.6 ความสามารถเข้าใจได้
จากกรอบแนวคิดการวิจัยนามาสรุปเป็นภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
(Dependent Variable)
คุณภาพของงบการเงิน
-ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
-ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
-ความสามารถเปรียบเทียบได้
-ความสามารถพิสจู น์ยืนยันได้
-ความทันเวลา
-ความสามารถเข้าใจได้

ปัจจัยด้านผู้ทาบัญชี
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปัจจัยด้านบทบาท
ขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทางการวิจัย
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สมมติ านการวิจัย
1. ปัจจัยด้านผู้ทาบัญชีมผี ลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
2. ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
3. ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิ นของสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
4. ปัจจัยรายด้านมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสารวจซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยทาการ
สารวจจากผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ( Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเขตภาคใต้ จานวน 142 คน (กรมส่งเสริมสหกรณ์ , 2558)
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนีไ้ ด้แก่ ผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในเขตภาคใต้ จานวน 104 คน โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 สืบค้นข้อมูลผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ จากทะเบียนกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 142 คน (กรมส่งเสริมสหกรณ์ , 2558)
2.2 กาหนดจานวนตัวอย่างผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ จานวน
104 ราย ใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
2.3 การสุ่มตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่างตามตาราง วิธีการสุ่มอย่างมีระบบเพื่อให้ประชากรทุก
รายได้รับโอกาสในการคัดเลือกเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแสดงจานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 จานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
จังหวัด
จานวนประชากร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ชุมพร
10
7
ระนอง
6
4
สุราษฎร์ธานี
12
9
พัทลุง
5
4
กระบี่
9
6
พังงา
4
3
ภูเก็ต
11
8
สงขลา
23
17
นครศรีธรรมราช
20
15
ตรัง
10
7
ยะลา
9
6
ปัตตานี
11
8
สตูล
3
2
นราธิวาส
9
8
รวม
142
104
ที่มา: รายงานจานวนสหกรณ์สมาชิก (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ได้ส ร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดที่กาหนดขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเขตภาคใต้ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. จัดทาแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนดโดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดความ
มุง่ หมาย และสมมติฐานของการวิจัย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน จานวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยครอบคลุมเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในเขตภาคใต้ จ านวน 4 ข้ อ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุมจานวนคณะกรรมการ จานวนทุนดาเนินงาน
ระยะเวลาการจัดตัง้ สหกรณ์ จานวนพนักงาน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบด้านผู้ทาบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี และด้ านบทบาทขององค์ ก รทางวิชาชีพ บั ญ ชี จ านวน 18 ข้ อ ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็นด้านผู้ทาบัญชี จานวน 6 ข้อ ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จานวน 6 ข้อ และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี จานวน 6 ข้อ
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ส่วนที่ 4 คุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ จานวน 6 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็นด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ความสามารถเปรียบเทียบได้ ความทันเวลา และความสามารถเข้าใจได้ อย่างละ 1
ข้อ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเขตภาคใต้ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการจั ดทาบั ญ ชีให้ มี
คุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่แก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
2. หาคุณภาพของเครื่องมือ ด้านค่าความตรง (Validity) โดยใช้เทคนิค IOC
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาลงความเห็นข้อคาถามในแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือไม่ แล้วพิจารณาให้คะแนนค่าความสอดคล้อง ระหว่าง +1, 0 และ -1 โดย
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลังจากนัน้ นาค่าคะแนนมาใช้แทนสูตร IOC 

R
N

IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การพิจารณา ข้อคาถามแต่ละข้อควรมี ค่ าเท่ากับ 0.66 จึงจะนาไปใช้ได้ ถ้าไม่ถึงต้องปรับปรุง
จนกระทั่งมีค่าที่ต้องการแล้วจึงนาไปใช้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ 2550)
3. การหาค่าอานาจจาแนกเป็นข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค ltem – total Correlation
4. การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้าน (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
5. นาผลที่ได้รับจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาแล้วจัดทาเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธีการดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และ
สมบูรณ์ของเอกสารเตรียมนาส่งทางไปรษณีย์
2. ขอหนังสือราชการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุม่ ตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ตอบแบบสอบถาม
3. ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่างโดย ทาการส่งแบบสอบถามจานวน 104
ฉบับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ตามที่อยูข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ โดยแนบซอง
1474

Proceedings

จดหมายติดแสตมป์ไปพร้อมกันเพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบกลับทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน
หลังจากได้รับแบบสอบถาม
4. เมื่อครบกาหนดได้รับแบบสอบถามตอบกลับไม่ครบถ้วนผู้วิจยั จึงได้ดาเนินการติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์ และส่งจดหมายไปยังกลุม่ ตัวอย่างกลุ่มเดิม เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถาม
5. เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้วนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
6. นาข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับไปวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดยแบ่งได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิตซิ ึ่งประกอบด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ระกอบด้วยความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ทาบัญชี
ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี และ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้ โดยใช้ ส ถิ ติ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจั ยโดยกาหนดการ
ให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถามดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 2553 : 121)
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กาหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กาหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
กาหนดให้ 1 คะแนน
แล้วหาค่าเฉลี่ยของคาตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด
, 2553 : 121) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงมี ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงมี ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงมี ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงมี ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงมี ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 5 เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การจัดทาบัญชีให้มคี ุณภาพ
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สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1 สถิตพิ ้ืนฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2 สถิตทิ ี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค
(ltem – total correlation)
2.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้วธิ ีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่า alpha = 0.96
2.3 สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร คือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
อิสระ (Multicollinearity Test) โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs)
2.4 สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน F – test
2.5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis)
2.6 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีชว่ งอายุ 36-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท ขึน้ ไป
2. ผลการศึกษาปัจจัยทั่วไปของสหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเขตภาคใต้ประกอบด้วย จานวน
คณะกรรมการ จ านวนทุ น ด าเนิน งาน ระยะเวลาการจั ด ตั้ง สหกรณ์ จ านวนพนั ก งาน พบว่า ส่ วนใหญ่ มี จ านวน
คณะกรรมการ 15 คน มีจ านวนทุ นด าเนิน งาน 100,000,001-500,000,000 บาท มีระยะเวลาการจัด ตั้งสหกรณ์
มากกว่า 15 ปี และมีจานวนพนักงานทัง้ หมด มากกว่า 15 คน ขึ้นไป
3. ผลการศึก ษาปั จ จัย ที่ มีผ ลกระทบต่อ คุ ณ ภาพของงบการเงิน ด้ านผู้ ทาบั ญ ชี ด้ านจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญ ชี พบว่า ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ทาบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทของ
องค์กรทางวิชาชีพบัญชี
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ทาบัญชี ในภาพรวม
อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในเขตภาคใต้ พบว่า การให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้และทาความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เขตภาคใต้ พบว่า การให้ความสาคัญในการไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
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3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านบทบาทองค์กรทาง
วิชาชีพบัญชี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
พบว่า การเชื่อมั่นว่างบการเงินที่ จัดทาตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสามารถเพิ่มความน่าเชื่อ ถือต่อสมาชิก
สหกรณ์ฯ มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด
4. ผลการศึก ษาความคิด เห็ นเกี่ย วกับคุณ ภาพงบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้ พบว่า
4.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : ปัจจัยด้านผู้ทาบัญชี มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิ นของสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ตัวแปรอิสระด้านผู้ทาบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพงบการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ 0.426 ซึ่งแสดงสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
คุณภาพงบการเงิน = 0.676 + 0.825 ด้านผู้ทาบัญชี
4.2 สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 : ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีผลกระทบต่อ
คุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ตัวแปรอิสระด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ 0.461
ซึ่งแสดงสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
คุณภาพงบการเงิน = 0.768 + 0.804 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
4.3 สมมุตฐิ านการวิจัยที่ 3 : ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชีมผี ลกระทบต่อคุณภาพ
งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ตัวแปรอิสระด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุตฐิ าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ0.406 ซึ่งแสดงสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้
คุณภาพงบการเงิน = 1.476 + 0.704 ด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี
4.4 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 : ปัจจัยรายด้านมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ตัวแปรอิสระแต่ละด้าน เช่น ด้านผู้ทาบัญ ชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ 0.555 ซึ่งแสดงสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ = 0.053 +
0.397 ด้านผู้ทาบัญชี + 0.258 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี + 0.359 ด้านบทบาทขององค์กรทาง
วิชาชีพบัญชี
5. ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทาบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้
พบว่าในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้ มีข้อเสนอแนะ 6 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ควรให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และทาความเข้าใจมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 32.69 ประเด็นที่ 2 ควรให้ความสาคัญในการไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับ
ของสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 24.04 ประเด็นที่ 3 ควรให้ความสาคัญเชื่อมั่นว่างบการเงินที่จัดทาตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ประเด็นที่ 4 ควรให้ความสาคัญกับ
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บทลงโทษของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 10.58 ประเด็นที่ 5 ควรให้ความสาคัญกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยปราศจากความลาเอียง อคติ และอิทธิพลของบุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ 6.73 และประเด็นที่ 6 ไม่เสนอแนะ
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.46

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้ ได้มีการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ด้า น
ผู้ทาบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี
1.1 ปั จจั ยที่มีผลกระทบต่อคุ ณ ภาพของงบการเงิน ด้ านผู้ ทาบั ญ ชี ของสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยในเขตภาคใต้ พบว่า ในภาพรวมของปัจจัยด้านผู้ทาบัญชีอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อของ
คาถามปัจจัยด้านผู้ทาบัญชี พบว่า การให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และทาความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงิน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชี พ.ศ.2547 โดยผู้ทาบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพทุกรอบ 3 ปี ในแต่ละรอบต้องมีจานวนชั่วโมงไม่นอ้ ยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องมีกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
บัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละปี ผู้ทาบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6
ชั่วโมง โดยการพัฒนาความรูต้ อ่ เนื่องทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2547)
1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ พบว่า ในภาพรวมของปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของคาถามปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี พบว่า การให้ความสาคัญในการไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับของสมาชิกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุภาพร กุศลสัตย์ (2550) ที่กล่าวว่า จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถือเป็นแนวทางในการ
ควบคุมความประพฤติ และการดาเนินงาน บุคลากรทางบัญชีต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ไม่นาการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปิดเบือนตัวเลขไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ให้ตนเองหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้อื่น
ที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในข้อมูลทางการเงินนั้นๆ งบการเงินที่ดีจะต้องแสดงมูลค่าที่ถูกต้อง และเที่ยงธรรม
เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ เชิงเศรษฐกิจ การรักษาจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เป็น
การฝึกกระแสใจที่ตอ้ งการความง่าย และสะดวกสบาย ตลอดจนความคิดของผู้ปฏิบัติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม หากแต่ผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีได้พยายามเปลี่ยนความคิดโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
หรือสาธารณะชนเป็นที่ตั้งแล้วการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจนเคยชินเป็นนิสัยแล้ว ย่อมจะเห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าว
เป็นสิ่งที่งา่ ยและสมควรระทาอย่างยิ่ง
1.3 ปั จ จั ยที่ มีผ ลกระทบต่อ คุ ณ ภาพของงบการเงิน ด้ านบทบาทองค์ ก รทางวิชาชีพ บั ญ ชี ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ พบว่า ในภาพรวมของปัจจัยด้านบทบาทองค์กรทางวิชาชีพบั ญชีอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของคาถามปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่า การ
เชื่อมั่นว่างบการเงินที่จัดทาตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์ ฯมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูศรี เที้ยศิ ริเพชร (2553) ที่กล่าวว่า ข้อบังคับ การควบคุม กากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบัญ ชีไว้ในบทความเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสาหรับนักวิชาชีพบัญ ชีระหว่าง
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย ในวารสารวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 15 ว่าประเทศไทยได้กาหนดข้อบังคับ
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และกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมนักวิชาชีพบัญชี 3 ฉบับ ได้แก่พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัตกิ าร
บัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีองค์กรวิชาชีพบัญชีที่มีบทบาทต่อนัก
วิชาชีพบัญชีหลายหน่วยงาน โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทาหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี และ
นักวิชาชีพบัญชีทุกด้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ทาหน้าที่ในการกาหนดคุณสมบัติและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาชีพด้านการทาบัญ ชี และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทา
หน้าที่ในการกาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์มาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ขอบเขตการ
ปฏิบัตหิ น้าที่และวิธีการในความเห็นชอบนักวิชาชีพด้านการสอบบัญชีของนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์
2. การวิเคราะห์ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณ ภาพงบการเงิน ของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้ พบว่า
2.1 ปัจจัยด้านผู้ทาบัญชี มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเขตภาคใต้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรษมน ทองรักษ์ (2554) พบว่า ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
ไม่ว่าจะทาการในฐานะเป็ น ลู กจ้ างของผู้ มีห น้าที่ จั ดทาบั ญ ชีห รือไม่ก็ต าม ผู้ ทาบั ญ ชีต้อ งจัด ทาบั ญ ชีเพื่ อให้ มีการ
แสดงผลการดาเนินงานฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีที่เป็นอยู่ตามความ
จริง และตามมาตรฐานการบัญ ชี โดยมีเอกสารที่ต้อ งใช้ประกอบการลงบัญ ชีให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสร้างความ
โปร่งใสให้กับข้อมูลหรืองบการเงิน หรือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของงบการเงินทาให้เกิดความมั่นใจของผู้ใช้ งบ
การเงิน หรือเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล (Information risk) ซึ่งสาเหตุหนึ่งของความเสี่ยง
ดังกล่าว คือ ผู้จัดทาข้อมูลเจตนาในการบิดเบือนข้อมูล และข้อมูลมีปริมาณมาก หรือข้อมูลมีความซับซ้อนมาก
2.2 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบั ญ ชี มีผลกระทบต่อคุณ ภาพงบการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อ งกับกรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มีความสาคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมากในการช่วยส่งเสริม พัฒนา
และกากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีให้ถู กต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บัญ ชี โดยกรอบ
แนวคิดดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมีความสอดคล้อง
กับหลักการเบือ้ งต้น (Fundamental Principle) ที่กาหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation
of Accountants : IFAC) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
2.3 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพ ย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ มีความสัม พัน ธ์เชิงบวกกับคุณ ภาพการเงิน ของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ ชูศ รี เที้ยศิริเพชร
(2553) พบว่า การควบคุมกับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพด้านการทาบัญชีของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินเดียกล่าวคือ นักวิชาชีพด้านการทาบัญชีของประเทศไทยสามารถปฏิบัตงิ านได้โดยไม่ตอ้ งเป็น
สมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี แต่ต้องขึ้นทะเบียนเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้การควบคุม กากับดูแลการ
ปฏิบัตงิ านของนักวิชาชีพด้านการทาบัญชีของประเทศไทยทาได้ยากกว่าประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย เนื่องจาก
ทั้งประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย ได้มีการกาหนดให้นักวิชาชีพบัญ ชีทุกด้านต้องเป็นสมาชิกขององค์กรทาง
วิชาชีพบัญชี อย่างไรก็ตามทั้ง 3 ประเทศได้มีการกาหนดให้มีการควบคุมนักวิชาชีพบัญชีทุกด้วน ทั้งที่ปฏิบัติงานใน
บริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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2.4 ปัจจัยรายด้านมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต
ภาคใต้ ด้านผู้ทาบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงบ
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือได้กล่าวถึงปัจจัย
ด้านผู้ทาบัญ ชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ทาบัญ ชี ด้านองค์ก รวิชาชีพบั ญ ชี ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ ด้านการ
ควบคุมภายใน ด้านการกากับดู แลกิจการที่ ดี ส่ งผลกระทบต่อคุ ณ ภาพปานกลาง ซึ่งคุณ ภาพของผู้ สอบบั ญ ชีรับ
อนุ ญ าต ผลการศึก ษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดั บมากคุณ ภาพงบการเงิน ในมุ ม มองผู้ ส อบบัญ ชีรับอนุญ าต และ
การศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพปานกลาง ซึ่งคุณภาพของงบการเงินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพ
ด้านความเข้าใจได้ รองลงมาเป็นคุณภาพด้านความเชื่อถือได้ และคุณภาพด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เมื่อ
พิจารณาปัจจัยที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดต่อคุณภาพด้านความเข้าใจได้ ได้แก่ ระดับความรู้ของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันทา
ให้ ก ารท าความเข้ า ใจในงบการเงิน แตกต่า งกั น คุ ณ ภาพด้ า นความเกี่ ย วข้ อ งั บการตั ด สิ น ใจ ได้ แ ก่ การน าระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี จะทาให้การทางานสะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลทันเวลา ต่อการ
นาไปใช้ คุณภาพด้านความเชื่อถือได้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมปิดบังข้อมูลที่สาคัญ ย่อมทาให้ข้อมูลในงบ
การเงินขาดความน่าเชื่อ ถือ และกิ จการที่มีระบบการควบคุม ภายในที่ดี ทาให้ส ามารถป้อ งกัน การเกิ ดการทุ จริต
ผิด พลาดการปฏิ บัติงาน ทาให้ ก ารจั ด ทางบการเงินมีค วามน่าเชื่อ ถือ คุ ณ ภาพด้ านการเปรี ยบเที ยบกั น ได้ ได้ แ ก่
มาตรฐานการบั ญ ชี ก าหนดแนวทางในการปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี โดยใช้ ห ลั ก ความสม่ าเสมอ ท าให้ ง บการ เงิ น
เปรียบเทียบกันได้
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ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงตัวดูดซับที่มีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับการ
กาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ
Leonardite and red clay as low cost and eco-friendly adsorbents for H2S
removal from biogas
อาทิ ตย์ อั ศวสุ ขี 1*, นิ สา เชิ ดในเมื อง1, แคทลี ยา ใกล้ กลาง1, ดวงนภา พิ นิ จกิ จ 1, คั นธพจน์ ศรี สถิ ตย์ 2
และ ตะวัน สุขน้อย3
Artit Ausavasukhi1*, Nisa Cherdnaimuang1, Cattaleeya Klaiklang1, Duangnapa Phinitkij1, Khantapoat Srisathit2
and Tawan Sooknoi3
บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงที่ได้จากการทาเหมืองแม่เมาะถูกใช้เป็นตัวดูดซับที่มีราคาถูกและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้กาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ การทดลองดูดซับดาเนินการโดยใช้แก๊สชีวภาพ
สังเคราะห์ที่มีแก๊สมีเทน (72 เปอร์เซ็นต์) คาร์บอนไดออกไซด์ (28 เปอร์เซ็นต์) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (4,400 พีพีเอ็ม
โดยปริมาตร) ตัวดูดซับจะถูกบรรจุในคอลัมน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 เซนติเมตร เครื่องจีโอเทค จีเอ5000 ถูกใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพที่มีการไหลอย่างต่อเนื่องอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อนาที ความจุในการดูดซับ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ของลีโอนาร์ไดต์และดินแดงมีค่า 0.208 และ 0.008 มิลลิกรัมต่อกรัมตามลาดับ ที่สาคัญเมื่อมีไอน้า
และมีการเพิ่มอุณหภูมใิ นการดูดซับสามารถเพิ่มความจุในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ จากการคานวณความเป็นไปได้
ทางเศรษฐศาสตร์ลีโอนาร์ไดต์สามารถใช้เป็นตัวดูดซับที่เหมาะสมสาหรับการกาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ
สาหรับใช้ในชุมชน
คาสาคัญ: ลีโอนาร์ไดต์ ดินแดง การกาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สชีวภาพ ตัวดูดซับที่มีราคาถูกและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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Abstract
In this study, leonardite and red clay obtained from Mah Moh mine were utilized as low cost and ecofriendly 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

บทนา
ในปัจจุบันปัญหาเรื่องพลังงานเป็นปัญหาสาคัญของโลก และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติ
มากขึ้นทุกที นักวิจัยให้ความสาคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข ตัวอย่างเช่นการพัฒนาพลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ
เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนด้วยระบบถุงหมัก ซึ่งทาให้ภาคครัวเรือนประหยัดการใช้แก๊สปิโตรเลียม
เหลว (Liquefied petroleum gas; LPG) ได้ม ากขึ้น รวมถึงมีการส่งเสริม ให้นาแก๊ส ชีวภาพไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
สาหรับเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย อย่างไรก็ตามแก๊สชีวภาพที่ผลิต ได้จะมีแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide; H2S)
ปนเปื้อน ซึ่งแก๊สนี้มสี มบัติในการกัดกร่อนโลหะทาให้หัวเตาหุงต้มเกิดเป็นสนิมอุดตัน และทาให้เครื่องยนต์เกิดการสึก
หรอได้ รวมถึงมีกลิ่นรบกวน ทาให้การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพเกิดขึน้ อยู่ในวงจากั ด แม้ว่า
จะมี ห น่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชนหลายแห่ ง ได้ ริเริ่ ม โครงการการผลิ ต แก๊ ส ชีว ภาพเพื่ อ ใช้ใ นชุม ชน และใน
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการพัฒนากระบวนการกาจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนมากับแก๊สชีวภาพยังมีอยู่
อย่างจากัด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ พบว่า มีการใช้ตัวดูดซับ ได้แก่ เฟอร์
ริกไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)3) และโซดาไฟ (NaOH) ร่วมกับปูนซีเมนต์เทาผสมดินเบา [1] ถ่านกัมมันต์ [2] ขีก้ ลึงเหล็กปรับ
สภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก [2] ขีก้ ลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ [2] ถ่านกัมมันต์ร่วมกับขีก้ ลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ [2] ซีโอไลต์
ชนิด X และ Y ซึ่งทาการเติมแต่งเงิน และทองแดงโดยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน [3] โลหะผสมออกไซด์ซึ่งมีสังกะสีและ
ไททาเนียมเป็นส่วนประกอบ [4] ถ่านกัมมันต์ที่ได้รับการเติมแต่งโดยวิธีการฝังตัว (Impregnation) โดยใช้คอปเปอร์(II)
ไนเตรต (Cu(NO3)2) [5] ถ่านกัมมันต์ที่ได้รับการฝังตัว 2 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium iodide; KI) [6]
นอกจากนี้ยังมีการกาจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพโดยใช้การดูดซับและการดูดซึมทางเคมี ในระบบถัง
หมักแบบสองขั้นตอน [7] และใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพที่เรียกว่า “Microaerobic desulphurisation unit; MDU” [8]
แม้ว่าจะสามารถกาจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพได้โดยกระบวนการดูดซับ อย่างไรก็ตามตัวดูด
ซับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในข้างต้นเป็นตัวดูดซับที่มีราคาแพง และมีขั้นตอนการเตรียมที่ยุ่งยาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษา
การนาลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) และดินแดง (Red clay) มาใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อกาจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งตัวดูด
ซับเหล่านี้เป็นตัวดูดซับที่ได้จากธรรมชาติ หาได้ง่าย ราคาไม่แพง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลีโอนาร์ไดต์ และ
ดินแดงเป็นวัสดุที่มีมูลค่าต่าที่ได้จากการทาเหมืองแร่ ลิกไนต์ที่อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง และวัสดุน้ีมีปริมาณเพิ่ม
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มากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาในการจัดการ มากไปกว่านั้นตัวดูดซับนี้ยังมีองค์ประกอบทางเคมีซึ่งมีโลหะแทรนซิชัน
(Transition metal) เช่น เหล็ ก เป็ นส่ วนประกอบ รวมถึงมีสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟั งก์ ชันซึ่ งสามารถเกิ ดอั นตรกิ ริยากั บ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และมีพ้ืนที่ผิวค่อนข้างสูง [9] ทาให้ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงมีศักยภาพในการใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อ
กาจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากแก๊สชีวภาพ มากไปกว่านั้น งานวิจัยนี้จะศึกษาการประเมินศักยภาพการนาตัว
ดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดงไปใช้ ในเชิงการค้าเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในแก๊สชีวภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
มากยิ่งขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
นาลีโอนาร์ไดต์ และดิ นแดงมาขึ้น รูปเป็น ก้อนทรงกระบอก (ขนาดเส้ นผ่ านศูน ย์กลาง 4 มิลลิ เมตร สูง 7
มิลลิเมตร) โดยใช้ ปั๊มไฮดรอลิก จากนั้นนามาศึกษาการดูดซับแก๊ส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแผงทดสอบการดูดซับ ซึ่งมี
แบบจาลองดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแนวท่อแก๊สหลักจานวน 3 แนว เพื่อสร้างแก๊สธรรมชาติสังเคราะห์ (Synthetic
biogas) สาหรับใช้ทดสอบการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สธรรมชาติในห้องปฏิบัตกิ ารวิจัย

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงแผงทดสอบการดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
เมื่อปรับอัตราการไหลของแก๊สมีเทนซึ่งผสมอยู่กับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ความเข้มข้น 10,000 พีพีเอ็มโดย
ปริ ม าตร ด้ ว ยอั ต ราการไหล 22 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นาที แก๊ ส มี เทนด้ ว ยอั ต ราการไหล 14 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นาที และแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยอัตราการไหล 14 มิลลิลิตรต่อนาที โดยมีอัตราการไหลรวมเป็น 50 มิลลิลิตรต่อนาที จะได้
แก๊ ส ชีว ภาพสั งเคราะห์ ที่ มีอ งค์ ประกอบของแก๊ ส มีเทน 72 เปอร์ เซ็ น ต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ 28 เปอร์เซ็ น ต์ และ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ 4,400 พีพีเอ็ ม โดยปริม าตร ซึ่งมีค่ า ใกล้ เคี ยงกั บองค์ ประกอบทางเคมีข องแก๊ ส ธรรมชาติ และ
สามารถหาองค์ประกอบทางเคมีของแก๊สชีวภาพสังเคราะห์ ตอนเริ่มต้น และหลังการดูดซับ ด้วยเครื่องวัดปริมาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Geotech GA5000)
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ผลการศึกษา
เมื่อทดสอบการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ที่ปริมาณต่างๆ ได้แก่ 75, 100 และ 200 กรัม ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ให้ผลการทดลองดังภาพที่ 2
0.5

75 g
100 g
200 g

0.4

C/Co

0.3
0.2
0.1
0.0
0

120

240

360

480

600

720

Time (min)

ภาพที่ 2 ปริมาณของตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ต่อประสิทธิภาพการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์
จากรูปที่ 2 พบว่าเวลาในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จนกระทั่งเกิดการหลุดออก (Breakthrough time) มีค่า
เพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่มปริมาณของตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ ทัง้ นี้การเพิ่มปริมาณของลีโอนาร์ไดต์จะทาให้แก๊สชีวภาพสังเคราะห์
ที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนมีเวลาสัมผัสกับตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ได้นานขึ้น ทาให้ดูดจับไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดี เมื่อคานวณ
ความจุของการดูดซับจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออก (Breakthrough capacity) ที่อัตราส่วนของความ
เข้มข้นที่เวลาใดๆ ต่อความเข้มข้นเริ่มต้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์มากกว่าศูนย์ (C/Co > 0) ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดงต่อเวลาและความจุของการดูดซับจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิด
การหลุดออก
เวลาในการดูดซับ
ความจุของการดูดซับจนกระทั่ง
ปริมาณของตัว ความสูงของตัวดูดซับ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จนกระทั่ง
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออก
ดูดซับ (g)
ในคอลัมน์ (cm)
เกิดการหลุดออก (min)
(mg/g)
ตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์
75
15
5
0.0223
100
19
15
0.0501
150
25
45
0.1002
200
30
125
0.2087
ตัวดูดซับดินแดง
200
24
5
0.0083
250
30
10
0.0134
สภาวะในการดูดซับ: ตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง, อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส, ปริมาณตัวดูดซับ 75-250 กรัม
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จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของตัวดูดซับทั้งในกรณีของลีโอนาร์ไดต์ และดินแดง ความจุของการ
ดูดซับจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟล์เกิดการหลุดออกจะมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเวลาสัมผัสกับตัวดูดซับนานขึ้นดังที่ ได้
อธิบายในข้างต้น และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับของลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงที่ปริมาณเท่ากันคือที่
200 กรัม พบว่าลีโอนาร์ไดต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกว่าดินแดงประมาณ 25 เท่า โดยลีโอนาร์ไดต์ให้เวลาใน
การดู ด ซั บ ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ จ นกระทั่ ง เกิ ด การหลุ ด ออกนานกว่า ดิ น แดง และความจุ ข องการดู ด ซั บ จนกระทั่ ง
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออกมีค่าสูงกว่า
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงที่
อุณหภูมิต่างๆ ในช่วง 10-50 องศาเซลเซียส โดยใช้ปริมาณของตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงจานวน 200 กรัม
ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยลีโอนาร์ไดต์และดินแดงที่อุณหภูมิต่างๆ ต่อเวลาและความจุของการดูดซับ
จนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออก
อุณหภูมใิ นการดูดซับ
เวลาในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์
ความจุของการดูดซับจนกระทั่ง
(oC)
จนกระทัง่ เกิดการหลุดออก (min)
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออก (mg/g)
ตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์
10
20
0.0334
30
125
0.2087
40
210
0.3506
50
390
0.6512
ตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ + ไอน้าอิ่มตัวที่ 30 องศาเซลเซียส
30
150
0.2504
ตัวดูดซับดินแดง
30
10
0.0083
50
110
0.1469
สภาวะในการดูดซับ: ตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง, อุณหภูมิ 10-50 องศาเซลเซียส, ปริมาณตัวดูดซับ 200 กรัม
จากตารางที่ 2 เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ในการดู ด ซั บ ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ พ บว่า เวลาและความจุ ข องการดู ด ซั บ
จนกระทั่ งไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ เกิ ด การหลุ ด ออกมีค่ าเพิ่ม ขึ้น ทั้ งนี้อ าจเนื่อ งจากการดู ด ซับของไฮโดรเจนซั ลไฟด์ กั บ
ตาแหน่งที่ว่องไวบนพื้นผิวของลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับทางเคมี (Chemisorption) เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิในการดูดซับ ประสิทธิภาพในการดูดซับจึงมีค่าเพิ่มขึ้น [10] โดยในกรณีของการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย
ดินแดงพบว่ามีประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเพิ่มอุณหภูมขิ องการดูดซับ โดยการดูดซับที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ดินแดงให้ค่าความจุของการดูดซับจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออกเพียง 0.0083 มิลลิกรัมต่อ
กรัม แต่ถ้าใช้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 50 องศาเซลเซียส จะให้ความจุของการดูดซับจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการ
หลุ ด ออกเป็ น 0.1469 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากเหล็ ก ที่ เป็ น ส่ ว นประกอบในดิ น แดงสามารถ
เกิดปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดขี นึ้ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของการดูดซับ ซึ่งการดูดซับดังกล่าวน่าจะเป็นการดูดซับทาง
เคมี
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เมื่อศึกษาอิทธิผลของปริมาณไอน้าต่อเวลาและความจุของการดูดซับจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการ
หลุดออก โดยใช้ตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์จานวน 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 2
ซึ่งพบว่าเมื่อแก๊สชีวภาพที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีไอน้าปน จะทาให้ประสิ ทธิภาพในการดูดซั บ ของลีโอนาร์ไดต์ ดีขึ้น
เล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟด์สามารถรวมตัวกับน้าและแตกตัวเป็นซัลไฟด์ไอออน (S2-) [11] ทาให้ยึด
จับกับตาแหน่งที่ว่องไวที่เป็นประจุบวกซึ่งอาจเป็นเหล็กและสารอินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบในลีโอนาร์ไดต์ ทาให้มี
ประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ และตัวดูด
ซับทางการค้า ได้แก่ ตัวดูดซับ 1, ตัวดูดซับ 2, ตัวดูดซับ 3 และ ตัวดูดซับ 4 ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นซีโอไลต์ธรรมชาติ
และเคลย์ ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยลีโอนาร์ไดต์ และตัวดูดซับทางการค้าต่อเวลาและความจุของการดูดซับ
จนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออก
เวลาในการดูดซับ
ความจุของการดูดซับ
ความสูงของตัวดูดซับ
ชนิดของตัวดูดซับ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จนกระทั่ง
จนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในคอลัมน์ (cm)
เกิดการหลุดออก (min)
เกิดการหลุดออก (mg/g)
ลีโอนาร์ไดต์
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: อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส, ปริมาณตัวดูดซับ 150 กรัม
จากตารางที่ 3 พบว่าตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงกว่าตัวดูดซับทาง
การค้าซึ่งมีส่วนประกอบเป็นซีโอไลต์ และเคลย์
เมื่อ ประเมินการนาลีโอนาร์ไดต์ไปใช้ งานเป็ นตัวดูด ซับสาหรับการกาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊ สชีวภาพ
สาหรับใช้ในชุมชน โดยกาหนดให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพและระบบกาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์มีราคา
10,000 บาท และมีอายุการใช้งาน 5 ปี ค่าบารุงรักษาในการเติมมูลสัตว์เพื่อสร้างแก๊สชีวภาพราคา 2,200 บาทต่อปี
ราคาตัวดูดซับ 0.25 บาทต่อกิโลกรัม แก๊สชีวภาพมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ 850 พีพเี อ็มโดยปริมาตร โดยมี
อัตราการใช้แก๊ส 0.4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีการใช้งานแก๊สชีวภาพ 4.5 ชั่วโมงต่อวัน การใช้ลีโอนาร์ไดต์เป็นตัว
ดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวมากกว่า 130
บาทต่อถัง
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วิจารณ์และสรุปผล
ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงซึ่งเป็นส่วนเหลือทิ้งจากการทาเหมืองแร่ลิกไนต์ที่อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปางถูก
นามาใช้เป็นตัวดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ จากการทดลองเมื่อใช้ตั วดูดซับจานวน 200 กรัม และศึกษา
การดูดซับที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าความจุในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ของลีโอนาร์ไดต์และดินแดงมีค่า
0.208 และ 0.008 มิลลิกรัมต่อกรัมตามลาดับ โดยตัวดูดซับจะมีประสิทธิภาพในการกาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เพิ่มขึ้น
เมื่อมีไอน้าในระบบของการดูดซับ และมีการเพิ่มอุณหภูมิในการดูดซับ เมื่อคานวณความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
พบว่าการใช้แก๊สชีวภาพที่ผ่านการกาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว
มากกว่า 130 บาทต่อถัง งานวิจัยนี้จะเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานในระดับประเทศ
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ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae)
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra)
ในสภาพโรงเรือน
Optimization of African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) vermicompost rate
on growth and yield of kale (Brassica alboglabra) under greenhouse condition
นุชจรี ทัดเศษ1* และชุติมา หงษ์ศรี1
Nootjaree Tudses1* and Chutima Hongsri1
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาผลของมู ล ไส้ เดื อ นดิ น สายพั น ธุ์ แ อฟริ กั น ไนท์ ค ลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ที่
แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน วางแผนการทดลองแบบ
สุ่ม สมบู รณ์ มี 4 การทดลอง ได้ แก่ การใส่ มู ลไส้ เดือ นในอั ต ราส่วนระหว่างวั สดุ ปลูก ต่อ มู ลไส้เดือน 100:0 90:10
80:20 และ 70:30 โดยน้าหนัก การทดลองละ 3 ซ้า (ซ้าละ 10 ต้น) ผลการศึกษาพบว่า การใส่มูลไส้เดือนดินจาก
สายแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae) ในอัตราส่วนระหว่างวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือน เท่ากับ 70:30 โดยน้าหนัก
ส่งผลต่อจ านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสู งต้น ค่าความเขี ยวของใบ น้าหนั ก ต้น สด และเปอร์เซ็ น ต์
ความชื้นสูงสุด (p<0.05)
คาสาคัญ: คะน้า ไส้เดือนดิน มูลไส้เดือน

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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บทนา
มูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์ชนิดต่างๆ
และขับถ่ายออกมา ซึ่งมูลไส้เดือนดินที่ขับถ่ายออกมามีลักษณะเป็นเม็ดสีดา มีธาตุอาหารของพืชที่อยู่ในรู ปสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็นเศษอินทรีย์ที่ผ่านกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้และน้าย่อยของไส้เดือนดิน มูล
ไส้เดือนดินมีส่วนประกอบของธาตุอาหารไนโตรเจน (0.82 เปอร์เซ็นต์) ฟอสฟอรัส (0.80 เปอร์เซ็นต์) โปรแตสเซียม
(0.44 เปอร์เซ็นต์) แคลเซี ยม (16.51 เปอร์เซ็นต์) ซากพืช (7.34 เปอร์เซ็นต์) อินทรียวัต ถุ (29.93 เปอร์เซ็นต์) และ
ความชื้น (37.06 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ (อภิชาติ ศรีสะอาด และศุภวรรณ์ ใจแสน, 2553) ทั้งนี้
วีณ า นิลวงศ์ (2557) ได้รายงานส่วนประกอบของธาตุอาหารในปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดินสายพันธุ์ไทเกอร์ (Eudrilus
foetida) ที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ชนิดต่างๆ มูลไส้เดือนที่ได้จากการย่อยสลายมูลโคมีปริมาณไนโตรเจน
(1.217 เปอร์เซ็นต์) ฟอสโฟรัส (0.613 เปอร์เซ็นต์) โปรแตสเซียม (0.743 เปอร์เซ็นต์) แคลเซียม (1.832 เปอร์เซ็นต์) และ
แมกนีเซียม (0.376 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารมากกว่า ปุ๋ยหมักจากไส้เดือนที่ได้จากการย่อยสลายจากเศษ
อาหาร เศษผัก และเศษผลไม้ เป็นต้น อีกทั้งมูลไส้เดือนสามารถปรับโครงสร้างของดินทาให้ปริมาณอินทรียว์ ัตถุ เพิ่ม
ช่องว่างในดิน ความพรุนของผิวหน้าดิน การดูดซับน้าในดิ น การแลกเปลี่ยนประจุของดิน ปรับระดับความเป็นกรดด่างของดินได้ดีขนึ้ มูลไส้เดือนดินจึงถูกนามาใช้ในการปลูกพืชหลายชนิด ได้แก่ ธัญพืชและถั่ว (Kaushik P. and Garge
V.K., 2003; Reddy M.V. and Ohkura K., 2004) ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ (Atiyeh R.M. et al., 2000; Atiyeh R.M. et al.,
2002) ผั ก (Prabha M.L. et al., 2007) พืชสมุ นไพร (Anwar M. et al., 2005) และไม้ผ ล (Acevedo I.C. and Pire R.,
2004) เป็นต้น
คะน้า (Brassica alboglabra) เป็นผักที่นิยมนามาบริโภคเพราะมีวิตามินและสารเบต้าแคโรทีนหลายชนิด เป็น
ล้มลุกที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น คะน้าขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่พบสารพิษจาพวก
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพชื ตกค้างมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (เพ็ญนภา กาญจนมั่ง
ศักดิ์ และคณะ, 2553) ดังนัน้ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง
การทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติด้วยเกษตรอินทรีย์จึงเป็นระบบการเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง หลีกเลี่ยงการ
ปนเปื้อนสารเคมี เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของดินอีกทั้งสามารถช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิต สิ่งสาคัญ ของการทาการเกษตรแบบอินทรีย์คือ การปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ด้วย
อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น ดังนั้นคณะวิจัยจึงศึกษาผลของมูล
ไส้เดือนที่ผลิตจากไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า
ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ทาการเพาะกล้าคะน้าในถาดเพาะขนาด 200 หลุมๆ ละ 2 เมล็ด วัสดุ ปลูกที่ใช้ประกอบด้ วยดิ นร่วนผสมขุย
มะพร้าว อัตราส่วน 1:1 ให้น้าโดยการรดที่โคนต้นจนกระทั่งวัสดุปลูกอิ่มตัววันละ 1 ครั้ง เมื่อต้นกล้าอายุ 7 วัน ทาการถอน
แยกให้ เหลือ 1 ต้นต่อหลุ ม เมื่อต้นกล้ าอายุ 15 วัน ย้ ายปลู กลงในกระถางพลาสติกขนาด 17×18×76 เซนติเมตร วาง
แผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ (Complete Randomized Designs, CRD) จ านวน 3 ซ้ าๆ ละ 10 ต้ น วั ส ดุ ป ลู ก ที่ ใช้
ประกอบด้วยดินร่วนปนทราย ขุยมะพร้าว แกลบดา ในอัตราส่วน 3:2:2 ร่วมกับการเติมมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกัน
ไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae) ในอัตราส่วนระหว่างวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือน เท่ากับ 100:0 90:10 80:20 และ 70:30 โดย
น้าหนัก ให้น้าโดยการรดที่โคนต้นทุกวัน ทาการทดลองในโรงเรือนทดลองทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึงตุลาคม 2558 ทาการบันทึกผล
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การเจริญเติบโต ได้แก่ จานวนใบ (นับจานวนใบที่เจริญเติบโตเต็มที่) ความกว้างใบ (วัดใบที่เจริญเติบโตเต็มที่บริเวณที่
กว้างที่สุด) ความยาวใบ (วัดใบที่เจริญเติบโตเต็มที่จากบริเวณโคนใบถึงปลายใบ) ความสูงของลาต้น (วัดจากส่วนเหนือดิน
1 เซนติเมตรไปจนถึงข้อสุดท้ายก่อนปลายยอด) ค่าความเข้มใบ (SPAD Value) (ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่นับจากส่วนยอดใบที่
3 วัดบริเวณกลางใบ) น้าหนักสด น้าหนักแห้ง (อบแห้งที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง) เปอร์เซ็นต์
ความชื้น และเปอร์เซ็นต์น้าหนักวัตถุแห้ง วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างสิ่งทดลองด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา
จากศึกษาผลของมู ลไส้ เดือนที่ ผลิ ตจากไส้ เดือนดิ นสายพั นธุ์ แอฟริกั นไนท์ คลอเลอร์ (E. eugeniae) ต่ อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูกในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน พบว่า ต้นคะน้าที่ปลูกด้วยวัสดุปลูกต่อ
มูลไส้เดือนในอัตราส่วน 70:30 โดยน้าหนัก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านจานวนใบต่อต้น (4.09±0.22 ใบต่อต้น) ความ
กว้างใบ (8.35±0.34 เซนติเมตร) ความยาวใบ (10.64±0.66 เซนติเมตร) ความสูงต้น (9.04±0.56 เซนติเมตร) และค่ า
ความเข้มใบ (SPAD Value) (36.69±3.51) สู งที่สุ ด (Table 1) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติ (P<0.05)
ในขณะที่ผลผลิตของคะน้า พบว่า ต้นคะน้าที่ปลูกด้วยวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือนในอัตราส่วน 70:30 โดยน้าหนัก มีผลต่อ
น้าหนักต้นสด (21.69±3.66 กรัมต่อต้น) เปอร์เซ็นต์ความชื้น (90.60±1.62 เปอร์เซ็นต์) และเปอร์เซ็นต์น้าหนักวัตถุแห้ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามลาดับ สาหรับเปอร์เซ็นต์น้าหนักวัตถุแห้งพบว่าต้นคะน้าที่ไม่ได้รับ
มูลไส้เดือนดินส่งผลให้เปอร์เซ็นต์นาหนั
้ กวัตถุแห้งสูงที่สุด (35.93±10.15 เปอร์เซ็นต์) ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันต่อจานวนใบ ความกว้างใบ ความ
ยาวใบ ความสูงต้น และความเข้มใบของต้นคะน้าในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน
สิ่งทดลอง
จานวนใบ
ความกว้างใบ
ความยาวใบ
ความสูงต้น
ความเข้มใบ
(w/w)
(ใบ)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(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
b
a
a
b
80:20
3.55±0.11
8.16±0.35
10.62±0.67
8.15±0.24
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 ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันต่อน้าหนักต้นสด น้าหนักต้นแห้ง
เปอร์เซ็นต์ความชื้น และเปอร์เซ็นต์น้าหนักวัตถุแห้งของต้นคะน้าในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน
สิ่งทดลอง น้าหนักต้นสด น้าหนักต้นแห้ง เปอร์เซ็นต์ความชื้น เปอร์เซ็นต์น้าหนักวัตถุแห้ง
(w/w)
(กรัมต่อต้น)
(กรัมต่อต้น)
(เปอร์เซ็นต์)
(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 ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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วิจารณ์และสรุปผล
ผลการทดลอง พบว่า ต้นคะน้าที่ปลูกด้วยวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือนในอัตราส่วน 70:30 โดยน้าหนัก ส่งผลให้
น้าหนักสดและปริมาณน้าที่สะสมในต้นคะน้าเพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากมูลไส้เดือนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับน้า
ในดิน ทาให้ดินชุ่มขึ้น มีผลทาให้น้าหนักสดเพิ่มขึน้ มีผลทาให้ เปอร์เซ็นต์ความชื้นของผักคะน้าเพิ่มขึน้ ทั้งนี้การเติมปุ๋ย
มูล ไส้ เดือนมีผ ลต่อ จ านวนใบ ความสู งของล าต้น ความกว้างและความยาวของใบ และน้าหนั กของต้น คะน้า ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์ชนิศ กลุพรพิพัชญ์ และคณะ (2557) ได้เลือกใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์ ไทเกอร์
(E. foetida) ในการปลูกคะน้าพบว่า การเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนส่งผลให้ขนาดความสูงของลาต้น ความกว้างและความยาว
ของใบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลาต้นและน้าหนักของต้นคะน้า แต่ไม่มีผลต่อจานวนใบคะน้าที่ระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยว 44 วัน ต่อมาสุชาดา สานุสันต์ และคณะ (2558) ทดสอบปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้จากวัสดุรองพื้นแบบต่างๆ
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน พบว่า การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ผลิตมาจากวัสดุที่แตกต่างกันส่งผลให้
ความสูง จานวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นของผักบุง้ จีนไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ผลิตจาก
เศษผักจะให้ความสูง จานวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นเพิ่มขึน้ ตลอดจนผลผลิตที่ได้เมื่อเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี
พบว่า การใช้มูลไส้เดือนดินสามารถใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้กับพืชที่มีอายุสั้นได้ เนื่องจากปุ๋ยมูลไส้เดือนจะค่อยๆ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชปลูก ต่อมาเรวัตร จินดาเจี่ย และคณะ (2557) ศึกษาการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เปรียบเทียบกับ
ใส่ปุ๋ยเคมีและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี พบว่า การใส่ปุ๋ยหมักจากมูลโคส่งผลให้น้าหนักสดของคะน้า ผักชี และ
กวางตุง้ สูงที่สุด สาหรับการทดลองนี้ไม่ได้ดาเนินการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุอาหารในมูลไส้เดือนดินสาย
พันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae) ที่ใช้มูลโคแห้งเป็นวัสดุในการเลี้ยงไส้เดือนก่อนการทดลอง รวมถึงการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุปลูกก่อนการทดลอง ในการทดลองครัง้ ต่อไปควรศึกษาปริมาณธาตุอาหารในวัสดุ
ปลูก มูลไส้เดือนดิน และพืชที่ใช้ในการทดลอง เพื่อนามาวิเคราะห์ศักยภาพของมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพืชต่อไป
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การผสมข้ามสกุลย่อยระหว่างสุปราณี (Curcuma supraneeana) และว่านปด
(C. aurantiaca)
Inter-subgeneric hybridization between Supranee (Curcuma supraneeana)
and Rainbow Curcuma (C. aurantiaca)
ศศิรนิ รัตนโสภณ1* และ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี1
Sasirin Rattanasophon1* and Chalermsri Nontaswatsri1
บทคัดย่อ
การศึกษาการผสมข้ามระหว่างสกุลย่อย C. supraneeana และ C. aurantiaca โดยทาการศึกษาความมีชีวิต
ของละอองเกสรพบว่าส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูง สาหรับความสามารถในการงอกของละอองเกสร พบว่า
C. aurantiaca 02 และ 08 มีการงอกของละอองเกสรสูงคือ 59.47% และ 61.71% ตามลาดับ ความสามารถในการ
งอกของหลอดละอองเกสรบนเกสรตัวเมียและภายในท่อนาไข่ของเกสรตัวเมีย นั้นพบว่า หลอดละอองเกสรสามารถ
งอกบนยอดเกสรตัวเมียและลงไปภายในท่อ นาไข่ได้ทั้งสองคู่ผสม เมื่อทาการผสมทั้งผสมตรงและสลับพ่อและแม่
ระหว่างสกุลย่อย C. aurantiaca จานวน 2 สายพันธุ์ คือ C. aurantiaca 02 และ C. aurantiaca 08 กับสกุลย่อย
C. supraneeana พบว่าลักษณะเปอร์เซ็นต์การติดผล จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดของ
ลู ก ผสมมี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 โดยการผสมตรงระหว่ า ง C. aurantiaca 08 x
C. supraneeana มีเปอร์เซ็นต์การติดผล จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสมสูงที่สุด
ส่ ว นคู่ ผ สมคู่ อ่ื น ๆ ไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ ตรวจสอบลู ก ผสมโดยใช้ เทคนิ ค อาร์ เอพี ดี พ บว่ า ไพรเมอร์ OPU-7 (5’CCTGCTCATC-3’) สามารถบ่งบอกความเป็นลูก ผสมระหว่าง C.supraneeana x C. aurantiaca ได้ เมื่อศึกษาลักษณะ
ลูกผสมพบว่า ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะร่วมระหว่างพ่อและแม่ แต่จะมีลักษณะเหมือนมาทางแม่มากกว่า ซึ่งลูกผสม
ดังกล่าวบางต้นมีลักษณะแปลกใหม่และสวยงาม สามารถนามาใช้ประโยชน์เชิงการค้าได้
คาสาคัญ: การผสมข้ามสกุลย่อย พืชสกุลขมิน้

1

ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ 50290
Department of Horticultural, Faculty of Agriculture Production Maejo University, ChiangMai Province 50290
*Corresponding author, E-mail: mint_pic_kaju@hotmail.com
1

1495

Proceedings

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

บทนา
พืชในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวถูกจัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae ปัจจุบันถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากมีการ
ปลูกและส่งออกหัวพันธุ์ปทุมมาเพื่อนาไปเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถางที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ (อรวรรณ, 2548) แต่สาย
พันธุ์ทางการค้าในปัจจุบันพบว่าไม่มีความหลากหลายของลักษณะและสีสัน การปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมข้ามสกุลย่อยจึง
เป็นวิธีที่สามารถเพิ่มความหลากหลายของลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม นักปรับปรุงพันธุ์ได้พยายามทาการผสมพันธุ์ข้าม
ชนิดของพืชในสกุล Curcuma เพื่อเพิ่มความหลากหลายของลูกผสม โดยธีรนิติ (2555) ได้ทาการผสมข้ามระหว่างพืชในสกุล
ย่อย Paracurcuma กับ Eucurcuma ซึ่งพบว่าสามารถให้ลูกผสมที่มีลักษณะสวยงามและแปลกใหม่ พืชในวงศ์ Zingiberaceae
อีกชนิ ดหนึ่งที่ น่าสนใจคื อ สุ ปราณี Curcuma supraneeana ซึ่ งเดิ มใช้ช่ือว่า Smithatris supraneanae อยู่ ในสกุ ล Smithatris
ต่อมาพบว่าลักษณะดังกล่าวสามารถพบได้ในบางสายพันธุ์ของสกุล Curcuma จึงถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่สกุล Curcuma ในสกุล
ย่อย Ecomatae (Škorničková et al., 2015) ลักษณะของสุปราณีคือมีลาต้นเทียม (psudostem) ขึ้นตั้งตรงสูง 120 เซนติเมตร
กลีบประดับ (Bracts) มีสีขาว กลีบดอกมีสีเหลือง (Kress and Larsen, 2001) ซึ่งการที่มีลาต้นเทียมที่สูงเป็นข้อดีในการนามา
เป็นไม้ตัดดอก สาหรับพืชอีกชนิดคือ ว่านปด Curcuma aurantiaca เดิมถูกจัดอยู่ในสกุลย่อย Eucurcuma ต่อมาถูกเปลี่ยนให้
ย้ายไปอยู่สกุลย่อย Paracurcuma (Škorničková et al., 2015) ลักษณะจะมีส่วนช่อดอกยาว 9-20 เซนติเมตร ใบประดับรูป
ไข่ ปลายมน สีเขียวหรือเขียวอมส้ม มีขนทั้งสองด้าน ช่อดอกมีกลีบประดับหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง แดง เป็นต้น ดอกจริง
มีสีขาวหรือสีเหลือง และปากกลีบมีสีเหลืองอมส้ม (จรัญ และพวงเพ็ญ, 2555) ซึ่งมีกลีบประดับที่มีสีสันสดใสและมีความ
หลากหลายของสี ของกลี บประดั บจึ งเหมาะแก่ การน ามาปรั บปรุ งพั นธุ์ จากลั ก ษณะเด่ นของพื ชทั้ งสองชนิ ดนี้ จึ งได้
ทาการศึกษาการผสมเกสรเพื่อสร้างลูกผสมของพืชเหล่านี้ ซึ่งหากได้ลักษณะของลูกผสมที่รวมจุดเด่นของพืชทั้ง 2 ชนิดเข้า
ด้วยกั นก็ น่าจะท าให้ ได้ สายพั นธุ์ ใหม่ที่น่าสนใจออกสู่ ตลาดได้ ลู กผสมที่ เกิดจากการผสมพืชต่ างชนิ ดหรือต่างสกุ ลใน
ธรรมชาติพบไม่บ่อยนักเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม ช่วงเวลาการออกดอกที่ต่างกัน รวมไป
ถึงจานวนโครโมโซมที่ต่างกัน ดังนั้นเมื่อนามาผสมกันละอองเกสรอาจไม่สามารถงอกได้หรืองอกช้าจนไม่สามารถเข้าผสมได้
หรืออาจมีการผสมเกิดขึ้นและไข่เจริญไปเป็นคัพภะแล้ว แต่คัพภะไม่สามารถเจริญไปเป็นต้นอ่อนหรือเจริญเติบโตเป็นพืช
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ปกติได้ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการผสมพืชข้ามสกุล (กฤษฎา, 2546; สุทัศน์, 2552) Kalloo (1988) กล่าวว่าเพื่อให้การผสม
ข้ามในพืชมีโอกาสประสบผลสาเร็จ ในการผสมพันธุ์ควรใช้พืชหลายๆพันธุ์ เนื่องจากบางพันธุ์อาจจะผสมข้ามชนิดได้ดีกว่า
บางพันธุ์ และควรทาการผสมสลับพ่อสลับแม่ เพราะมีพืชหลายชนิดที่ทาการผสมกันได้ โดยใช้เป็นต้นพ่อหรือต้นแม่เพียง
อย่างเดียว (unilateral incompatibility) เทคนิคการเพาะเลี้ยงคัพภะ (embryo culture) นั้นถูกนามาใช้เพื่อช่วยเลี้ยงเมล็ดที่ไม่มี
เอ็นโดสเปิร์ม หรือเลี้ยงคัพภะของลูกผสมที่ได้จากการผสมพืชต่างชนิดหรือต่างสกุลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถ
เจริญเป็นต้นกล้าได้ (บุญยืน, 2544) โดยการนาเอาส่วนของเอ็มบริโอออกมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ก่อนที่เอ็มบริโอ
นั้นจะฝ่อหรือหยุดการพัฒนา เนื่องจากคัพภะของลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามนั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถงอกได้ซึ่งเกิดจาก
ความไม่สมดุลของจานวนเอ็นโดสเปิร์มในเมล็ด และปัญหาที่เกิดจากการเข้ากันไม่ได้ของชุดพันธุกรรมของพืชที่ใช้ผสมกัน
นอกจากนั้นลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามชนิด (interspecific) จะมีปัญหาทางพันธุกรรม (genetic barriers) และมักไม่สามารถ
พัฒนาเป็นเอ็มบริโอและเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ (รังสฤษฏ์, 2545) ต้นอ่อนของลูกผสมข้ามไม่สามารถพัฒนาต่อได้ในระยะเริ่มต้น
(Tanaka and Watanabe, 1972; Deng et al., 2010; Tang et al., 2009) การใช้วิธีการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนหรือเพาะเลี้ยงรังไข่
(Ovary rescue ) นั้ นสามารถช่ วยชี วิ ตลู กผสมได้ (Deng et al., 2010; Tang et al., 2009) ซึ่ งการศึ กษานี้ ได้ ท าการศึ กษา
ความสามารถในการสร้างลูกผสมข้ามชนิดระหว่าง C. supraneeana กับ C. aurantiaca เพื่อให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแปลก
ใหม่เหมาะกับการค้าต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พืชที่ใช้ในการศึกษา
พืชที่ทาการศึกษามี 2 สกุลย่อย สกุลย่อยแรกคือ Paracurcuma ใช้สายพันธุ์ Curcuma aurantiaca จานวน 5
สายพันธุ์มี Auran 02, Auran 06, Auran 08, พลอยทักษิน (PS) และพลอยไพลิน (EPL) และสกุลย่อย Ecomatae ใช้
สายพันธุ์ C. supraneeana ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ถูกปลูกเลีย้ งภายใต้สภาพโรงเรือน
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design, CRD) ทัง้ หมด 6 สายพันธุ์ (สิ่งทดลอง) แต่ละสายพันธุ์ทาทั้งหมด 3 ซ้า ในแต่ละซ้าทาการสุม่ นับ
ละอองเกสร 5 พื้นที่ต่อสไลด์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Nikon รุ่น YS2-H) โดยความมีชีวิตของละอองเกสรจะศึกษาจาก
การติดสี Acetone carmine ที่ความเข้มข้น 1% ส่วนการศึกษาความงอกของละอองเกสรโดยการเพาะเลีย้ งละอองเกสร
บนอาหารเพาะเลีย้ งละอองเกสร (Baloch et al, 2001) ที่เพิม่ น้าตาล 10% เป็นเวลา 3 – 5 ชั่วโมง
2. ศึกษาความสามารถในการผสมโดยทาการผสมข้ามระหว่าง C. aurantiaca และ C. supraneeana แบบ
พบกันหมดและสลับพ่อสลับแม่ (reciprocal diallel cross) และทาการสังเกตความสามารถในการงอกของละอองเกสร
ภายในเกสรเพศเมีย โดยทาการผสมไว้เป็นเวลา 36 ชั่วโมง จากนั้นทาการย้อมด้วยสี Aniline blue ความเข้มข้น 0.01
โมลาร์ นาน 10 นาทีและตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (Nikon รุ่น ECLIPSE 80i) ทาการเก็บข้อมูล
เปอร์เซ็นต์การติดผล จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผลและความสามารถในการงอกของเมล็ด ทาการตรวจสอบลูกผสมด้ 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 จานวน 45 รอบ และ 72 °C นาน 5 นาที 1
รอบ นาผลผลิตที่ได้ตรวจสอบด้วย 0.8% agarose gel electrophoresis ย้อมสีด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ บันทึกภาพภายใต้
แสง UV
3. ศึกษาลักษณะของลูกผสม โดยทาการปลูกลูกผสมที่ได้จนถึงระยะดอกบาน ทาการศึกษาลักษณะต่างๆ
เปรียบเทียบระหว่างพ่อแม่ ลูกผสมและลูกผสมสลับพ่อสลับแม่
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ผลการศึกษา
1. การศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสร พบว่าเกือบทั้งหมดของสายพันธุ์ที่ทาการศึกษามีเปอร์เซ็นต์
ความมีชีวิตสู ง มีเพียงสองสายพัน ธุ์คือ พลอยทักษิ ณ (PS) และพลอยไพลิน (EPL) ที่มีเปอร์เซ็ นต์ค วามมีชีวิตของ
ละอองเกสรต่าคือ 27.20 และ 20.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
การศึกษาการงอกหลอดของละอองเกสรพบว่า C. aurantiaca ได้แก่ C. aurantiaca 02 และ C. aurantiaca
08 มีการงอกของหลอดละอองเกสรสูงคือ 59.47 และ 61.71 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ส่วนพลอยทักษิณ (PS) และพลอย
ไพลิน (EPL) มีเปอร์เซ็นต์การงอกของหลอดละอองเกสรต่าคือ 2.04 และ 3.45 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ดังนัน้ จึงใช้ C. aurantia 02 และ C. aurantiaca 08 มาทาการศึกษาการผสมข้ามสกุลย่อยกับ C. supraneeana ต่อไป
2. การศึกษาความสามารถในการงอกของละอองเกสรภายในท่อนาไข่ของเกสรตัวเมีย ภายหลังจากการผสม
เกสรเป็นเวลา 36 ชั่วโมง พบว่าเมื่อนา C. supraneeana เป็นแม่ ละอองเกสรของ C. aurantiaca สามารถงอกบนยอด
เกสรตัวเมียและหลอดละอองเกสรสามารถงอกผ่านลงไปภายในท่อนาไข่เกสรตัวเมียได้ (ภาพที่ 1 ก-ข) และเมื่อนา C.
aurantiaca เป็นแม่ พบว่าละอองเกสรของ C. supraneeana สามารถงอกบนยอดเกสรตัวเมียและหลอดละอองเกสร
สามารถงอกผ่านลงไปภายในท่อนาไข่เกสรตัวเมียได้เช่นกัน (ภาพที่ 1 ค-ง) ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในการ
ผสมเกสรไม่มีอุปสรรคในขัน้ ตอนก่อนการผสมเกสร
ตารางที่ 1 ความมีชีวิตและความสามารถในการงอกหลอดของละอองเกสรของพืชสกุล 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:
ค่าเฉลี่ยที่ใช้ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ตามการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยแบบพิสัยเชิงพหุของดันแคน
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ภาพที่ 1 ภาพของการงอกหลอดละอองเกสรภายหลังการผสมเกสรเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ทั้งสองคูผ่ สมได้แก่ C. supraneeana x
C. aurantiaca (ก-ข) และ C. aurantiaca x C. supraneeana (ค-ง) ภาพละอองเกสรที่งอกบนยอดเกสรตัวเมีย (สามเหลี่ยมสีแดง)
และหลอดละอองเกสรที่งอกลงไปภายในท่อนาไข่ของตัวเมีย (สามเหลี่ยมสีเหลือง) scale bar = 100 µm
จากการศึกษาเปอร์เซ็นต์การติดผล จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสม
พบว่า ได้ผลไปในแนวทางเดียวกัน คือ คู่ผสมระหว่าง C. aurantiaca 08 x C. supraneeana มีเปอร์เซ็นต์การติดผล
จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสมสูงสุด ส่วนคู่ผสมอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การติดผล จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสม ของการผสมข้าม
สกุลย่อยระหว่าง Paracurcuma และ Ecomatae
คู่ผสม
การติดผล (%) จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล
การงอกของเมล็ด
(เมล็ด)
(%)
C. aurantiaca 02 x C. supraneeana
13.33b
1.2b
8.44b
C. aurantiaca 08 x C. supraneeana
100a
16.9a
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
ค่าเฉลี่ยที่ใช้ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ตามการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยแบบพิสัยเชิงพหุของดันแคน
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Hybrid 5

Hybrid 4

Hybrid 3

Hybrid 2

สายพันธุ์พ่อ
C. aurantiaca

Hybrid 1

สายพันธุ์แม่
C. supraneeana

จากการตรวจสอบด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีพบว่า ไพรเมอร์ OPU-7 (5’-CCTGCTCATC-3’) สามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพันธุ์แม่ C. supraneanae พันธุ์พ่อ C. aurantiaca และบ่งบอกความเป็นลูกผสมได้ โดยลูกผสมจะมี
แถบดีเอ็นเอเฉพาะของทั้งพ่อและแม่ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ภาพเจลอิเล็กโตรโฟรีซิสจากเทคนิค RAPD-PCR ไพรเมอร์ OPU-7 (5’-CCTGCTCATC-3’)
แสดงแถบดีเอ็นเอของแม่ (ลูกศรสีเขียว) และแถบดีเอ็นเอของพ่อ (ลูกศรสีแดง)
3. การศึ ก ษาลั ก ษณะของลู ก ผสม พบว่ า ลู ก ผสมที่ เกิ ด จาก การผสมระหว่ า ง C. supraneeana และ
C. aurantiaca นั้น หากใช้สปีชีส์ใดเป็นแม่ลูกผสมจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสปีชีส์นั้นมากกว่า ลูกผสมที่เกิดจากแม่
C. supraneeana จะมีชอ่ ดอกและก้านช่อดอกคล้าย C. supraneeana แต่ชอ่ ดอกจะมีขนาดใหญ่กว่า นอกจากนี้ลูกผสม
ยังมีลักษณะต้นและใบคล้ายไปทาง C. supraneeana มากกว่าเช่นกัน แต่ลูกผสมจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะสีดอก
จาก C. aurantiaca และลูกผสมจะมีความเข้มของสีในระดับต่างๆกันดังภาพที่ 3 ค-ง ส่วนลูกผสมที่ใช้ C. aurantiaca
เป็นแม่จะมีลักษณะคล้าย C. aurantiaca (ภาพที่ 4 ค-ง)
เมื่อศึกษาลักษณะดอกจะเห็นได้วา่ ลักษณะดอกของลูกผสมจะมีขนาดกึ่งกลางระหว่างพ่อและแม่ โดยลูกผสม
ที่มี C. supraneeana เป็นแม่จะมีกลีบดอกด้านล่างแยกออกจากกันซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกับC. supraneeana ในขณะที่
ลูกผสมที่มี C. aurantiaca เป็นแม่ กลีบดอกด้านล่างจะไม่แยกจากกันเช่นเดียวกับ C. aurantiaca ดังภาพที่ 5 ก-ข
จากการศึกษาความสามารถในการสืบพันธุ์พบว่า ลูกผสมทั้งหมดเป็นหมันโดยมีระดับความเป็นหมันในระดับ
ต่างๆ กันคือ ไม่มกี ารสร้างละอองเกสรจนถึงมีการสร้างละอองเกสรแต่ละอองเกสรไม่มีชีวิตดังภาพที่ 6 ก-ค
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ก. พันธุ์แม่

ข. พันธุ์พ่อ

ค

ง

ภาพที่ 3 ลักษณะของ C. supraneeana, C.aurantiaca และลูกผสม ลักษณะทรงต้น ความสูงในระยะออกดอก และ
ลักษณะช่อดอกของ C.supraneeana (ก ) C. aurantiaca (ข ) และลูกผสมระหว่าง C. supraneeana x C. aurantiaca
(ค-ง) scale bar = 10 ซม.

ก. พันธุ์แม่

ข. พันธุ์พ่อ

ค

ง

ภาพที่ 4 ลักษณะของ C. supraneeana, C.aurantiaca และลูกผสม ลักษณะทรงต้น ความสูงในระยะออกดอก และ
ลักษณะช่อดอกของ C. aurantiaca (ก ) C.supraneeana (ข ) และลูกผสมระหว่าง C. aurantiaca x C. supraneeana
(ค-ง) scale bar = 10 ซม.
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ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบลักษณะดอกจริงของ C. supraneeana (ซ้าย), C.aurantiaca (ขวา) และลูกผสมระหว่าง
C. supraneeana x C. aurantiaca (กลาง) (ก) และลักษณะดอกจริงของ C.aurantiaca (ซ้าย),C. supraneeana (ขวา)
ข
และลูกผสมระหว่าง C. aurantiaca x C. supraneeana (กลาง) (ข) scale bar = 1 ซม.
ก

ข

ค

ภาพที่ 6 ลักษณะของอับละอองเกสร ของ ลูกผสมระหว่าง C. aurantiaca x C. supraneeana (ก scale bar = 2000
µm) ละอองเกสรที่ย้อมด้วยอะซีโต-คาร์มนี ความเข้มข้น 1% (ข) และละอองเกสรบนอาหารเลีย้ งละอองเกสรร่วมกับ
น้าตาลความเข้มข้น 10% (ค) (ข-ค scale bar = 100 µm)

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาความมีชวี ติ ของละอองเกสร และความสามารถในการงอกพบว่า C. aurantiaca (02) และ
C. aurantiaca (08) มีละอองเกสรที่มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูงและมีความสามารถในการงอกหลอดละอองเกสรที่สูงเช่นกัน
(ตารางที่ 1) ดังนั้นจึงใช้ C. aurantiaca (02) และ C. aurantiaca (08) มาใช้เป็นพ่อแม่ในการผสมกับ C. supraneeana เพื่อสร้าง
ลูกผสม ซึ่งจากการศึกษาความสามารถในการงอกของหลอดละอองเกสรในเกสรเพศเมียก็พบว่าทั้งการผสมตรงและการ
ผสมสลับพ่อสลับแม่ระหว่าง C. aurantiaca และ C. supraneeana ละอองเกสรสามารถงอกได้ ดังนั้นจึงไม่มีอุปสรรคก่อนการ
ผสมเกสร (ภาพที่ 1) และเมื่อศึกษาถึงเปอร์เซ็นต์การติดผล จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพบว่า
คู่ผสม C. aurantiaca (08) x C. supraneeana มีเปอร์เซ็นต์การติดผล จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของ
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เมล็ ดสู งกว่ าคู่ ผสมอื่ นๆ จากการตรวจสอบความเป็ นลู กผสมด้ วยเทคนิ คอาร์ เอพี ดี พบว่ า ไพรเมอร์ OPU-7 (5’CCTGCTCATC-3’) (ภาพที่ 2) สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง C. supraneeana, C. aurantiaca และบ่งบอกความ
เป็นลูกผสมของ C. supraneeana x C. aurantiaca ได้ โดยลูกผสมจะมีแถบดีเอ็นเฉพาะของทั้งพ่อและแม่ เช่นเดียวกับ
ธีรนิติ (2555) ที่ใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในการยืนยันความเป็นลูกผสมพบว่า OPU 14 (5’-TGGGTCCCTC-3’) สามารถตรวจสอบ
ความเป็นลูกผสมระหว่าง Paracurcuma และ Eucurcuma ได้ จากการศึกษาความสามารถในการสืบพันธุ์ของลูกผสม พบว่า
ละอองเกสรของลู กผสมนั้นไม่มีชีวิ ตและหลอดของละอองเกสรไม่สามารถงอกได้ในอาหารเลี้ยงละอองเกสรเมื่อนามา
ทดสอบ (ภาพที่ 6 ก-ค) ซึ่งการแสดงอาการเป็นหมันในเกสรตัวผู้ ที่อาจพบละอองเกสรแต่ละอองเกสรไม่สามารถงอกได้
เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ได้จากลูกผสมข้ามชนิดในพืช ซึ่งสามารถแก้ได้โดยการเพิ่มชุดโครโมโซมด้วยการใช้สารโคลชิ
ซีน (อดิศร, 2539) จากการศึกษาลักษณะของลูกผสมพบว่าลักษณะจะอยู่ระหว่างพ่อและแม่ (ภาพที่ 3 และ 4) แต่ลักษณะ
จะคล้ายมาทางแม่มากกว่าพ่อ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการผสมข้ามในพืชชนิดอื่นๆ เช่น sulvia (Kintzios, 2005) Hibicus
(Kuligowska et al., 2016) และ Asparagus (Ito et al., 2011) เป็นต้น ลูกผสมที่ได้มีความหลากหลายของเฉดสีที่ต่างกันออกไป
ในแต่ ล ะต้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Afkhami-Sarvestani และคณะ (2012) ที่ ท าการศึ ก ษาการผสมข้ ามสกุ ล ระหว่ า ง
Streptocarpella และ Saintpaulia ionantha พบว่าได้ ลูกผสมที่ มีความหลากหลายของลักษณะกลี บดอกและสี จึงสามารถ
คัดเลือกและผลิตเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ ดอกจริงของลูกผสมมีลักษณะกลีบดอกคล้ายกับแม่แต่มีขนาดใหญ่กว่า (ภาพที่ 5
ก) Tang et al. (2011) สามารถสร้างลูกผสมข้ามสกุลระหว่าง Dendranthema nankingense และTanacetum vulgare ลูกผสม
ที่ได้มีลักษณะของดอกจริงเหมือนแม่แต่มีกลีบดอกที่มากกว่าเช่นเดียวกับการทดลองนี้ ซึ่งลูกผสมจะแสดงลักษณะเหมือน
แม่มากกว่าพ่ อ จากลู กผสมข้ ามสกุ ลย่อยระหว่าง C. supraneeana และ C. aurantiaca ที่ ได้ พบว่า ลู กผสมบางต้ นแสดง
ลักษณะที่สวยงาม เหมาะสาหรับใช้ประโยชน์เชิงการค้ าได้ แต่บางต้นยังมีลักษณะบางประการที่ต้องแก้ไข เช่น ช่อดอกสั้น
ใบใหญ่เกินไป ซึ่งยังคงต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ตอ่ ไป เพื่อให้มลี ักษณะที่ดีเพิ่มขึ้น อาจต้องทาการแก้ความเป็นหมันและผสม
กลับไปยังต้นแม่เพื่อให้กา้ นช่อดอกยาวมากขึ้น และใบเล็กลงได้
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ความหลากหลายของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา
Diversity of fishes in the tributaries of Phayao Lake
เศกสรรค์ อุปพงศ์1* ศิริลักษณ์ วลัญญ์เพียร1 และ กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์1
Seksan Uppapong1*, Siriluck Valunpion1 and Kanyanat Soontornprasit 1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความหลากหลายของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา เดือนมกราคม
ถึงกันยายน พ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 7 สถานี พบปลาทั้งหมด 13 ครอบครัว 21 สกุล ปลาในสกุล Trichopsis
vittata (ปลากริ ม ) มี ค วามชุ ก ชุ ม มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.9 ของปริ ม าณปลาทั้ งหมด รองลงมาได้ แ ก่ ปลา
Amblypharyngodon chulabhornae(ปลาซิ ว เจ้า ฟ้า ) Gambusia affinis(ปลากิ น ยุ ง) Danio albolineatus(ปลาซิ วใบไผ่ มุ ก )
Rasbora borapetensis (ปลาซิ ว หางแดง) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.7 , 10.9 , 8.6 และ 7.8 ตามล าดั บ ส าหรั บปลาที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจพบ 7 ครอบครัว ซึ่ง Oreochromis niloticus (ปลานิล) มีความชุกชุมมากที่สุด
คาสาคัญ: ความหลากหลาย ปลา ลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา

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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บทนา
กว๊ า นพะเยา ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง น้ าขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ของจั ง หวั ด พะเยาเป็ น แหล่ ง น้ าธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงน้าจืดที่สาคัญ ของภาคเหนือตอนบนอีกด้วย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ของ
จังหวัดพะเยา กว๊านพะเยามีเนื้อที่ตามกฎหมาย ประมาณ 12,831 ไร่ หรือประมาณ 20.53 ตารางกิโลเมตร เกิดจาก
แม่น้าสายต่างๆ ทางเทือกเขาด้านตะวันตกของจังหวัด ได้แก่ ดอยขุนแม่ต๋า ดอยกองหิน ดอยขุนสุก ดอยขุนแม่ฝาด
และดอยหลวง และลาน้าต่างๆ ในเขตอาเภอแม่ใจ ลาน้าต่างๆ ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา แบ่งออกได้เป็น 10 ลุ่มน้าขนาด
เล็ก ได้แก่ ลุ่มน้าห้วยแม่ปืม ลุ่มน้าห้วยแม่เหยี่ยน ลุ่มน้าห้วยแม่ตุ้ม ลุ่มน้าห้วยแม่ต๊า ลุ่มน้าห้วยแม่ตอ๋ ม ลุ่มน้าห้วยแม่
ตุ่น ลุ่มน้าห้วยแม่นาเรือ ลุ่มน้าห้วยแม่ต๋า ลุ่มน้าห้วยแม่ใส ลุ่มน้าแม่อิง [5] จากการสารวจลาน้าสาขาที่ไหลลงสู่
กว๊านพะเยาในบริเวณตั้งแต่กว๊านพะเยาขึน้ ไป พบว่าลาน้าสาขามีสภาพตื้นเขิน และมีขนาดเล็กไม่มีศักยภาพในการ
กักเก็บน้า และไม่มีศักยภาพในการระบายน้าลงสู่กว๊าน กว๊านพะเยาเป็นแอ่งน้าที่รวบรวมของลาห้วยต่างๆ 18 สาย
เป็นทะเลสาบน้าจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย (รองจาก บึงบอระเพ็ด หนองหาน
และบึงละหาน) เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีน เป็นแหล่งน้าธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา ปัจจุบันพบว่ามีปริมาณ
ตะกอนดินไหลลงกว๊านพะเยาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปริมาตรความจุของน้า โดยตะกอนจะทาให้ความจุของ
กว๊านพะเยาลดลง 4.795 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 14.064 ของความจุ เมื่อเริ่มใช้งานในระยะเวลา 50 ปี ส่วน
สภาพปัญหาด้านคุณภาพน้า โดยรวมเป็นผลมาจากปัญหามลภาวะจากชุมชนโดยรอบกว๊านพะเยาที่มีการปล่อยน้า
เสียที่ยังไม่มีการบาบัดลงสู่กวานพะเยาและชุมชนที่มีบ่อบาบัดน้าเสียก็ไม่ได้เปิดใช้การทาให้เกิดมลภาวะ นอกจากนี้
คุณ ภาพน้าอาจเกิด การเปลี่ยนแปลงตามสภาพตามฤดูกาล เช่นการที่ระดับน้าสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน ทาให้น้าท่วม
บริเวณที่มพี รรณไม้น้า ทาให้พรรณไม้นาเหล่
้ านี้ตายลง และทาให้เกิดการเน่าเสียเฉพาะบริเวณในช่วงเวลานั้นๆ และ
ปัญหาที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้าในกว๊านพะเยาก็คือการลดลงของความหลากหลายของชนิดของปลา
ซึ่งลดน้อยลงไปจากเดิมมากแสดงให้ทราบถึงการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศของกว๊านพะเยา [4]
จากปัญหาข้างต้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้ปลาท้องถิ่นบางชนิดหายไป เช่น ปลาซิวใบไผ่ มุก ปลาซิวหางแดง
และปลาซิวเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงามมากชนิดหนึ่ง จึงนิยมเก็บรวบรวมจากธรรมชาติเพื่อส่งขายเป็นปลา
สวยงาม [12] ดั งนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นการสารวจความหลากหลายของปลาในลาห้ วยสาขาของกว๊านพะเยา
เพื่อให้ทราบถึงชนิดปลาในธรรมชาติ การกระจายพันธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการศึ กษาด้านชีววิทยาของปลาใน
แหล่งน้าธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถวางแผนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรปลา การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเพื่อการ
อนุรักษ์ หรือการเพาะพันธุ์ปลาที่มีสถานภาพถูกคุกคามเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติรวมทั้งการจัดการทรัพยากรสัตว์
น้า หลังจากที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้สาเร็จบางส่วนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและบางส่วนจะผลักดันให้เป็นปลา
สวยงามท้องถิ่นต่อไป
พรรณปลาน้าจืดของไทย
พรรณปลาน้าจืดที่พบในประเทศไทย พร้อมการกระจายพันธุ์พบปลาน้าจืดอย่างน้อย 17 อันดับ (Order) 56 วงศ์
(Family) และ 570 ชนิด โดยที่วงศ์ที่มีจานวนชนิดมากที่สุดคือ วงศ์ปลาตะเพียน, สร้อย, ซิว (Cyprinidae) พบอย่างน้อย
204 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ปลาจิ้งจก พบอย่างน้อย 62 ชนิดและวงศ์ปลาหมู พบ 31 ชนิดส่วนในแต่ละระบบแม่น้านัน้ ของ
แม่น้าเจ้าพระยาพบชนิดปลามากที่สุดคือ 329 ชนิด แม่น้าโขงซึ่งนับเฉพาะในเขตไทยนั้นพบ 290 ชนิด ในภาคใต้พบ 270
ชนิด ระบบแม่น้าแม่กลองพบ 207 ชนิด ภาคตะวันออกพบประมาณ 166 ชนิด และในระบบแม่น้าที่พบชนิดน้อยที่สุดคือ
ระบบแม่น้าสาละวิน พบ 111 ชนิด และได้พบปลาชนิดที่ยังไม่เคยมีเอกสารใดรายงานมาก่อน 18 ชนิด และปลาชนิดที่ไม่
ทราบชื่ออีก 32 ชนิด มีปลาต่างถิ่นที่นาเข้ามาเพาะเลีย้ ง และพบได้ในแหล่งน้าธรรมชาติ 15 ชนิด [2], [3]
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การศึกษาความหลากหลายของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน
พ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 7 สถานี ทาการเก็บตัวอย่างโดยใช้กระชัง (มุ้งฟ้า) และสวิง พร้อมทั้งศึกษา แบ่ง
ช่วงการเก็บตัวอย่างออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (ใช้ตัวแทนในช่วงเดือนมกราคม) , ฤดูร้อน (ใช้ตัวแทนในช่วง
เดือนเมษายน) , ฤดูฝน(ใช้ตัวแทนในช่วงเดือนกันยายน) และแบ่ งพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างปลาออกเป็ น 3 พื้น ที่
ได้แก่ ตอนบนของกว๊าน ตอนกลางของกว๊าน และตอนล่างของกว๊าน เมื่อเก็บตัวอย่างจนครบ 7 สถานีในช่วงหนึ่ง
ฤดูกาล ก็นาตัวอย่างปลามาศึกษาและจัดจาแนกชนิดของปลา และดูความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาในแต่
ละสถานีและรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อศึกษา ก่อนที่จะนามาเพาะขยายพันธุ์เพื่ อการอนุรักษ์เป็นปลาสวยงามท้องถิ่น
ต่อไป
2. พื้นที่ศึกษา โดยมีรายละเอียดของจุดสารวจแต่ละลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยาและช่วงของเดือนในแต่ละ
ฤดูกาล ดังนี้
สถานีที่ 1 จุด ห้ วยร่อ งไฮ ตาบลแม่ใส อ าเภอเมือ งพะเยา เป็ น บริเวณพื้น ที่ต อนล่ างของ กว๊านพะเยา
บริเวณนี้คน้ พบซากโบราณสถาน เป็นซากของกลุ่มวัดร้างในสมัยที่เมืองภูกามยาวเจริญรุ่งเรือง มีชว่ งอายุราว 900 ปี
อยู่ในห้วงเวลาเดียวกันกับวัดร้างติโลกอารามและโบราณสถานอื่น ๆ ที่อยู่ในกว๊านพะเยา สืบทอดเป็นแนวเข้าไปใน
กว๊านพะเยาโดยคนในชุมชนเรียกบริเวณนี้ว่า สันธาตุ ที่มลี าห้วย ได้แก่ ลาห้วยร่องไฮไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา
สถานีที่ 2 จุดห้วยแม่ใส ตาบลแม่ใส อาเภอเมืองพะเยา เป็นบริเวณพื้นที่ตอนล่างของ กว๊านพะเยา ที่มี
ลาน้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ลุ่มน้าแม่ใสไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา
สถานีที่ 3 จุดห้วยแม่นาเรือ ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมืองพะเยา เป็นบริเวณพื้นที่ตอนกลางของกว๊าน
พะเยา ที่มีลาห้วย ได้แก่ ลุ่มน้าห้วยแม่นาเรือไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา
สถานีที่ 4 จุดห้วยแม่ตอ๋ ม ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา เป็นบริเวณพื้นที่ตอนกลางของกว๊านพะเยา
ที่มีลาห้วย ได้แก่ ลุ่มน้าห้วยแม่ตอ๋ มไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา
สถานีที่ 5 จุดห้วยแม่ต๊า บ้านต๊าดอนมูล ตาบลบ้านต๊า อาเภอเมืองพะเยา เป็นบริเวณพื้นที่ตอนบนของ
กว๊านพะเยา ที่มลี าห้วย ได้แก่ ลุ่มน้าห้วยแม่ต๊าไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา
สถานีที่ 6 จุดห้วยแม่ต๊าน้าตกจาปาทอง บ้านต๊ากลาง ตาบลบ้านต๊า อาเภอเมืองพะเยา เป็นบริเวณพื้นที่
ตอนบนของกว๊านพะเยา ที่มลี าห้วย ได้แก่ ลุ่มน้าห้วยแม่ต๊าไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา
สถานีที่ 7 จุดแม่น้าอิงทางออก ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา บริเวณท้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้า
จืดพะเยา ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา เป็นบริเวณพื้นที่ตอนล่างของกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นจุดที่ทางน้าไหลออก
จากกว๊านพะเยาลงสูล่ าน้าอิง
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สถานีที่ 6
15566ohe
vb’ocUe
c,jokgin
v

สถานีที่ 4

สถานีที่ 5
Uec,jok
ginv

ห้ วยแม่ นำ้ อิงทำงเข้ ำ
ohevb’ocUec,jo
kginv

c,jokgin
v

สถานีที่ 7
7ohevb’
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สถานีที่ 2
สถานีที่ 3
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล 33c,jokgi
nv าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ดาเนินการโดยวิธีการวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ความหลากหลายของปลาในล
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ F-test เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้าของแต่ละสถานีที่ทาการเก็บข้อมูลและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยวิธีของ Duncan's multiple
range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p< 0.05)
4. ระยะเวลาศึกษา
ช่วงการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2559 ตัวแทนของฤดูหนาว เป็นช่วงที่ระดับเก็บกักน้าใน
กว๊านพะเยาเริ่มลดระดับลง
ช่วงการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2559 ตัวแทนของฤดูร้อน เป็นช่วงฤดูแล้ง ระดับเก็บกักน้า
ในกว๊านพะเยามีนอ้ ย
ช่วงการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2559 ตัวแทนของฤดูฝน เป็นช่วงปลายฤดูฝน ระดับเก็บกัก
น้าในกว๊านพะเยามีมาก

ผลการศึกษา
1. การศึกษาความหลากหลายของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา
ผลการศึกษาความหลากหลายของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา จัดจาแนกชนิดพันธุ์ปลาโดยวิธีของ
Nelson [11] พบปลาทั้งหมด 13 ครอบครัว 21 สกุล ปลาในสกุล ปลากริม (Trichopsis vittata) มีปริมาณความชุกชุม
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มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.9 ของปริ ม าณ ปลาทั้ ง หมด รองลงมาได้ แ ก่ ปลาครอบครั ว ปลาซิ ว เจ้ า ฟ้ า
(Amblypharyngodon chulabhornae), ปลากินยุง (Gambusia affinis) และ ปลาซิวใบไผ่มุก (Danio albolineatus), ปลา
ซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) คิดเป็นร้อยละ 14.7 , 10.9 , 8.6 และ 7.8 ตามลาดับ (Fig. 1) สาหรับปลาที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจพบ 7 ครอบครัว ปลาในครอบครัว Cichlidae จาพวก ปลานิล (Oreochromis niloticus) มี
ความชุกชุมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 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 และปลาแก้มช้า (Systomus rubripinnis) ร้อยละ 0.1
เช่นกัน

ภาพที่ 1 สัดส่วนร้อยละของความชุกชุมของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา
2. การแพร่กระจายของปลาวงศ์ Cyprinidae ที่พบ ในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา
ผลการศึกษาการแพร่กระจายของปลาวงศ์ Cyprinidae ที่พบในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ได้แก่ ปลาซิว
เจ้ า ฟ้ า (Amblypharyngodon chulabhornae), ปลาซิ ว ใบไผ่ มุ ก (Danio albolineatus) และปลาซิ ว หางแดง (Rasbora
borapetensis) เป็นกลุ่มปลาที่มคี วามสวยงามและเลีย้ งเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มพี รรณไมน้า ปลาแต่ละชนิดมีความ
สวยงามเฉพาะ[9], [10] ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของผู้วจิ ัยต้องการศึกษาการแพร่กระจายของปลาในวงศ์ดังกล่าว เพื่อการ
เพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงามท้องถิ่น ผลการสารวจพบว่าในช่วงฤดูหนาว (เดือนมกราคม) พบปริมาณของ
ปลาซิวเจ้าฟ้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.8 ของจานวนปลาทั้งทั้ง 3 ฤดู รองลงมาคือ ในช่วงฤดูร้อน (เดือน
เมษายน) พบปริมาณของปลาซิวเจ้าฟ้า คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของจานวนปลาทั้งทั้ง 3 ฤดู และในช่วงฤดูฝน (เดือน
กันยายน) พบปริมาณของปลาซิวเจ้าฟ้า คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของจานวนปลาทั้งทั้ง 3 ฤดู การแพร่กระจายของปลา
ซิวใบไผ่มุก ในแต่ละช่วงฤดู ทั้งฤดูฝนและฤดูร้อน จะพบปลาซิวใบไผ่มุก คิดเป็นร้อยละ 11.6 และในฤดูหนาว จะ
พบปลาซิวใบไผ่มุก คิดเป็นร้อยละ 4.1 การแพร่กระจายของของปลาซิวหางแดงในช่วงฤดูฝน (เดือนกันยายน) จะ
พบปริมาณของปลาซิวหางแดงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของจานวนปลาทัง้ ทั้ ง 3 ฤดู รองลงมาคือ ในช่วงฤดู
หนาว (เดือนมกราคม) คิดเป็นร้อยละ 8 ของจานวนปลาทั้งทั้ง 3 ฤดู ในช่วงฤดูร้อน (เดือนเมษายน) ไม่พบปลาซิว
หางแดง (Fig. 2) เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าปริมาณความชุกชุมของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยาเฉลี่ยไม่มี
ความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ภาพที่ 2 สัดส่วนร้อยละของความชุกชุมของปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae),
ปลาซิวใบไผ่มุก (Danio albolineatus) และปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis)
เมื่อนาปลาทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า, ปลาซิวใบไผ่มุก และปลาซิวหางแดง มาเปรียบเทียบความชุก
ชุมและการแพร่กระจายกับข้อมูลของปลาชนิดอื่น ๆ ที่พบในแต่ละสถานีทั้ง 7 สถานี (ตารางที่ 1) พบว่าปริมาณ
ความชุกชุมของปลาซิวใบไผ่มุกเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (Fig. 3)

ภาพที่ 3 สัดส่วนร้อยละของความชุกชุมของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ในแต่ละสถานี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลชนิดของปลาที่พบในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ทั้ง 7 สถานี รวม 3 ฤดูกาล
ลาดับ
ชื่อชนิดปลา
จานวนปลาทีพ
่ บในแต่ละสถานี (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

0

49

123

0

9

0

0

5

Amblypharyngodon
chulabhornae
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

วิจารณ์และสรุปผล
ความหลากหลายของปลาในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยาครั้งนี้พบปลาทั้งหมด 13 ครอบครัว 21 สกุล ปลา
ในสกุล Trichopsis vittata (ปลากริม) มีปริมาณความชุกชุมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25.9 ของปริมาณปลาทั้งหมด
รองลงมาได้ แก่ ปลาครอบครัว Amblypharyngodon chulabhornae (ปลาซิว เจ้าฟ้ า), Gambusia affinis (ปลากิ น ยุ ง)
และ Danio albolineatus (ปลาซิวใบไผ่มุก) Rasbora borapetensis (ปลาซิวหางแดง) คิดเป็นร้อยละ 14.7 , 10.9 , 8.6
และ 7.8 ตามลาดับ สาหรับปลาที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจพบ 7 ครอบครัว ปลาในครอบครัว Cichlidae จาพวก
ปลา Oreochromis niloticus (ปลานิล) มีความชุกชุมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.0, เมื่อพิจารณาความชุกชุมด้านชนิด
และปริมาณแล้วพบว่าสอดคล้องกับ การศึกษาของ กัญญาณัฐ และคณะ [1] สารวจความชุกชุมของลูกปลาในลาน้า
สาขาของกว๊านพะเยา ประกอบด้วย 10 ลาน้าสาขา ได้แก่ แม่นาอิ
้ งทางน้าออก ห้วยแม่ตา๋ ห้ วยร่องไฮ ห้วยแม่ใส ห้วย
แม่นาเรือ ห้วยบ้านตุ่น ห้วยน้าต๋อม ห้วยแม่ต๊า ห้วยร่องห้า และ แม่น้าอิงทางน้าเข้าสู่กว๊านพะเยา พบปลา 17 วงศ์
อย่ า งน้ อ ย 28 ชนิ ด โดยปลาซิ ว ข้ า วสาร (Oryzias minutillus) ปลาบู่ ใส (Gobiopterus lacrustris) ปลากริ ม ควาย
(Trichopsis vittata) ปลาเข็ม (Dermogenys pusilla) และปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาชนิดเด่น สาหรับการ
แพร่กระจายตามช่วงเวลาพบว่า เดือนพฤษภาคม – กันยายน เป็นช่วงฤดูกาลวางไข่ของปลาส่วนใหญ่ โดยพบลูกปลา
อย่างน้อย 28 ชนิด เป็นช่วงที่ปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่วางไข่ พบลูกปลากลุ่ม carp ที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิ จ พบลู ก ปลากลุ่ม murrel (ปลาช่อ นชนิด Channa striata) ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาบู่
ทราย (Oxyeleotris maramorata) กลุ่มปลานิล (Oreochromis spp.) การแพร่กระจายตามสถานที่ เมื่อพิจารณาการ
แพร่กระจายของปลาตามสถานที่จากทั้งชนิดร่วมกับปริมาณ ชี้ให้เห็นว่า ลาห้วยที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวางไข่ของปลา
ได้แก่ ห้วยแม่ใส ห้วยแม่นาเรือ ห้วยตุ่น ห้วยต๋อม และแม่น้าอิงทางน้าเข้า โดยลาห้วยดังกล่าวข้างต้นเป็นแหล่งวางไข่
ของปลา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ [6] ส่วนสันธิวัฒน์ และคณะ [8] ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพน้าในลา
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น้าสาขาของกว๊านพะเยาระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่าคุณภาพน้าส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สัตว์
น้าสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปลาวงค์ Cyprinidae ที่พบในลาห้วยสาขาของกว๊านพะเยา
ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae), ปลาซิวใบไผ่มุก (Danio albolineatus) และปลาซิวหางแดง
(Rasbora borapetensis) ซึ่งเป็นปลาสวยงามท้องถิ่นของประเทศไทย [7] พบว่ามีการแพร่กระจายในลาห้วยสาขาของ
กว๊านพะเยาบางสถานีเท่านัน้ และพบการแพร่กระจายน้อยกว่าปลาชนิดอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านคุณภาพ
น้าและสภาพของระบบนิเวศน์ในแต่ละสถานีมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญกับปลาทั้ง 3
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ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
Effects of chitosan on growth performance of climbing perch, Anabas
testudineus (Bloch, 1792)
ธนภัทร วรปัสสุ1* พรพิมล ผุยกัน1ปิยพงศ์ บางใบ1 ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์1 และ พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1
Thanaput Worapussu1*, Pornpimon Puygan1, Piyapong Bangbai1, NuttarinSirirustananun1, and
Porntisa Thongsanitkan1
บทคัดย่อ
ศึก ษาผลของไคโตซานต่อ ประสิท ธิภ าพการเจริญ เติบ โตของปลาหมอ วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จานวน 3 ซ้า โดยเสริมไคโตซานในอาหารเม็ดสาเร็จรูปชนิดลอยน้า
(โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) ในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ทดลองเลี้ยงปลาหมอน้าหนัก
เฉลี่ยเริ่มต้น 2.12±0.02 กรัม ในกระชัง ขนาด 1.0x2.0x1.2 เมตร ที่แขวนในบ่อดิน อัตราการปล่อย 15 ตัว/ตารางเมตร
เป็ นระยะเวลา 120 วัน เมื่อ สิ้นสุ ดการทดลองพบว่าปลาหมอมีน้าหนักสุ ดท้ายเท่ากั บ 110.20±1.72, 114.75±0.77,
118.38±1.24 และ 119.41±0.74 กรั ม ตามล าดั บ น้ าหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค่ า เท่ า กั บ 108.09±1.76, 112.63±0.80,
116.24±1.30 และ 117.30±0.75 กรัม ตามลาดับ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีค่าเท่ากับ 0.90±0.02, 0.94±0.00,
0.97±0.01 และ 0.98±0.00 กรัม/วัน ตามลาดับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ มีค่าเท่ากับ 1.86±0.01, 1.80±0.01,
1.75±0.05 และ 1.76±0.02 ตามลาดับ และอัตราการรอดตาย มีค่าเท่ากับ 93.33±1.92, 87.78±4.00, 90.00±3.33
และ 90.00±1.92 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานที่
ระดับ 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักสุดท้าย น้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็ น เนื้ อ ดี ก ว่า ปลาหมอที่ ได้ รับอาหารเสริ ม ไคโตซานที่ ระดั บ 0.0 เปอร์ เซ็ น ต์ อย่ างมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) ส่วนอัตราการรอดตายพบว่าทุกชุดการทดลอง ไม่มคี วามแตกต่างกัน (P>0.05) การเสริมไคโตซานในอาหาร
ที่ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ปลาหมอมีการเจริญเติบโตที่ดขี นึ้
คาสาคัญ: ปลาหมอ การเจริญเติบโต 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

บทนา
ไคโตซานเป็นอนุพันธ์ของไคติน ซึ่งเป็นโพลิแซคคาไรด์ที่พบมากในธรรมชาติเป็นอันดับสองรองจากเซลลูโลส
(Knorr, 1984) ไคตินและไคโตซานพบได้ทั่วไปทั้งในพืชและสัตว์ ได้แก่ กุ้ง หอย แมลง รา และยีสต์ ปริมาณไคตินที่พบ
จะแตกต่า งกั น ไปตามชนิด ของสิ่ งมี ชีวิต ไคโตซานที่ ได้ จากการก าจั ด หมู่ อะซิ ติ ล ของไคติน ด้ ว ยด่ างเข้ ม ข้ น ท าให้
โครงสร้างทางเคมีของ ไคตินเปลี่ยนแปลงโดยหมู่อะซิตามิโดของไคตินถูกแทนที่ด้วยอะตอมของไฮโดรเจนกลายเป็น
หมู่อะมิโน (-NH2) ที่คาร์บอนตาแหน่ง ที่สอง ดังนั้นไคโตซาน คือ D-glucosamine(2-amino-2-deoxy-D-glucose)
หรื อ Poly-ß(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose มี สู ต รทั่ ว ไปเป็ น (C6H11NO4) (ลิ ล า เรื อ งแป้ น , 2542; ภาวดี
เมธะคานนท์ และคณะ, 2543) โดยทั่วไปถ้าหมู่อะซิตลิ ถูกตัดออกไปประมาณร้อยละ 60 ไคตินจะถูกเรียกว่าไคโตซาน
และถ้ า หมู่ อ ะซิ ติ ล ถู ก ตั ด หรื อ หลุ ด ออกไปประมาณ ร้ อ ยละ 90 -100 จะเรี ย กว่ า fully deacetylated chitosan
ความสามารถในการกาจัดหมู่อะซิติลจะขึน้ อยูก่ ับแหล่งของไคตินและกระบวนการผลิต (ขวัญใจ, 2541) ไคโตซานได้
ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอาหารและเครื่องสาอาง (อัธยา กังสุววรณ, 2541)
การใช้ไคโตซานในการเพาะเลีย้ งสัตว์นานั
้ ้น ช่วยทาให้การเจริญเติบโตและระบบภูมิคมุ้ กันดีขนึ้ สาลิกา กัลปพฤกษ์และ
คณะ (2556) กล่ า วว่า การผสมไคโตซานในอาหารสั ต ว์น้าจะสามารถช่ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นการเร่ง ก าร
เจริญเติบโตของสัตว์น้า มีงานทดลองที่ประสบผลสาเร็จในการใช้ไคโตซานเพื่อเร่งการเจริญเติบโต 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) ปลานิ ล (มนต์
สรวง ยางทอง และคณะ, 2550) จากข้อดีของไคโตซานที่มีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโต และกระตุ้นระบบภูมคิ ุ้มกัน
ของสัตว์นา้ ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหายาและสารเคมีที่ตกค้างในสัตว์นา้ จากการใช้ยาและสารเคมีในการรักษาโรค
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อันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ไคโตซานจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของการใช้สารกระตุ้นทางธรรมชาติ การนาไคโต
ซานมาใช้ในการเพาะเลีย้ งปลาหมอเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยอาจปลาหมอมีการเจริญเติบโตดีขนึ้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized design : CRD) โดยปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงใน
กระชัง ด้วยอัตราความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร ใช้กระชังในการทดลองทั้งหมด 12 กระชัง แบ่งออกเป็น 4 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้า ระยะเวลาทดลอง 120 วัน โดยใช้อาหารผสมไคโตซาน ในระดับที่แตกต่าง ๆ กัน 4
ระดับ (ระดับละ 3 ซ้า) ดังนี้
ระดับที่ 1 ผสมไคโตซาน 0.0 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม)
ระดับที่ 2 ผสมไคโตซาน 0.5 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 3 ผสมไคโตซาน 1.0 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 4 ผสมไคโตซาน 1.5 เปอร์เซ็นต์
การเตรียมสัตว์ทดลอง
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ นามาเพาะด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นความสมบูรณ์เพศ
ซึ่งใช้ฮอร์โมน buserelin ร่วมกับ domperidone โดยปลาเพศเมียฉีดฮอร์โมน buserelin 15 ไมโครกรัมต่อน้าหนักปลา 1
กิ โลกรัม ร่ว มกั บ domperidone 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ปลา 1 กิ โลกรั ม และเพศผู้ ฉี ด ฮอร์โมน buserelin 5 ไมโครกรั ม ต่ อ
น้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อปลา 1 กิโลกรัม ทั้งเพศเมียและเพศผู้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น
เพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองในกระชังโอล่อนแก้ว อัตราส่วนในการเพาะพันธุ์ เพศเมีย/เพศผู้ เท่ากับ 1
ต่อ 2 ตัว หลังจากที่พ่อแม่ผสมพันธุ์วางไข่เรียบร้อยแล้ว ย้ายพ่อแม่พันธุ์ออกจากกระชัง จากนั้นย้ายไข่ปลาไปฟักในบ่อ
ซีเมนต์ และอนุบาลเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นสุ่มชั่งน้าหนักลูกปลาลงกระชังทดลอง ที่อัตราความหนาแน่น 15 ตัว
ต่อตารางเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้า
การเตรียมอาหารทดลอง
ชั่งไคโตซานตามอัตราส่วนที่กาหนด คือ 0, 5, 10 และ 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยผสมไคโตซานกับสาร
เคลือบ (∞-Starch) ประมาณ 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ทุกชุดการทดลอง) นาส่วนผสมไคโตซานและสารเคลือบ
ไปคลุกเคล้ากับอาหารเม็ดสาเร็จรูปชนิดลอยน้า (โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) แล้วฉีดด้วยน้ากลั่นเพื่อให้ไคโตซานและสาร
เคลือบยึดเกาะกับเม็ดอาหาร และนาอาหารทดลองผึ่งไว้ในที่ร่มจนอาหารแห้ง บรรจุอาหารทดลองในถุงพลาสติก
แล้วเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
การให้อาหารทดลอง
ให้อาหารวันละ 2 ครั้งในอัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัวต่อวันในเดือนที่ 1 และในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้าหนั ก ตัว ต่อ วัน ในเดือนที่ 2-4 ของการทดลอง ที่ ช่วงเวลา 09:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น. ปรับปริมาณ
อาหารที่ให้ตามน้าหนักที่เพิ่มขึ้นทุก 15 วัน ตลอดช่วงระยะเวลาของการทดลอง 120 วัน
การตรวจสอบคุณภาพน้า
ทาการตรวจสอบคุณภาพน้าในกระชังทดลองเมื่อเริ่มต้นและทุก 14 วันจนเสร็จสิ้นการทดลองได้แก่อุณหภูมิ
และ pH ด้ วย waterproof EZODO 6011 ปริม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้าด้ วยวิธี Azide Modification แอมโมเนีย ไนโตรเจน วิเคราะห์หาค่าด้วย Colorimetric method
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การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นับจานวนและชั่งน้าหนักปลาหมอเริ่มต้น ระหว่างการทดลอง และสิ้นสุดการทดลองในแต่ละชุดการทดลอง นา
ข้อมูลที่ได้ไปคานวณหาค่าต่าง ๆ ดังนี้
ก. อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตต่ อ วั น (Average diary growth : ADG) (กรั ม /วั น )
ADG = (น้าหนั ก ปลาเมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง – น้าหนั ก ปลาเมื่ อ เริ่ ม การทดลอง)
จานวนวั น ที่ ท ดลอง
ข. อัตรารอด (Survival) เปอร์เซ็นต์
= (จานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง / จานวนปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง) x 100
ค. น้าหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง (Weight gain : WG) (กรั ม )
WG = น้าหนักปลาเมื่อสิน้ สุดการทดลอง – น้าหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง
ง. อั ต ราการเปลี่ ย นอาหารเป็ น เนื้ อ (Feed conversion ratio : FCR)
FCR = น้าหนักของอาหารที่ปลากิน
น้าหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละชุด
การทดลอง จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธีของ Tukey’s test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษา
หลังสิ้นสุดการทดลองการเลี้ยงปลาหมอด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซานที่ ระดับแตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120
วัน พบว่า ปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานที่ระดับ 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักสุดท้าย น้าหนักที่
เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริม
ด้วยไคโตซานที่ระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อพบว่าปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซาน
ที่ระดับ 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับ
ปลาหมอที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซานที่ระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ และในส่วนของอัตราการรอดตายพบว่าทุกชุด
การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1 ส่วนคุณภาพน้าพบว่าคุณภาพน้าในกระชัง
ปลาหมอที่ได้อาหารเสริมด้วยไคโตซาน ทั้ง 4 ชุดการทดลอง (0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์) มีความเป็นกรด เป็น
ด่าง ออกซิเจนที่ละลายในน้า และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาหมอที่เลีย้ งในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยไค
โตซาน ในระดับที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120 วัน
ระดับของไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์)
Pพารามิเตอร์
value
0.0
0.5
1.0
1.5
น้าหนักเริ่มต้น (กรัมต่อตัว)
2.11±0.04
2.11±0.04
2.13±0.06
2.11±0.04
0.987
a
ab
b
b
น้าหนักสุดท้าย (กรัมต่อตัว)
110.20±1.72 114.75±0.77 118.38±1.24 119.41±0.74
0.003
น้าหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัมต่อตัว)
108.09±1.76a 112.63±0.80ab 116.24±1.30b 117.30±0.75b 0.004
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัมต่อวัน) 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 ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 2 คุ ณ ภาพน้าเฉลี่ยในกระชังที่เลี้ยงปลาหมอด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซาน ในระดั บที่แตกต่างกั น เป็ น
ระยะเวลา 120 วัน
ระดับของไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์)
Pพารามิเตอร์
value
0.0
0.5
1.0
1.5
ความเป็นกรด เป็นด่าง
7.23±0.03a
7.20±0.00a
7.20±0.00a
7.20±0.00a
0.441
อุณหภูมนิ า้ (องศาเซลเซียส)
28.83±0.07a 28.63±0.12a 28.73±0.67a 28.77±0.03a 0.391
ออกซิเจนที่ละลายในน้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
3.03±0.03a
2.90±0.06a
3.00±0.06a
2.93±0.03a 0.250
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร)
0.032±0.001a 0.033±0.001a 0.032±0.001a 0.032±0.001a 0.840
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

วิจารณ์และสรุปผล
หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาหมอในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซาน ในระดับที่แตกต่าง คือ 0.0, 0.5, 1.0
และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่าปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานที่ระดับ 1.0 และ 1.5
เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักสุดท้าย น้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ดีกว่าปลา
หมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซาน 0.0 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับการทดลองของ มนต์สรวง ยางทอง และคณะ
(2550) ที่พบว่าการเคลือบด้วยไคโตซานในระดับ 10 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมอาหาร เป็นระดับที่ทาให้ปลานิลมีน้าหนัก
เฉลี่ยต่อตัว น้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน สูงที่สุด และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ต่าที่สุด
Geng et al. (2011) พบว่าการเสริมไคโตซานในอาหารที่ระดับ 3 และ 6 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส่งผลให้ปลาช่อน
ทะเล มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารควบคุม กัญช์ เกล็ดมณี และคณะ (2553) พบว่าการเสริมไคโต
ซานเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักอาหาร ทาให้ปลากะพงขาวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น
สาลิกาและคณะ (2556) กล่าวว่าการผสมไคโตซานในอาหารสัตว์น้าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเร่ง
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การเจริญเติบโตของสัตว์น้า แต่ขัดแย่งกับการทดลองของ ดวงกมล แสนสวาท (2552) พบว่าการเสริมไคโตซานใน
อาหารปลานิล ที่ระดับ 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีการเจริญเติบโตต่ากว่ากลุ่มควบคุม และ
Shiau and Yu (1999) การเสริมไคโตซานในระดับที่สูงเกินไปในอาหารจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิล การ
ทดลองครัง้ จึงสรุปผลได้ว่าการเสริมไคโตซานในอาหาร ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอ
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การศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตดิ ินในพื้นที่การเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ไร่ใบธง
The study analyzes soil properties in agricultural areas to promote the
cultivation of organic crops that is environmentally friendly. Bitoung Farm
วิมลรัตน์ ศีติสาร1 ทศพล สุขโต1 และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ1*
Wimonrat Sitisara1, Thotsaphon Sukto1 and Sukthai Pongpattanasiri1*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติดินในพื้นที่การเกษตรเพื่อส่ งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ไร่ใบธง มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน เปรียบเทียบพื้นที่เกษตรอินทรีย์และพื้นที่
เกษตรเคมี และส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติทางกายภาพของ
ดินในพื้นที่เกษตรอินทรียด์ ีกว่าดินในพื้นที่เกษตรเคมี ทั้งด้านความหนาแน่น ความพรุน สภาพการซึมผ่านของน้า และ
ค่าความแข็งของดิน
คุณสมบัตทิ างเคมีของดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็นพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์ และพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ พบว่า
ระดับอินทรียวัตถุดินในพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง (2.17 %) ส่วนดินในพืน้ ที่แปลงผักอินทรีย์
มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ามาก (0.41 %) จากการเปรียบเทียบระดับธาตุอาหาร พบว่า ดินในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ กับดิน
ในพืน้ ที่แปลงผักอินทรีย์ มีปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัสต่ามาก ส่วนโพแทสเซียมในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์อยู่
ในระดับปานกลาง พื้นที่แปลงผักอินทรีย์อยู่ในระดับต่ามาก ตามระดับของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังตรวจพบ
ปริมาณตะกั่ว ในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์มีเท่ากับ 29.83 mg/kg ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณ ภาพดิน โดยกรมควบคุ ม
มลพิษ
คาสาคัญ: การปลูกพืชอินทรีย์ พื้นที่การเกษตร คุณสมบัตดิ ิน ไร่ใบธง
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1 Environmental Technology and Management School of Energy and Environment University of Phayao, Phayao Province 56000
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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

บทนา
สถานการณ์เกษตรอินทรีย์มีความต้องการสูงมากในต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับมากในห้างสรรพสินค้าชั้น
นาหลายแห่งได้เลือกผักอินทรี ย์เพื่อวางจาหน่าย นอกจากนี้ยังทาให้ภาพรวมในภาคการเกษตรของประชาคมโลก
ขยายตัวมากขึ้น สังเกตจากปี 2555 มีพ้นื ที่การเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสิ้น 234.3 ล้านไร่ เยอะที่สุด ในประเทศ
ออสเตรเลี ย อาร์ เจนติน า อเมริ ก า ส่ วนในประเทศไทยสั ด ส่ ว นของเกษตรอิน ทรีย์มี น้อ ยมาก ไม่ถึ ง 1% ของภาค
การเกษตรทั้งหมด [1] และกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2549 ดัชนีการขยายตัวเริ่มมีแนวโน้มที่ดีข้ึนเรื่อยๆจาก
3.83 % เป็น 10.79% ในปี 2533 และปี 2557 จึงคาดการว่าจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.91% และมีทิศทางที่
ขึน้
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่มีความสาคัญเร่งด่วนพบว่า
ปัญหาเรื่องของสารเคมีตกค้างเป็นประเด็นปัญหาเร่งด่วนในระดับที่ 5 ที่ต้องได้รับการแก้ไขและบริหารจัดการในระยะ
ยาว และพื้นที่ประสบปัญหามากที่สุด คือ อาเภอแม่ใจ เนื่องจากมีการใช้สารเคมีใ นภาคการเกษตรจานวนมากตลอด
ทั้งปี เช่น การปลูกข้าว ขิง เป็นต้น [2]
ในกลุ่ ม สั งคมสมั ย ใหม่ที่ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้าให้สะอาด ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์
อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทาการผลิต นอกจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีในการเกษตรแล้ว
ยังให้ความสาคัญ กับการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหาร พลังงาน อนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร การฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีว ภาพ ดั งนั้ น เกษตรกรที่ หั น มาท าเกษตรอิ น ทรี ย์จึ งให้ ค วามส าคั ญ กั บการอนุ รัก ษ์ ระบบนิเวศ
การเกษตร
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ประกอบกับบริษัทใบธง จากัดผู้ผลิตและจาหน่ายสารชีวภาพมีความต้องการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ไร่ใบธง
ดั ง นั้น จึ งมี ก ารตรวจสอบความอุ ด มสมบู รณ์ ข องดิ น และแหล่ ง น้าในพื้ น ที่ ไร่ ใบธงก่ อ นการเพาะปลู ก พื ชอิน ทรี ย์
เปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรเคมีของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง เพื่อนาร่องและส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การสารวจ ทดสอบความอุดมสมบูรณ์ ของดิน และแหล่งน้าในพื้นที่ไร่ใบธงก่อนการเพาะปลูกพืชอินทรีย์
เปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรเคมีของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง เพื่อนาร่องและส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร และเก็บตัวอย่างน้าในพื้นที่การเกษตรโดยการ
เก็บตัวอย่างแบบจ้วง (Grab Sampling) ในพื้นเกษตรอินทรีย์ของไร่ใบธง และพื้นที่เกษตรเคมี จากนั้นนาไปวิเคราะห์
คุณสมบัตทิ างด้านกายภาพ และคุณสมบัตทิ างด้านเคมีของดินและน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านกายภาพของดิน
1.1 องค์ประกอบของดิน (Soil three phase)
1.2 ความหนาแน่นของดิน (Soil bulk density)
1.3 ความพรุนของดิน (Total porosity)
1.4 สภาพให้น้าซึมผ่าน (Hydraulic conductivity)
1.5 ความแข็งของดิน (Soil hardness)
1.6 แรงเฉือนของดิน (Shear Strength)
2. การศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านเคมีของดิน
2.1 อินทรียวัตถุ (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. การศึกษาคุณของน้าในนาข้าว
3.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3.2 ค่าการนาไฟฟ้า (EC)
3.3 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า (DO)
3.4 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้า (TDS)
4. การศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านกายภาพของต้นข้าว
4.1 การศึกษาขนาดต้นข้าว
4.2 การทดสอบแรงดึงขาดด้วยวิธี Tensile Testing
4.3 การวัดแรงหัก
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของดิน
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านกายภาพของดิน
Soil three
Soil
Total
Hydraulic
Soil
Shear
phase
bulk porosity conductivity hardness Strength
ประเภท
(%)
(%)
(cm/s)
(kg/cm3) (kg/cm2)
density
solid liquid air (g/cm2)
นาข้าวอินทรีย์ 35 42 23 1.08
65
5.97 x 10-3
89.28
0.05
-5
นาข้าวเคมี
58 37 5
1.34
42
7.44 x 10
107.57
0.10
จากการศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านกายภาพของดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี ด้านองค์ประกอบของ
ดิน ซึ่ งประกอบด้ วยสั ด ส่ว น ของแข็ ง : ของเหลว: อากาศ (solid: liquid: air) ของดิ นในพื้น ที่ เกษตรอิน ทรีย์พ บว่า มี
สัดส่วนขององค์ประกอบของดิน ที่เป็นของแข็ง (solid) น้อยกว่า ดินในพื้นที่เกษตรเคมี ส่วนองค์ประกอบของดินที่เป็น
ของเหลว (liquid) และอากาศ (air) มี ป ริ ม าณมากกว่า ดิ น ในพื้ น ที่ เกษตรเคมี โดยดิ น ในพื้ น ที่ เกษตรอิ น ทรี ย์ มี ค่ า
องค์ประกอบของดิน เท่ากับ 35: 42: 23 เปอร์เซ็นต์ ส่วนดินในพื้นที่เกษตรเคมี มีค่าองค์ประกอบของดิน เท่ากับ 58:
37: 5 เปอร์เซ็นต์
ค่าความหนาแน่นของดิน (Soil bulk density) และความพรุนของดิน (Total porosity) พบว่าดินในพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าดินในพืน้ ที่เกษตรเคมี แต่มคี ่าความพรุนที่มากกว่าดินในพื้นที่เกษตรเคมี โดยมีค่า
ความหนาแน่น เท่ากับ 1.08 g/cm2 ค่าความพรุน เท่ากับ 65 % ส่วนดินในพื้นที่เกษตรเคมี มีค่าความหนาแน่น เท่ากับ
1.34 g/cm2 ค่าความพรุน เท่ากับ 42 % ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณค่าความหนาแน่นและค่าความพรุนมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของดิน ทั้งนี้หากองค์ประกอบของดินมีของแข็งในปริมาณมากจะทาให้ค่าความหนาแน่นของดินเพิ่มขึ้น
ในขณะที่คา่ ความพรุนจะมีค่าน้อยลง ประมาณของเหลวและอากาศในองค์ประกอบของดินจึงลดลงตามลาดับ
สภาพให้น้าซึมผ่าน (Hydraulic conductivity) พบว่า ดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์มีสภาพให้น้าซึมผ่านที่ไวกว่าดิน
ในพื้นที่เกษตรเคมี โดยมีค่าเท่ากับ 5.97 x 10-3 cm/s และ 7.44 x 10-5 cm/s ตามลาดับ สภาพให้น้าซึมผ่านดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับความพรุนและความหนาแน่นของดินยิ่งมีความพรุน หรือช่องว่างเยอะยิ่งทาให้สภาพการให้น้าซึมผ่านได้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากค่าสภาพให้น้าซึมผ่านยั งสามารถจัดประเภทของดินได้ดังนี้ คือ ดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จัดเป็นดิน
ประเภทที่อยูร่ ะหว่าง Sand และ Fine sand and Silt ส่วนดินในพื้นที่เกษตรเคมี จัดเป็นดินประเภท Fine sand and Silt
Gravel

K=

102

Sand

1

10-2

Fine sand and Silt

Clay

10-4

10-8

10-6

(cm/s)

ที่มา : Japan Society of lrrigation, drainage and Reclamation Engineering. 1979. [3]
ความแข็งของดิน (Soil hardness) พบว่า ดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ มีค่าความแข็งของดินน้อยกว่าดินในพื้นที
เกษตรเคมี โดยมีค่าเท่ากับ 89.28 kg/cm3 และ 107.57 kg/cm3 ตามลาดับ และแรงเฉือนของดิน (Shear Strength)
พบว่า ดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ มีค่าความแข็งของดินน้อยกว่าดินในพื้นทีเกษตรเคมี เช่นเดียวกับความแข็งของดิน
โดยมีคา่ เท่ากับ 0.05 kg/cm3 และ 0.10 kg/cm3 ตามลาดับ
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2. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมีของดิน
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านเคมีของดิน
ประเภท
organic
Organic Nitrogen
(%)
matter
carbon
(%)
(%)
นาข้าวอินทรีย์
2.17
3.74
0.18
แปลงผัก
0.41
0.70
0.07
อินทรีย์

Potassium Phosphorus
(mg/kg)
(mg/kg)
72.90
20.37

1.23
1.20

pH

Lead
(mg/kg)

7.62
6.24

29.83
Not
detected

จากการศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมีของดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งการศึก ษาออกเป็นพื้นที่นาข้าว
อิน ทรีย์ และพื้น ที่แ ปลงผั ก อินทรีย์ พบว่า ดิ น ในพื้น ที่น าข้ าวอิน ทรีย์ มีปริ มาณอินทรีย วัต ถุ (organic matter) และ
อินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon) สูงกว่าดินในพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ โดยดินในพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์มีค่าเท่ากับ 2.17 %
และ 3.74 % ส่ ว นดิ น ในพื้ น ที่ แ ปลงผั ก อิ น ทรี ย์ ค่ า เท่ า กั บ 0.41 % และ 0.70 % ซึ่ ง จากการเปรี ย บเที ย บระดั บ
อินทรียวัตถุ (Organic matter Level) พบว่า ดินในพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง ส่วนดินในพืน้ ที่
แปลงผักอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ามาก
ไนโตรเจน (Nitrogen) พบว่าในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์มปี ริมาณไนโตรเจนมีค่าเท่ากันพืน้ ที่แปลงผักอินทรีย์ โดยมี
ค่ า เท่ า กั บ 0.18 % และ 0.07 % ตามล าดั บ โพแทสเซี ย ม (Potassium) พบว่ า ในพื้ น ที่ น าข้ า วอิ น ทรี ย์ มี ป ริ ม าณ
โพแทสเซี ย ม น้ อ ยกว่า พื้ น ที่ แ ปลงผั ก อิน ทรี ย์ โดยมีค่ าเท่ า กั บ 72.90 mg/kg และ 20.37 mg/kg ตามล าดั บ ส่ ว น
ฟอสฟอรัส (Phosphorus) พบว่า ในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์มีปริมาณฟอสฟอรัส มากกว่าพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ โดยมีค่า
เท่ากับ 1.23 mg/kg และ 1.20 mg/kg ตามลาดับ ซึ่งจากการเปรียบเทียบระดับธาตุอาหาร พบว่า ดินในพื้นที่นาข้าว
อินทรีย์ กับดินในพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ มีปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัสต่ามาก ส่วนโพแทสเซียมในพืน้ ที่นา
ข้าวอินทรีย์อยูใ่ นระดับปานกลาง พื้นที่แปลงผักอินทรีย์อยูใ่ นระดับต่ามาก ตามระดับของกรมพัฒนาที่ดนิ [4]
ตารางที่ 3 การประเมินค่าการวิเคราะห์ของดิน
ระดับ (rating)

organic matter (%)

Nitrogen (%) Potassium (mg/kg) Phosphorus (mg/kg)

ต่ามาก

<0.5

< 0.25

<30

<3

ต่า

0.5-1.0

0.50-0.75

30-60

3-6

ค่อนข้างต่า

1.0-1.5

-

-

6-10

ปานกลาง

1.5-2.5

0.75-1.25

60-90

10-15

ค่อนข้างสูง

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 ดินในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.62 จัดเป็นด่าง
อ่อน และดินในพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ มีค่าเท่ากับ 6.24 จัดเป็นกรดอ่อน ซึ่งเมื่อพิ จารณาสภาพการละลายได้ของธาตุ
ต่างๆในดินได้กาหนดให้ช่วงความเป็นกรด-ด่าง 6-7 เป็นช่วงที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช [5]
นอกจากนีก้ ารวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน ตะกั่ว (Lead) พบว่า ดินในพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์มี
ปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 29.83 mg/kg ส่วนดินในพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ไม่พบปริมาณตะกั่ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัยและเกษตรกรรม พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดิน โดยกรม
ควบคุมมลพิษ (ต้องไม่เกิน 400 mg/kg)
3. ผลการศึกษาคุณภาพของน้าในนาข้าว
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาคุณภาพของน้าในนาข้าว
ประเภท
pH
EC (s/cm)
นาข้าวอินทรีย์
7.70
76
นาข้าวเคมี
7.15
104

DO (mg/L)
5.40
4.20

TDS (mg/L)
145
0.61

จากการศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านกายภาพของน้าในนาข้าว เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้าในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์
และนาข้าวเคมี พบว่า คุณภาพน้าในนาข้าวอินทรีย์ มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.70 ค่าการนาไฟฟ้า (EC) มีค่า
เท่ากับ 76 s/cm ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า (DO) มีค่าเท่ากับ 5.40 mg/L และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
อยู่ในน้า (TDS) มีค่าเท่ากับ 145 mg/L
ส่วน คุณภาพน้าในพื้นที่นาข้าวเคมี มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.15 ค่าการนาไฟฟ้า (EC) มีค่าเท่ากับ
104 s/cm ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า (DO) มีค่าเท่ากับ 4.20 mg/L และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้า
(TDS) มีค่าเท่ากับ 0.61 mg/L
เมื่อพิจาณาค่ามาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้าใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค และการเกษตร) พบว่า คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. การศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของต้นข้าว
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาขนาดต้นข้าว
ต้นข้าว
ต้นที่
1
ต้นข้าวอินทรีย์
2
3
ต้นข้าวแบบปกติที่ใช้
1
สารเคมี
2
3

ความสูง (cm.)
117
118
123
146.50
135.80
122.70
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ต้น/กอ
12
10
11
9
9
8

รวง/กอ
12
10
11
9
9
8

น้าหนัก (g.)
587

221
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จากการศึกษาขนาดของต้นข้าวในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวเคมี พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสูงของต้น
ข้าวในนาอินทรีย์ระยะออกรวงมีความสูง มีค่าเท่ากับ 119.33 cm. จานวนต้นต่อกอ เท่ากับ 11 ต้น จานวนรวงต่อกอ
เท่ากับ 11 รวง และมีน้าหนักเฉลี่ยต่อกอเท่ากับ 587 g.
ส่วนขนาดของต้นข้าวในนาเคมีพบว่า ค่าเฉลี่ยของความสูงของต้นข้าวระยะออกรวงมีความสูง มีค่าเท่ากับ 135
cm. จานวนต้นต่อกอ เท่ากับ8.67 ต้น จานวนรวงต่อกอ เท่ากับ 8.67 รวง และมีนาหนั
้ กเฉลี่ยต่อกอเท่ากับ 221 g.
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า ข้าวในนาอินทรีย์ มีการเจริญ เติบโตที่ดีกว่าข้าวในนาเคมี ทั้งน้าหนัก
เฉลี่ย จานวนรวง แต่ความสูงของต้นข้าวอินทรีย์นั้นต่ากว่าต้นข้าวเคมี

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบแรงดึงด้วยวิธี Tensile Testing
ผลจากการทดสอบแรงดึงขาดของต้นข้าวทั้ง 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
ตามลาดับ ซึ่งจากค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ส่วนนัน้ พบว่าข้าวอินทรีย์ (165.33 นิวตัน) ค่าของแรงดึงขาดมากกว่าข้าวเคมี (115.33
นิวตัน)
ตารางที่ 6 ผลการวัดความสามารถในการรับแรงของต้นข้าว
ต้นข้าว
เส้นรอบวง (cm)
วัดแรกหัก (mL.)
โคนต้น
กลางต้น
โคนต้น
กลางต้น
ต้นข้าวอินทรีย์
2.65
2.30
797
600
ต้นข้าวแบบปกติที่ใช้สารเคมี
2.40
2.25
420
300
ผลการวัดความสามารถในการรับแรงของต้นข้าว เมื่อพิจาณาจากเส้นรอบวงของต้นข้าวบริเวณ โคนต้น และ
กลางต้น พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันทั้งข้าวอินทรีย์ และข้าวเคมี แต่ความสามารถในการรับแรงต่างกันทั้งบริเวณโคนต้น
และกลางลาต้น โดยข้าวอินทรีย์มคี ่ามากกว่าข้าวเคมีถึง 2 เท่า โดยมีค่าเท่ากับ 797 และ 600 ml. ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ต้านแรงลม และรับน้าหนักรวงข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรมักประสบปัญหาข้าวล้มหรือ ข้าวหักรวงเป็นต้น
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของดิน เพื่อเปรียบเทียบดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
เคมี พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณสมบัตทิ างกายภาพของดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ดีกว่าดินในพื้นที่เกษตรเคมี ทัง้ ด้าน
ความหนาแน่น ความพรุน สภาพการซึมผ่านของน้า และค่าความแข็งของดิน เหล่านี้ส่งผลให้ดินมีความสามารถใน
การอุ้ม น้าได้ดี จึงสามารถรัก ษาความชื้นได้ ดี เหมาะสมแก่ก ารเพาะปลู ก อีกทั้ งการใส่ ปุ๋ย อิน ทรีย์ทาให้ดิ นไม่แข็ ง
จนเกินไปจึงง่ายต่อการไถพรวนทาให้ประหยัดเวลาและพลังงานในการไถพรวนเพื่อเตรียมการเพาะปลูก ส่วนแปลงนา
เคมีที่มคี ่าความหนาแน่น และค่าความแข็งของดินที่สูงกว่า เป็นไปได้ว่าเกิดจากการเติมปุ๋ยเคมีที่มีการใช้ดินขาว (Clay)
[6] เป็นองค์ประกอบในการขึ้นรูปปุ๋ยหรือส่วนเติมเต็ม ซึ่งดินขาวมีคุณสมบัติช่วยในการยึดเกาะของอนุภาคดิน ซึ่งจะ
แทรกตัวในช่องว่างของดิน ทาให้เม็ดดินจับตัวกันแน่นขึ้น สังเกตได้ว่าแปลงเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากหรือใช้
ติดต่อกันนานๆ จะทาให้ดินมีความหนาแน่น และค่าความแข็งของดินสูงขึ้น
การศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านเคมีของดินในพืน้ ที่เกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์
และพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ การประเมินค่าการวิเคราะห์ของดิน พบว่า ระดับอินทรียวัตถุ (Organic matter Level) ดินใน
พื้นที่นาข้าวอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง (2.17 %) ส่วนดินในพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุ
ต่ามาก (0.41 %) นอกจากนี้ยังพบว่า ดินในพืน้ ที่นาข้าวอินทรีย์ กับดินในพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ มีปริมาณไนโตรเจนและ
ปริมาณฟอสฟอรัสต่ามาก ส่วนโพรแทสเซียมในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์อยูใ่ นระดับปานกลาง พื้นที่แปลงผักอินทรียอ์ ยู่ใน
ระดับต่ามาก [4]ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช [6] นอกจากนี้ยังตรวจ
พบ ปริมาณตะกั่ว ในพื้นที่นาข้าวอินทรียม์ ีเท่ากับ 29.83 mg/kg ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดิน โดยกรมควบคุม
มลพิษ
การศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของน้าในนาข้าว เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้าในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์
และนาข้าวเคมี เมื่อพิจาณาค่ามาตรฐานคุณ ภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้าใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค และการเกษตร) พบว่า คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขนาดของต้นข้าวในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวเคมี พบว่ าข้าวในนาอินทรีย์ มีการ
เจริญเติบโตที่ดีกว่าข้าวในนาเคมี ทั้งน้าหนักเฉลี่ย จานวนรวง แต่ความสูงของต้นข้าวอินทรีย์นั้นต่ากว่าต้นข้าวเคมี
ทั้งนี้เมื่อทดสอบแรงดึงด้วยวิธี Tensile Testing จากค่าเฉลี่ยทั้ง ส่วนโคนต้น กลางต้น และ ยอด นั้นพบว่าข้าวอินทรีย์
(165.33 นิวตัน) ค่าของแรงดึงขาดมากกว่าข้าวเคมี (115.33 นิวตัน) จึงสอดคล้องกับผลการวัดความสามารถในการรับ
แรงของต้นข้าวโดยข้าวอินทรีย์มีค่ามากกว่าข้าวเคมีถึง 2 เท่า โดยมีค่าเท่ากับ 797 และ 600 ml. ในขณะที่มีเส้นรอบ
วงของต้นข้าวบริเวณ โคนต้น และ กลางต้น พบว่ามีค่าใกล้เ คียงกันซึ่งจะส่งผลต่อการต้านแรงลม และรับน้าหนักรวง
ข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรมักประสบปัญหาข้าวล้มหรือ ข้าวหักรวงเป็นต้น
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การบาบัดฮอร์โมน 17แอลฟา-เมทิลเทสโทสเตอโรน ในน้าบ่อแปลงเพศปลาด้วย
กระบวนการโอโซเนชัน
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
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการบาบั ดฮอร์โมน 17แอลฟา–เมทิลเทส
โทสเตอโรน ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการโอโซเนชันที่สภาวะ pH 5.0 และปริมาณ
โอโซน 400 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ชั่ ว โมง ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบั ด ฮอร์ โ มน 17 แอลฟา–เมทิ ล เทสโทสเตอโรน
ได้สูงสุด 72.9% จากความเข้มข้นเริ่มต้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเหลือ 0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อพิจารณาค่าทาง
จลนพลศาสตร์ พบว่ากลไกการบาบัดเป็นแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยมีค่าคงที่การเกิดปฏิกิริยาคือ 0.0228 ต่อนาที
ทั้งนี้ประสิทธิภาพการในการบาบัดฮอร์โมน 17 แอลฟา–เมทิลเทสโทสเตอโรนด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ค่อนข้าง
ใกล้เคียงกับกระบวนการออกซิเดชันขัน้ สูงอื่นๆ
คาสาคัญ: 17แอลฟา–เมทิลเทสโทสเตอโรน บ่อแปลงเพศปลา กระบวนการออกซิเดชันขัน้ สูง 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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บทนา
การเพาะเลี้ยงปลาในประเทศไทยเป็นที่นิยมกันอย่างมาก ในการเพาะเลี้ยงปลานั้นจะนิยมเลี้ยงเฉพาะปลา
เพศผู้ เนื่องจากปลาเพศผู้บางสายพันธุ์ เมื่อโตเต็มที่แล้วจะให้น้าหนักตัวที่มาก และมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปลาเพศเมีย
โดยวิ ธี ที่ นิ ย มกั น มากที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น คื อ การแปลงเพศโดยใช้ ฮ อร์ โ มนเพศ ซึ่ ง ฮอร์ โ มนที่ ใ ช้ คื อ 17 แอลฟา–
เมทิลเทสโทสเตอโรน (17 alpha-methyltestosterone, MT) เป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ ที่เป็นที่นิยมในการนามาใช้
แปลงเพศของปลาโดยเฉพาะปลานิล การแปลงเพศปลาจะทาโดยการผสมฮอร์โมน MT กับอาหารปลาให้กับลูกปลา
กินในช่วง 21 วันแรก จากงานวิจัยพบว่า ฮอร์โมน MT มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ เมื่อได้สัมผัสฮอร์โมน MT
ในปริมาณระดับต่าในหน่วยนาโนกรัมต่อลิตร ซึ่งจะสังเกตได้ว่า เมื่อมีการสัมผัสกับฮอร์โมน MT ในปริมาณแม้เพียง
เล็กน้อยก็สามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชวี ติ ในน้าได้ สาหรับด้านผลกระทบต่อมนุษย์นั้นเป็นไปได้ว่าฮอร์โมน MT
จะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งในตับได้ [1] โดยปกติในบ่อปลา
นิลที่ทาการแปลงเพศปลานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนน้าทิ้งออกเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเสียของน้า
ภายในบ่อ ซึ่งจะถูกปล่อยทิง้ ลงสู่แหล่งรับน้าตามธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการบาบัดใดๆ อาจจะนาซึ่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมาได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการบาบัดน้าที่มีการปนเปื้อนของฮอร์โมน MT
ก่อนจะปล่อยออกสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ ทั้งนี้การเพิ่มกระบวนการบาบัดทางเคมี ได้แก่ กระบวนการออกซิเดชันขั้น
สูง (Advance Oxidation Processes: AOPs) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการสลายสารปนเปื้อน โดยเปลี่ยน
ให้สารเหล่านีอ้ ยู่ในรูปที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน (Ozonation)
เนื่องจากเมื่อทาปฏิกิริยาแล้วไม่ทาให้เกิดตะกอน และไม่ทาให้เกิดสารเคมีตกค้างเกิดขึ้น โดยจะทาการศึกษาหาปัจจัย
ของ pH และปริมาณโอโซนที่เหมาะสมสาหรับการบาบัดฮอร์โมน MT เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการบาบัด
สารดังกล่าวข้างต้นไม่ให้เป็นพิษหรือส่งผลต่อระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียง

วิธีการศึกษา
การเตรียมน้าเสียสังเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษา
พิ จ ารณาเตรี ย มน้าเสี ย สั ง เคราะห์ ที่ ค วามเข้ม ของฮอร์ โมน MT เท่ า กั บ 3.0 มิล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการละลายน้าของฮอร์โมน MT เท่ากับ 3.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 25 องศาเซลเซียส โดยเตรียมจาก
สารละลายฮอร์โมน MT มาตรฐานเข้มข้น 0.003 กรัม แล้วเจือจางด้วยเมทานอล 99.9%
ถังปฏิกิรยิ าที่ใช้ในการศึกษา
งานวิจัยนี้ใช้ถังปฏิกิริยาแบบ Batch ทาจากแก้วทรงกระบอกขนาดความจุ 1.2 ลิตร มีฝาปิด เจาะรูสาหรับใส่
ท่อโอโซน โดยเครื่องโอโซนที่ใช้คือ รุ่น OZ-A1 ยี่หอ้ Ozzon กาลังการผลิต 1.0 กรัมต่อชั่วโมง ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ถังปฏิกิริยาสาหรับกระบวนการโอโซเนชัน แบบ Batch
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
1. การศึกษา pH ที่เหมาะสม
ทาการทดลองในน้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นของฮอร์โมน MT เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในถัง
ปฏิกิริย า โดยศึก ษา pH ที่ เหมาะสม ที่ ส ภาวะ pH 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0 และควบคุ ม ปริม าณโอโซนที่ 300
มิลลิกรัมต่อชั่วโมง โดยทาการเก็บน้าตัวอย่างที่ระยะเวลาทาปฏิกิริยา 0, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 45 และ 60 นาที
เพื่ อ ท าการวิ เคราะห์ ป ริ ม าณ ฮอร์ โ มน MT ด้ ว ยเครื่ อ งด้ ว ยเครื่ อ งโครมาโทกราฟี ข องเหลวสมรรถนะสู ง
(High Performance Liquid Chromatography; HPLC) รุ่น LC-20A ยี่ห้อ Shimadzu
2. การศึกษาปริมาณโอโซนที่เหมาะสม
ทาการทดลองในน้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นของฮอร์โมน MT เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในถัง
ปฏิกิริยา โดยศึกษาปริมาณโอโซนที่เหมาะสม ที่ปริมาณ 200, 250, 300, 350 และ 400 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ที่สภาวะ
pH ที่เหมาะสม (จากผลการศึกษาข้างต้น) โดยทาการเก็บน้าตัวอย่างที่ระยะเวลาทาปฏิกิริยา 0, 4, 8, 10, 15, 20, 25,
30, 45 และ 60 นาที เพือ่ ทาการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน MT ด้วยเครื่องด้วยเครื่อง HPLC
การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน MT ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
วิเคราะห์ฮอร์โมน MT ด้วยเครื่อง HPLC รุ่น LC-20A ยี่ห้อ Shimadzu โดยใช้คอลัมน์ C18 ดีเทคเตอร์ชนิดยูวี
(Ultraviolet) และตัวทาละลายที่ใช้เป็นเฟสเคลื่อนที่คือ อะซิโตไนไตรล์ และน้า ที่อัตราการไหล 0.6 มิลลิลิตรต่อนาที
ใช้เวลาในการวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง 15 นาที
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน
1.1 ผลการศึกษา pH ทีเ่ หมาะสม
การศึก ษานี้เป็ น การศึก ษาความสั ม พั น ธ์ ของ pH ต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการบาบั ด ฮอร์ โมน MT ด้ ว ย
กระบวนการโอโซเนชัน ที่ ส ภาวะ pH ต่ างๆ (pH 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0) โดยควบคุ ม ปริ ม าณโอโซนที่ 300
มิลลิกรัมต่อชั่วโมงและความเข้มข้นฮอร์โมน MT เริ่มต้นที่ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่าที่สภาวะ pH 3.0
จะให้ประสิทธิภาพในการบาบัดฮอร์โมน MT ได้ดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพการบาบัด เท่ากับ 77.8% (ที่เวลาการบาบัด
60 นาที) และเหลือปริมาณ MT ในน้า เท่ากับ 0.66 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้จะพบว่าประสิทธิภาพการบาบัด MT
มีแนวโน้มลดต่าลงเมื่อปรับสภาวะ pH ให้สูงขึ้น โดยมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.6%, 56.8%, 52.8% และ 40.9% ที่
สภาวะ pH 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0 ตามลาดับประสิทธิภาพการบาบัด MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่สภาวะ pH
ต่างๆ แสดงได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพการบาบัดการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ทีส่ ภาวะ pH ต่างๆ
จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการบาบัดจะลดลงเมื่อ pH เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่ม pH เป็นการเพิ่มอนุมูล
อิสระไฮดรอกซิล (OH•) หากมี OH• มากเกินพอ จะทาให้เกิดการรวมตัวกันเองได้ ส่งผลให้ OH• ในระบบลดลง [2] ทา
ให้ประสิทธิภาพในบาบัดฮอร์โมน MT ลดลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bledzka et al. [3] ที่พบว่าเมื่อ pH
เพิ่มมากขึ้น จะทาให้มี OH• เพิ่มมากขึ้น แล้วเกิดการเปลี่ยนรูปใหม่ไปเป็นไฮโดรเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (HO2•) ซึ่ง
HO2• ทาปฏิกิริยากับ OH• ได้ดีกว่า ทาให้ OH• ไม่สามารถทาปฏิกิริยากับตัวฮอร์โมน MT ได้เท่าที่ควร ดังนัน้ ปฏิกิริยานี้
จึงเกิดได้ไม่ดีที่ pH สูงๆ
จากผลการทดลองข้ างต้ น พบว่ า ที่ ส ภาวะ pH 3.0 และ pH 5.0 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบั ด ฮอร์ โมน MT
ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน จึงเลือกที่สภาวะ pH 5.0
เพราะมีค่าใกล้เคียงกับ pH ของน้าเสียจากบ่อแปลงเพศปลาโดยทั่วไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสารเคมีที่ใช้ในการปรับ pH
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1.2 ผลการศึกษาปริมาณโอโซนทีเ่ หมาะสม
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโอโซนต่อประสิทธิ2ภาพการบาบัดฮอร์โมน MT
ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ที่สภาวะปริมาณโอโซนต่างๆ (200, 250, 300, 350 และ 400 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง) โดย
ควบคุม pH 5 และความเข้มข้น MT เริ่มต้นที่ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่าที่ปริมาณโอโซนสูงสุด 400
มิลลิกรัมต่อชั่วโมง สามารถบาบัดฮอร์โมน MT ได้ดีที่สุด โดยบาบัดได้ 72.9% และเหลือปริมาณฮอร์โมน MT ในน้า
0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาเป็นที่ปริมาณโอโซน 350, 300, 250 และ 200 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง บาบัดฮอร์โมน
MT ได้ 66.2%, 64.9%, 50.8% และ 48.2% ยังคงเหลือฮอร์โมน MT ในน้า 0.99, 1.04, 1.45 และ 1.63 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามลาดับ ประสิทธิภาพการบาบัด MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่สภาวะค่าปริมาณโอโซนต่างๆ แสดงได้ดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการบาบัดการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ที่คา่ ปริมาณโอโซนต่างๆ
2. ค่าจลนพลศาสตร์ (Kinetic)
จากการศึ ก ษาการบ าบั ด ฮอร์ โมน MT ด้ ว ยกระบวนการโอโซเนชั น ได้ ท าการวิ เคราะห์ ผ ลเพื่ อ หาค่ า
จลนพลศาสตร์ในการบาบัด โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร MT (C) และเวลาในการบาบัด (time)
พบว่าได้ค่าอันดับการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการโอโซเนชันได้อันดับหนึ่ง (first-order reaction) โดยปฏิกิริยาอันดับ
หนึ่ง จะแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของฮอร์โมน MT กับเวลาในการบาบัด ในรูปของ ln C (C คือ ความเข้มข้น
ที่ระยะเวลาต่างๆ) กับเวลา (time) ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยจะพิจารณาค่า R2 ที่มีแนวโน้มเข้าใกล้ 1.0 มากที่สุด ซึ่งเมื่อ
สร้างกราฟความสัมพันธ์ จะได้กราฟความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง ที่ให้ค่า R2 เท่ากับ 0.9817 และให้ค่าคงที่อัตราการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า (Rate constant, k) เท่ า กั บ 0.0228 ต่ อ นาที จะเห็น ได้ว ่า ปฏิก ิร ิย าการบ าบัด ฮอร์ โ มน MT ด้ ว ย
กระบวนการโอโซเนชันเป็น ปฏิกิริย าอัน ดับหนึ่ง (first-order reaction) ซึ่งแสดงว่า อัต ราการเกิด ปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับ
ความเข้ม ข้น เริ่มต้นของสารที่ต้อ งการบาบัด โดยหากในระบบมีความเข้ม ข้น ของฮอร์โมน MT สูงอัต ราปฏิกิริย า
การย่อ ยสลายฮอร์โมน MT ด้ว ยกระบวนการโอโซเนชัน จะเกิด ขึ้น ได้อ ย่า งรวดเร็ ว ทั้ง นี้อัต ราการย่อ ยสลายจะ
แปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของฮอร์โมน MT เริ่มต้นในระบบ
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ภาพที่ 4 จลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาอันดับหนึ่งในการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงแบบต่างๆ
ในการเปรีย บเที ย บประสิทธิ ภ าพการบาบั ดฮอร์โมน MT ด้ วยกระบวนการออกซิ เดชันขั้ นสู งต่างๆ ได้ แ ก่
กระบวนการเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยา [4] กระบวนการโฟโตไลซิส [5]-[7] และกระบวนการโอโซเนชัน (งานวิจัยนี้) ดัง
แสดงในตารางที่ 1 พบว่า กระบวนการเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยาบาบัดฮอร์โมน MT ได้ดี แต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
ในการบาบัด ในขณะที่กระบวนการโฟโตไลซิส เมื่อเทียบแหล่งกาเนิดแสงระหว่าง UV-A, UV-B และ UV-C พบว่า
UV-C จะบาบัดได้ดี ถ้ามีตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมในการบาบัด เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ผลคือ ประสิทธิภาพการบาบัดไม่
แตกต่างกันมาก เมื่อเทียบกับกระบวนการโอโซเนชัน คือ ภายในระยะเวลา 60 นาทีสามารถบาบัดฮอร์โมนได้มากกว่า
70% โดยไม่ต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยา หากต้องการให้ประสิทธิภาพในการบาบัดมากถึง 90% สามารถทาได้โดยการเพิ่ม
ระยะเวลาในการบาบัดมากขึน้
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการออกซิเดชันขัน้ สูงแบบต่างๆ
กระบวนการ
- Catalytic Fenton
(Fe3O4/MWCNTs-H2O2)

ความเข้มข้นเริ่มต้น
ฮอร์โมน MT
0.212 mg/L

- Photolysis (UV-A,
UV-B และ UV-C)
- Photolysis (UV-C และ
VUV)

0.1 mg/L

- Photolysis (UV-C) และ
- Photocatalytic
Oxidation โดยใช้ TiO2

3.0 mg/L

- Ozonation

3.0 mg/L

1.0 mg/L

ผลการศึกษา
- pH 4.5 บาบัดได้ 98.5% (เหลือ 0.003
mg/L) ที่เวลา 8 ชั่วโมง
- pH 3.5 บาบัดได้ 99.5% (เหลือ 0.001
mg/L) ที่เวลา 8 ชั่วโมง
- UV-C (40 วัตต์) บาบัดได้ 97.0%
(เหลือ <0.003 mg/L) ที่เวลา 8 นาที
- UV-C บาบัดได้เกิน 94.8%
(เหลือ 0.05 mg/L) ที่เวลา 15 นาที
- VUV บาบัดได้ 48.6% (เหลือ 0.5
mg/L) ที่เวลา 15 นาที
- Photolysis และ Photocatalytic
Oxidation บาบัดได้ใกล้เคียงกันและเกิน
95.0% (เหลือ 0.03 mg/L) ที่เวลา 60
นาที
- Ozonation บาบัดได้ 72.9% (เหลือ
0.78 mg/L) ที่เวลา 60 นาที

ผู้ศึกษา
Hu et al. (2012)

กัตตินาฏ สกุลสวัสติพันธ์
(2555)
พิมลทิพย์ ชุณหพิมล
(2556)

แสนภูมิ โพธิ์เหลือง และ
คมกริช คาอยู่ (2558)

งานวิจัยนี้

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลการศึกษาการบาบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัด
ฮอร์โมน MT คือ สภาวะ pH 5.0 และปริมาณโอโซน 400 มิล ลิ กรัม ต่อชั่ วโมง สามารถบาบั ดได้ 72.94% (บาบั ด
ฮอร์โมน MT จาก 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยใช้ระยะเวลาในการบาบัด 60 นาที ทั้งนี้
ปฏิกิริยาในการบาบัดเป็น ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (First-order reaction) ที่ค่าคงที่ k เท่ากับ 0.0228 ต่อนาที นอกจากนี้
กระบวนการโอโซเนชัน สามารถบาบัดฮอร์โมน MT ได้มากกว่า 70% ที่ระยะเวลาเพียง 60 นาที โดยไม่ตอ้ งใช้สารเร่ง
ปฏิกิริยา เมื่อเทียบกับบางกระบวนที่ใช้ระยะเวลามากกว่าในการบาบัด โดยจุดเด่นของกระบวนการโอโซเนชัน คือ ไม่
เกิดตะกอนจากการบาบัดด้วยสารออกซิแดนซ์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านงบประมาณแผ่นดินประจาปี พ.ศ.
2559
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วิเคราะห์ทางสถิตแิ ละแนวโน้มของผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าโดยใช้
โปรแกรมภาษาอาร์
Analysis statistical and trend of customer experience feedback using
R-programming language
ฌาณิศา เม่นแต้ม1*และ วฤษาย์ ร่มสายหยุด1
Chanisa Mentaem1* and Walisa Romsaiyud1
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูลของโปรแกรมอาร์ 2. เพื่อนา
ข้อ มู ล ทางสถิ ติ ม าวิเคราะห์ ผ ลกระทบการใช้บ ริก ารเฟซบุ๊ ก ต่อ การซื้ อ สิ น ค้ าและบริ ก ารของเอไอเอส (AIS) และ
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีจุดมุง่ หมายในการนาเสนอการวิเคราะห์ทางสถิตแิ ละแนวโน้มของ
ผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเอไอเอสโดยมีวิธีการวิจัยประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูล
ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อการใช้บริการของเอไอเอสจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ การประมวลผลวิเคราะห์สถิติ
และแนวโน้มผลตอบรับลูกค้าเอไอเอสโดยใช้โปรแกรมอาร์ การนาเสนอข้อมูลจากการประมวลผลในรูปแบบตาราง
และกราฟ และการนาข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์ผลตอบรับประสบการณ์การใช้บริการเฟซบุ๊กต่อการซื้อสินค้าและ
บริการของเอไอเอส
ผลจากการทดลองการถดถอยพหุ คู ณ ประกอบด้ ว ย 4 ประเภท 1. ค่ า คงที่ 2. เพศ 3. โปรโมชั่น และ
4. ปัญหาของลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 เพียงตัวแปรเดียว
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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

บทนา
ข้อมูลการใช้บริการเฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชากรในประเทศไทยที่เก็บรวบรวมอยู่บนฐานข้อมูลที่มปี ริมาณ
มหาศาลมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากสาหรับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้ใช้บริการ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้คอื การวิเคราะห์และการตรวจสอบแนวโน้มทัศนคติของผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กของ AIS Call Center
[1] ซึ่งมีผู้เข้าชมประมาณ 353 ,285 คน โดยใช้วธิ ีการทางสถิติเกี่ยวกับข้อมูลจานวนข้อความที่ผู้ใช้บริการแสดงความ
คิดเห็นต่อการซือ้ สินค้าหรือบริการ ในบทความนี้จะได้รับภาพรวมของทัศนคติการซื้อสินค้าหรือบริการของ AIS และยัง
มีการคานวณบางพารามิเตอร์ทางสถิติ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสถิติโดยใช้ โปรแกรมอาร์ซึ่งปัจจุบันได้รับการ
ยอมรับและ มีความนิยมสูง โดยมีผู้ใช้เพิ่มขึน้ จากหลายองค์กร เช่น Google Facebook และ Twitter เป็นต้น หรือองค์กร
ของรัฐระดับนานาชาติมากมาย เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเขียนพัฒนาโปรแกรม เพิ่มได้ อีกทั้งยังไม่มคี ่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาโปรแกรมเหมาะสาหรับการสนับสนุนการสร้างงานขององค์กรที่ มีข้อจากัดด้านงบประมาณ ให้ผลวิเคราะห์ที่
กระชับตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้ดี ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจของผู้ใช้งาน มีความยืดหยุ่นของรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่นาเข้า สามารถนาเข้า วิเคราะห์ประเภทของไฟล์ข้อมูล
รองรับรูปแบบไฟล์ข้อมูลหลายชนิดอาทิ ประเภทข้อความ เช่น text csv เป็นต้น และไฟล์จากโปรแกรมคานวณสถิติ
อื่นๆ เช่น Weka เป็นต้น มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูงและการแสดงผลกราฟิกคุณภาพสูง สวยงาม
และทันสมัย
ผู้วิจัยส่วนใหญ่นิยมนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจไปดาเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS [2] เนื่องจากมีผู้
นิยมใช้มาเป็นเวลานาน ทาให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่มองว่าโปรแกรม SPSS เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะมีผู้ใช้เป็นจานวนมากง่าย
ต่อการค้นคว้าเอกสารแนะนา แต่โปรแกรม SPSS ยังมีข้อจากัดในการใช้งาน คือ เหมาะสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติขั้นต้น มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ไม่เหมาะสาหรับหน่วยงานที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ ซึ่งอาจนาไปสู่การใช้งาน
โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และโปรแกรม SPSS ยังให้ผลการวิเคราะห์ที่มากเกินความจาเป็นทาให้ผู้ใช้งาน ที่ไม่ชานาญการ
ใช้งาน ไม่ทราบผลการวิเคราะห์ที่ต้องการอยู่ส่วนใดและอาจส่งผลให้วิเคราะห์ผลคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
กรณีขอ้ มูลมีขนาดใหญ่การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS จาเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง
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SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละการจัดการข้อมูลต่างๆ ผูใ้ ช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตปิ ระเภทต่างๆ
และแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกมาในรูปของตารางหรือแผนภูมชิ นิดต่างๆ การใช้งานโปรแกรมไม่ซับซ้อน ไม่
จาเป็นต้องมีความรู้พนื้ ฐานทางสถิตเิ ป็นอย่างดีเสมอไป เหมาะสาหรับผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา
และรวดเร็ว
โปรแกรม R มีความยืดหยุ่นของรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่นาเข้ามากกว่าโปรแกรม SPSS โปรแกรม R มีการจัดการ
ข้อมูล ที่รวดเร็วใช้งานง่ายไม่ต่างกับ SPSS โปรแกรม R ให้ผลวิเคราะห์ที่กระชับตรงตามความต้ องการของผู้ใช้มี
ความน่า เชื่อ ถื อ และให้ ผ ลวิเคราะห์ ที่ เป็ น รูป แบบกราฟิ ก ที่ ส วยงามมีค วามทั น สมั ย ผู้ ใช้งานสามารถเขีย นพั ฒ นา
โปรแกรมเพิ่มได้อกี ทัง้ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมเหมาะสาหรับการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยขององค์กร
ที่มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ
ดั งนั้น ในงานวิจั ย นี้ ขอน าเสนอวิเคราะห์ ท างสถิ ติแ ละแนวโน้ ม ของผลตอบรับ ประสบการณ์ ข องลู ก ค้ า ที่
ซื้อสินค้าและบริการของ AIS โดยใช้โปรแกรมอาร์ประมวลผลข้อมูลข้อความการแสดงความคิดเห็ นของลูกค้าใน
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเฟซบุ๊กของ AIS Call Center และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ เพื่อสามารถ
ตอบปัญหาข้อข้องใจของผู้ใช้บริการได้ตรงประเด็น ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

ภาพที่ 1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ
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ปัจจัยนาเข้า (Input) เป็นองค์ประกอบแรกของระบบ ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กของ AIS
กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ ในส่วนของวิธีการต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่ผลผลิตของระบบ
และในระบบนี้ ได้แก่ วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างจากข้อความแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการใช้บริการ
ของ AIS จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กของ AIS Call Center ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559จานวน 400
คน จากจานวนประชากรผู้เข้าชมประมาณ 353,285 คน โดยใช้สูตรการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน่
{3} อ้างในไพศาล หวังพานิช 2551) เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยใช้โปรแกรม R ประมวลผลวิเคราะห์สถิติ
และแนวโน้มผลตอบรับลูกค้า AIS นาเสนอข้อมูลจากการประมวลผลในรูปแบบตารางและกราฟและนาข้อมูลทางสถิติที่
ได้มาวิเคราะห์ผลตอบรับประสบการณ์การใช้บริการเฟซบุ๊กต่อการซื้อสินค้าและบริการของ AIS
ผลผลิต (Output) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ คือความสาเร็จในลักษณะต่าง ๆ ที่มปี ระสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผล ในระบบการศึกษา ได้แก่ ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรม R การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ตารางและกราฟ ซึ่งมีข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพั ฒนาธุรกิจการส่งเสริมการขายและปรับปรุงการ
บริการให้ตรงกับความต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจมากที่สุด
โปรแกรม R [4] เป็ น ซอฟต์ แวร์ ที่อ นุ ญ าตให้ ใช้ได้ โดยไม่ต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ภายใต้ลิ ข สิ ท ธิ์ แบบ GNU
General Public License 1 ของมูลนิธิ Free Software Foundation ในรูปรหัส source code ซึ่งสามารถคอมไพล์
และทางานได้บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ตระกูลต่างๆ วินโดว์และแมคอินทอช โปรแกรม R เป็นซอฟต์แวร์ที่รวมเอา
คุณสมบัติด้านการจัดการข้อมูล การคานวณ และการแสดงทางกราฟิกไว้ด้วยกันอย่างดีโดยมีความสามารถในการ
จัด เก็ บและจั ด การข้อ มู ล สามารถค านวณข้ อ มู ล ชนิด array และโดยเฉพาะ matrix ได้ มีเครื่อ งมือ คื อ ค าสั่ งที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสามารถในการแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในทางกราฟิกทั้งบนหน้าจอ
และทางการพิมพ์ และยังเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายและสามารถจัดการเงื่อนไขการทางานวนซ้าและอื่นๆ
อย่างครบถ้วน พัฒนาการของโปรแกรม R จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โปรแกรม R เป็นทั้งภาษาคอมพิวเตอร์และใช้ใน
การคานวณทางสถิติและกราฟิกที่สร้างและพัฒนาภายใต้โครงการ GNU โดยมีลักษณะ ที่โดดเด่นในทางการคานวณ
ทางสถิติจุดแข็งที่สาคัญอีกประการหนึ่งของโปรแกรม R คือความสามารถในด้านกราฟิกคุณภาพสูงในระดับตีพมิ พ์ได้
อย่างสวยงาม ด้วยคาสั่งที่ไม่ยุ่งยากนักและสามารถใส่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และสมการร่วมไปในกราฟได้ตาม
ต้องการแม้ว่าคาสั่งทางกราฟิกส่วนใหญ่ได้ตั้งค่าปริยายไว้อย่างเหมาะสมแล้วแต่ผู้ใช้ ก็ยังมีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบได้ตามต้องการ

ภาพที่ 2 หน้าจอระบบการทางานของโปรแกรม R
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โปรแกรม R 3.3 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางสถิติและสามารถกาหนดโมเดลคณิตศาสตร์
ลงไปได้ เลย โปรแกรม R ถู ก ออกแบบให้ เป็ น ระบบที่ ทางานได้ ตั้งแต่ก ารจั ด การข้ อมู ล การวิเคราะห์ ไปจนถึ งการ
แสดงผลกราฟิกโดยตั วเอง จึงทาให้ก ารเขียนชุดคาสั่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงการแสดงผลโดย
ไม่ต้องแบ่งการทางานเป็นส่วนๆ ด้วยซอฟต์แวร์หลายตัว โปรแกรม R [5] จะประกอบดวย 2 หนาตางหลักคือ RGui
และ Rterm โดยที่หนาตาง RGui นั้นยังประกอบดวยหนาตางยอยอีก 2 หนาตางคือ หนาตางยอย RConsole สาหรับ
เขียนคาสั่งและแสดงผลลัพธ และหนาตางยอย RGraph สาหรับแสดงผลลัพธในรูปแบบกราฟ
ทัศนคติ [6] คือ การผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความรู้ ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรู้สึกของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ หนึ่งๆ ซึ่งออกมาทางการประเมินค่า อาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ
ปฏิเสธก็ได้ และความรู้สกึ เหล่านี้มีแนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น
ทุ ก วั น นี้ เครือ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ [7] ได้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ ใหม่ ที่ เข้ า ไปจั บ จองช่ว งเวลาการใช้ ง านของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะเช็คอีเมล์ (E-mail) และติดตามข่าวสารต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วสิ่งที่ขาด
ไม่ได้เลยคือการเข้าสูโ่ ลกเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทาหน้าที่เสมือนเป็นหน้าต่างที่พาผู้ใช้ไปพบเจอผู้คนมากมายจากทั่ว
ทุกมุมโลกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิท ญาติ พี่น้อง หรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อนการสนทนาที่
สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆคน (Many-to-Many) [8] เมื่อมีสภาพของการเป็นสื่อสังคมสิ่งสาคัญก็คือการสนทนาที่
เกิดขึ้นอาจจะเป็นการร่วมกลุ่มคุยในเรื่องที่ สนใจร่วมกันหรือการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆโดยที่ไม่มีใคร
เข้ามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนาแม้กระทั่งตัวผู้ผลิตเนื้อหานั่นเองเพราะผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรูปแบบ
ของการเพิ่มเติมความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งเข้าไปแก้ไขเนือ้ หานัน้ ได้ดว้ ยตัวเอง
เฟซบุ๊ก (Facebook) [9] เป็นช่องทางการโฆษณาที่สาคัญ และมีจุดใดบ้างที่ ธุรกิ จต้องไม่มองข้าม และจุ ด
ใดบ้างที่ต้องนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์โดยนาข้อมูลผลการวิจัยไปวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการดาเนินธุรกิจ การจัด
กิ จ กรรมทางการตลาด การสร้ า งตราสิ น ค้ า การโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถพัฒนากิจการงานให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกับการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้งของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ ในอนาคตอย่างไม่มีที่ส้ินสุด [10] สรุปสถิติผู้ใช้ Social
Media ในไทยจากงาน Thailand Social Award 2016 วันที่ 19 พฤษภาคม 2016 คนไทยใช้ Facebook 41 ล้านคน โตขึ้น
17% คิ ด เป็ น 60% ของประชากรไทย ส่ ว น Facebook Page ไทยมี ม ากถึ ง 7 แสนเพจ สั ด ส่ วนเพศชาย:หญิ ง ที่ ใช้
Facebook 21:20 เป็นปีแรกที่ผู้ชายใช้ Facebook มากกว่าผู้หญิง คนไทยใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 8 ของโลก และ
เป็ น อั น ดั บ 3 ของเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ช่ว งเวลาที่ ค นไทยโพสต์ Facebook มากที่ สุ ด อั น ดั บ 1 เวลา 10.00 12.00 น. อันดับ 2 เวลา 13.00-16.00 น. และ อันดับ 3 เวลา 20.00-21.00 น. ส่วนช่วงเวลาที่คน Like , Share และ
Comment ใน Facebook มากที่ สุ ด คื อ วั น พุ ธ เวลา 9.00-16.00 น. ช่ว งเวลา 16.00 และ 20.00 น. ของอาทิ ต ย์ พฤหัส ทัง้ นี้ช่วงเวลาที่ Like , Share และ Comment ใน Facebook น้อย คือ ช่วงเวลา 23.00 – 08.00 o”
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อความแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างลูกค้า AIS
จากภาพที่ 3 แสดงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเฟซบุ๊กของ AIS โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลจากข้อความแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการรับบริการของ AIS ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559
โดยจาแนกเป็น เพศ โปรโมชันที่ใช้บริการ ปัญหาที่พบจากการใช้บริการ และช่วงเวลาในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มของผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้บริการของ AIS โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. โปรโมชันที่ใช้บริการ จานวน 4 โปรโมชัน ได้แก่
1. โปรโมชันรายเดือน
2. โปรโมชันเติมเงิน
3. โปรโมชันเน็ตบ้านความเร็วสูง
4. โปรโมชันเน็ตโทรศัพท์มือถือ
2. ปัญหาจากประสบการณ์ของลูกค้า จาแนกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ย้ายค่ายไปใช้บริการค่ายอื่นล่าช้า
2. หักค่าบริการที่ไม่ได้สมัครใช้
3. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี
4. ติดต่อยากตอบคาถามล่าช้า
5. ความเป็นส่วนตัว
6. บริการหลังการขายไม่ดี
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3. ช่วงเวลาในการแสดงความคิดเห็น จาแนกเป็น 5 ช่วง 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
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นาข้อมูลได้มาจัดเรียงข้อมูล เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติและ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมภาษาอาร์ โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
2. ประมวลผลข้อมูลทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมภาษาอาร์และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ร้อยละ ความถี่
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล [11] คื อสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตาราง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกราฟ
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการนาเสนอข้อมูลโดยใช้ร้อยละ เพื่อที่จะบอกว่าในจานวนตัวอย่างที่
นามาศึกษานัน้ ในแต่ละกลุ่มมีจานวนกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มกับจานวนข้อมูล
ทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 โดยค่าร้อยละที่ได้มีคา่ เฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสูศ่ ูนย์กลางของข้อมูลทีน่ ยิ มใช้มากที่สุด
เหมาะกับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบสมมาตร ค่าเฉลี่ยของข้อมูลหาได้จากผลรวมของทุกค่าของข้อมูล หารด้วยจานวน
ข้อมูลทั้งหมด
3. ค่าสัมประสิทธิ์ คือ จานวนจริงที่มีคา่ คงตัวซึ่งคูณอยูก่ ับตัวแปร
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตร าน (standard deviation: s.d.) ในทางสถิตศิ าสตร์และความน่าจะเป็นเป็นการ
วัดการกระจายแบบหนึ่งของกลุม่ ข้อมูลสามารถนาไปใช้กับการแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ประชากร หรือ
มัลติเซตค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมักเขียนแทนด้วยอักษรกรีก ซิกมาตัวเล็ก(σ) นิยามขึ้นจากส่วนเบี่ยงเบนแบบ root
mean square (RMS) กับค่าเฉลีย่ หรือนิยามขึ้นจากรากที่สองของความแปรปรวน
5. กราฟ (Graph) เป็นโครงสร้างที่แทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีขอ้ มูลจากัดน้อย ความสัมพันธ์
ที่ไม่มจี ากัดว่าต้องเป็นตามลาดับชัน้ หรือข้อมูลต้องเรียงจากซ้ายไปขวา

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ โปรโมชัน ปัญหาที่พบ และช่วงเวลาที่โพสต์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยเพศ โปรโมชัน ปัญหาที่พบ และช่วงเวลาที่โพสต์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 เพศหญิง จานวน 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.0 แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการวางแผนธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถตอบ
ปัญหาและข้อข้องใจของผู้ใช้บริการได้ทันเวลา ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย สามารถเลือกใช้ลักษณะการตอบรับประสบการณ์ที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเฟ
ซบุก๊ ของลูกค้าเพศชายได้ ซึ่งเพศในแต่ละเพศนัน้ ก็มคี ุณลักษณะความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไป
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละจาแนกตามโปรโมชัน
(n = 400)
ปัจจัยส่วนบุคคล
โปรโมชัน
1.โปรโมชันรายเดือน (A)
2.โปรโมชันเติมเงิน (B)
3.เน็ตบ้านความเร็วสูง (C)
4.เน็ตโทรศัพท์มือถือ (D)
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

71
113
119
97
400

17.75
28.25
29.75
24.25
100.0

(จานวนคน)

Y

X (โปรโมชัน)

ภาพที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามโปรโมชัน
จากภาพที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่วนใหญ่ใช้โปรโมชันโปรโมชันเน็ตบ้านความเร็วสูง (C)
มากที่สุด คือ จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมาคือโปรโมชันเติมเงิน (B) จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
28.25 โปรโมชันเน็ตโทรศัพท์มือถือ (D) จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และ โปรโมชันรายเดือน (A) จานวน 71
คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ตามลาดับ แสดงให้เห็นถึงโปรโมชันต่าง ๆ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ สาหรับการวางแผน
ธุรกิจจึงจาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อตอบสนองความ พึง
พอใจของตัวลูกค้าได้อย่างดีที่สดุ ซึ่งแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์กจ็ ะบ่งบอกพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างกันไป ดังนัน้
ในการตอบสนองเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าจึงควรมีรูปแบบที่แตกต่างออกกันไปเช่นกัน
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละจาแนกตามปัญหาที่พบ
(n = 400)
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ปัญหาที่พบ
1.ย้ายค่ายล่าช้า (move)
2.หักค่าบริการที่ไม่ได้สมัครใช้ (charges)
3.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี (Internet)
4.ติดต่อยากตอบคาถามล่าช้า (Response)
5.ความเป็นส่วนตัว (private)
6.บริการหลังการขายไม่ดี (after sale)
รวม

16
44
101
163
49
27
400

ร้อยละ
4.0
11.0
25.25
40.75
12.25
6.75
100.0

(จานวนคน)

Y

X (ปัญหาที่พบ)

ภาพที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามปัญหาที่พบ
จากภาพที่ 5 พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 400 คน ส่ ว นใหญ่ พบปั ญ หาติ ด ต่ อ ยากตอบค าถามล่ า ช้ า
(Response) มากที่สุด จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมาคือ ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี (Internet)
จานวน 101 คน คิด เป็นร้อยละ 25.25 ปัญ หาความเป็นส่วนตัว (private) จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 หั ก
ค่าบริการที่ไม่ได้สมัครใช้ (charges) จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ11.0 ปัญ หาบริการหลังการขายไม่ดี (after sale)
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และ ปัญหาย้ายค่ายล่าช้า (move) จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
แสดงให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้าประสบพบเจอ สาหรับการวางแผนธุรกิจนั้น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ บ่อย ๆ จะ
ช่วยลดสิ่ งที่รบกวนความพึงพอใจของลูก ค้า ส่งผลดีต่อภาพลัก ษณ์ ขององค์กร และเพิ่มความพึงพอใจหรือสร้าง
ประสบการณ์ที่ดใี ห้แก่ตัวลูกค้าขององค์กรเอง
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละจาแนกตามช่วงเวลาที่โพสต์
(n = 400)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ช่วงเวลาที่โพสต์
1. 08.00 – 12.00 น. (08-12)
2. 12.00 – 16.00 น. (12-16)
3. 16.00 – 20.00 น. (16-20)
4. 20.00 – 24.00 น. (20-24)
5. 24.00 – 08.00 น. (24-08)
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

84
167
84
53
12
400

21
41.75
21
13.25
3
100.00

(จานวนคน)

Y

X (ช่วงเวลาที่โพสต์)

ภาพที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามช่วงเวลาที่โพสต์
จากภาพที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่วนใหญ่โพสต์ในช่วงเวลา 12.00 - 16.00 น. มากที่สุด
จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.00-12.00 น.และช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. จานวน
84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 เท่ากัน ช่วงเวลา 20.00 - 24.00 น.จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และ ช่วงเวลา
24.00 – 08.00 น.จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลาดับ แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่โพสต์ สาหรับการวางแผน
ธุรกิจนัน้ การเข้าถึงลูกค้าให้ถูกที่ถูกเวลาเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ตัวลูกค้าเองเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร
มากที่สุด ในมุมมองขององค์กรการสร้างภาพลักษณ์ที่ดยี อ่ มจะส่งผลช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จมากขึน้ เช่นกัน
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติ านเพื่อศึกษาแนวโน้มของผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าทีซ่ ื้อ
สินค้าและ บริการของ AIS
จากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ โดยกาหนดช่วงเวลาในการโพสต์เป็นตัวแปรตาม และตัวแปร
อิสระ ได้แก่ เพศ โปรโมชัน และปัญหาที่พบ ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ
ส่วนเบี่ยงเบน
t-value
มาตร าน
ค่าคงที่
2.70927
0.25940
10.444
เพศ
-0.05270
0.10479
-0.503
โปรโมชัน
0.01723
0.05054
0.341
ปัญหาที่พบ
-0.08720
0.04553
-1.915
**,* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 90 ตามลาดับ
ค่าสัมประสิทธิ์

Pr(>|t|)
0.000**
0.6153
0.7333
0.0562*

จากตารางผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระที่มี ผลต่อช่วงเวลาในการโพสต์ ได้แก่ ปัญหาที่พบ โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 เพียงตัวแปรเดียว

ภาพที่ 7 ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้
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จากภาพที่ 7 สาหรับกราฟ residual vs fitted และ scale location คือการวิเคราะห์ส่วนที่เหลือจากสมการ
ถดถอยพหุนาม เพื่อแสดงลักษณะการกระจายข้อมูล ว่ามีปัญหา multicollinearity หรือไม่ ถ้าเป็นรูปโทรโข่งมาก แสดง
ว่าเริ่มเกิดปัญหาดังกล่าว คือตัวแปรอิสระที่เอามีร่วมใช้วิเคราะห์ มีความสัมพันธ์กันมากเกินไป
กราฟ Normal Q-Q คื อ การพล้ อ ตจุ ด ตั ด ระหว่ า งค่ า Z quantiles กั บ ข้ อ มู ล ใดๆ ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
มา สมมุติฐานคือข้อมูลที่เก็บมาจากประชากรที่มีการกระจายเป็นแบบ Normal distribution ก็น่าที่จะได้การกระจาย
ของค่าตัวอย่างเป็น Normal distribution ด้วยเช่นกัน หากเป็นตามสมมุตฐิ านดังกล่าว กราฟความสัมพันธ์จะใกล้เคียง
เส้นตรง ที่มคี วามชัน (Slope) และจุดตัดบนแกน Y (Intercept) นั่นแปลว่าจุดตัดของแนวเส้นบนแกน Y คือค่าเฉลี่ยของ
ค่าตัวอย่างนั้นด้วย จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้วา่ การเรียงตัวของจุดค่าในแกน Y เทียบกับ quantiles เป็นแนวแม้จะ
ไม่เป็นเส้นตรงโอกาสที่มีการกระจายเป็นแบบ Normal distribution ค่อนข้างสูง
ค่าของ Leverage ส่วนใหญ่หากไม่เข้าใกล้ 1 ถือว่าเป็นลักษณะกราฟที่ดีแสดงว่าสมการทานายไม่แปร
ตามการทดลองใดการทดลองหนึ่งเพียงการทดลองเดียวโดยค่า Cook’s Distance หรือ Di ใช้ในการตรวจสอบค่าที่มี
อิทธิพลต่อค่าพยากรณ์ทั้งหมด หากค่าเปอร์เซ็นไทล์ของค่าDi นั้นมีค่าน้อยกว่า 10 หรือ 20 แล้วข้อมูลนั้นจะมีอทิ ธิพล
ต่อค่าพยากรณ์ทั้งหมดเพียงเล็กน้อยหากค่าเปอร์เซ็นไทล์ของค่า Di นัน้ มีค่าตัง้ แต่ 50 ขึน้ ไปแล้วข้อมูลนัน้ จะมีอทิ ธิพล
ต่อค่าพยากรณ์มาก กล่าวคือค่าพยากรณ์ที่ได้จากการใช้ข้อมูลค่านั้นในการสร้างสมการถดถอยจะแตกต่างอย่างมาก
จากค่าพยากรณ์ที่ไม่ใช้ข้อมูลนัน้ เช่น หากมีตัวแปรอิสระจานวน 4 ตัวข้อมูลจานวน 25 ข้อมูลและมีค่าDi เท่ากับ 1.25
จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ของ F(4,21) ที่ 67.94 ซึ่งมีค่ามากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ดังนั้นข้อมูลค่านี้มีอิทธิพลต่อค่า
พยากรณ์ทั้งหมดเป็นต้น

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.0 ใช้ โปรโมชันเน็ตบ้าน
ความเร็วสูง (C) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีปัญหาติดต่อยากตอบคาถามล่าช้า (Response) มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40.75 และมักจะโพสต์ในช่วงเวลา 12.00 - 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.75 เพศชายพบปัญหาติดต่อยาก ตอบ
คาถามล่าช้า (Response) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.75 โพสต์ในช่วงเวลา 12.00 - 16.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 ในขณะที่เพศหญิงพบปัญหาติดต่อยากตอบคาถามล่าช้า (Response) คิดเป็นร้อยละ 22.0 โพสต์ในช่วงเวลา
12.00 - 16.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.25 ปัญหาในการติดต่อยากตอบคาถามล่าช้านั้น ส่วนใหญ่พบอยู่ใน
โปรโมชันเน็ตบ้านความเร็วสูง (C) คิดเป็นร้อยละ 13.0 รองลงมาพบในโปรโมชันเติมเงิน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และโปร
โมชันเน็ตโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 8.5 และตัวแปรอิสระที่มผี ลต่อช่วงเวลาในการโพสต์ ได้แก่ ปัญหาที่พบ โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 เพียงตัวแปรเดียว
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทาให้ทราบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะใช้บริการโปรโมชันเน็ต
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด พบปัญหาในการติดต่อแผนกบริการลูกค้ายาก ตอบคาถามล่าช้า และช่วงเวลาในการโพสต์
ข้อความแสดงความคิดเห็นมากที่สุดคือช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. ดังนั้น องค์กรควรนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไป
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้ มากที่สุด เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ที่สร้างความไม่พงึ พอใจต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
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ระบบสารสนเทศจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย กรณีศกึ ษา
KinThai Express
System of supply chain management and Thai food export, Case study of
KinThai Express
ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ1 สุดารัตน์ อาจหาญ1 สุพรรณ์ ทองเพชร1 และ พัชราพรรณ ทองคา2
Thitirath Cheosuwan1, Sudarat Arthan1, Supan Tongphet1 and Patcharapan Thongkam2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบจัดการห่วง
โซ่การผลิตและการส่งออกอาหารของกิจการ KinThai Express ที่เอื้อต่อการใช้งานของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
อาหารของจั ง หวั ด แพร่ แ ละจั งหวั ด ใกล้ เคี ย ง ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างของการวิจั ย ในครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ส่ งมอบวั ต ถุ ดิ บ
ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออก ผู้จัดจาหน่าย และลูกค้า โดยมีระเบียบวิธีวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คือ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหาร ที่เอื้อต่อการดาเนินงานของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า และจากผลการพัฒ นาระบบพบว่าระบบมีฟังก์ชั่นการทางานที่
ครอบคลุมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวม 21 ฟังก์ชั่น จากการประเมินประสิทธภาพการใช้งาน
ระบบโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ ด้าน
การออกแบบระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความเสถียรภาพของระบบ และด้านการใช้ประโยชน์จากระบบ มี
ผลประเมินในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบการส่งออกอาหาร การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อินเตอร์เน็ตออฟติงส์
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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

บทนา
สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ตามกระแสการเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ระบบดิจิทัล ทาให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทาย
ในการปรับตัวพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศเติบโต ร้อยละ 4.0 - 6.8
ในขณะที่ แนวโน้ม พฤติก รรมผู้ บริโภคเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสการดู แลห่ ว งใยสุข ภาพและความปลอดภั ยของ
ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากความนิยมในอาหารประเภทออแกนิกส์หรือคลีนฟู้ด แนวโน้มการเติ บโตของตลาดอาหาร
สุขภาพของโลก ทาให้ ตลาดอาหารสุขภาพในเอเชีย ซึ่งรวมถึงตลาดไทย เป็น ตลาดที่ มีศั กยภาพและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง [1] กระบวนการตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจอาหารได้ให้ความสาคัญกับ การจัดการโลจิ
สติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญที่บริษัทต่างๆ สามารถนามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
[2] การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนการดาเนินงาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค
ได้ เนื่องจากแนวคิดของการจัดการโลจิสติกส์คือการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าสูงที่สุดให้แก่ผู้บริโภค ภายใต้
ต้นทุนการดาเนินงานที่ต่าที่สุด [3] การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่ ช่วยในการ
วางแผน การสนั บสนุ น การควบคุ ม การไหลอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล เก็ บรั ก ษาสิ น ค้ า และบริ ก าร
สารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ไปสู่ จุ ด สุ ด ท้ า ย เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภค [4], [5] ธุ รกิ จ
ร้านอาหารจึงต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการได้มา การรักษา และเป็นพันธมิตรกับลูกค้า เพื่อสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า
คู่แข่งให้แก่ลูกค้า ต้องมีการบูรณาการการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า ตามฟังก์ชั่นห่วงโซ่อุปทานขององค์กร
เพื่อให้การส่งมอบมูลค่าให้กับลูกค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึน [6] และต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้าที่ทาประโยชน์และกาไรให้แก่ธุรกิจให้คงอยู่ตลอดไป โดยลูกค้าผู้มีพระคุณเหล่านั้นจะได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดเป็นการตอบแทน [7], [8] ธุรกิจอาหาร KinThai Express เป็นธุรกิจที่เกิดการรวมตัวกันของเชฟรุ่นใหม่ที่ร่วมกัน
ผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อการจาหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้วัตถุดิบจาก
กลุ่มชุมชนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง การดาเนินธุรกิจอาหารดังกล่าวต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน
การดาเนินงานเพื่อช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างสะดวกรวดเร็ว มีการประมวลผล
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และออกรายงานตอบสนองต่อผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้อ งทุก ฝ่ ายนาไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน ธุรกิจ จึงมีแ นวคิ ดในการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย (Supply Chain Management and Thai
Food Exports System; SCMTFES) ของธุรกิจอาหาร KinThai Express โดยมีการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีความคล่องตัว รับบริการ
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เสมอ และมีต้นทุนการดาเนินงานที่ต่าลง [9]

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีดาเนินการศึกษา
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วนคือการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็น
การเก็ บข้ อมู ล ความต้องการใช้งานระบบจากกลุ่ มตั วอย่างทั้ งความต้องการที่เป็ น ฟั งก์ชั่น การทางาน (Functional
Requirements) และความต้องการที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นการทางาน (Non-functional Requirements) เพื่อนามาวิเคราะห์
และออกแบบระบบ และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อใช้ประกอบการวิจัย ได้แก่ ศึกษาข้อมูลพื้ นฐานของห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตและการส่งออก และแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์ระบบและออกแบบ (System Analysis and Design) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน
ระบบจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอาหาร KinThai Express ได้แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารส่งออก ผู้จัดจาหน่าย และลูกค้า ทั้งความต้องการที่เป็นฟังก์ชั่นการทางาน (Functional Requirements)
การวิเคราะห์ความต้องการที่ไม่ได้เป็น ฟังก์ชั่นการทางาน (Non-functional Requirements) เพื่อนาความต้องการมาใช้
ในการวิเคราะห์กระบวนการทางานของระบบ SCMTFES นามาสร้างเป็นแบบจาลองการทางานของระบบเชิงวัตถุ
และออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย และการ
ออกแบบรูปแบบการนาเสนอข้อ มูล ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบส่ วนติด ต่อ กั บผู้ ใช้งาน (User
Interface Design) การออกแบบส่ ว นน าเข้า ข้ อ มู ล (Input Design) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการ
ออกแบบแผนผังเว็บไซต์ (Website Map Design) เป็นต้น
3. การพั ฒ นาระบบ (System Development) โดยใช้ Web Application technology ในการให้ บ ริ ก ารผ่ า น
computer server แบบ cloud computing, การใช้โนโลยีดอทเน็ต (.NET) ในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเชื่อมต่อกับ
โปรแกรมต่างๆ และทางานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server การใช้ SQL Server ในการจัดการฐานข้อมู ลเชิง
สัมพั นธ์ และการใช้เทคโนโลยี Web Base Application ใช้งานในบริการ WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ
เครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล เพื่อผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือ
เรียกใช้งานโปรแกรม Web-based Application ได้โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์
4. การประเมินระบบ (System Evaluation) ผู้ประเมินระบบเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ใช้วธิ ีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความชัดเจนคือเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอาหาร KinThai Express จึงใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดบิ 30 ราย ผู้ผลิตอาหาร 12 ราย ผู้จัดจาหน่าย 24 ราย ผู้คา้ ปลีก 36 ราย และ
ลูกค้า 60 ราย ประเมินโดยใช้แบบประเมินระบบสารสนเทศ ที่แบ่งคาถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ คาถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คาถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ และคาถามคาถามปลายเปิด ถามข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) [10]
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมู ลที่เกี่ยวข้องพบว่า อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการผลิตอาหารพร้อมปรุง และการผลิ ต
อาหารเพื่อส่งออกของจังหวัดแพร่ ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว พริ ก ขิง เนื้อโค ฯลฯ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหลายชนิด และมีผู้ประกอบการ KinThai Express ที่ผลิตอาหารพร้อมรับประทานหรือพร้อม
ปรุงแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรและกลุ่มผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง
โดยมีรายการอาหารส่งออกหลากหลายชนิด เช่น ผัดไทย ข้าวซอย มัสหมั่น แกงกะหรี่ ส้มตา พิชซ่า พาสต้า สปา
เก็ตตี้ ฯลฯ โดยจัดจาหน่ายให้ร้านอาหารต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ อเมริกา จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็น
ต้น ธุรกิจอาหาร KinThai Express มีสัญลักษณ์ประจาร้านเป็นรูปหนุมาน [11] ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ของกิจการ KinThai Express [11]
การออกแบบระบบ SCMTFES มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource
Planning) สนั บ สนุ น การจั ด การห่ วงโซ่ อุ ปทานและการส่ งออกของอาหารไทย รองรั บความต้อ งการของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ได้แก่ เกษตกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้ค้าส่งวัตถุดิบ
อาหาร (2) ผู้ผลิตอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารที่ผลิตอาหารพร้อมปรุง กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร (3) ผู้จัดจาหน่าย
ได้แก่ ร้านค้าส่ง ร้านแฟรนไชส์ (4) ผู้ค้าปลีก ได้แก่ ร้านอาหารแฟรนไชส์ ร้านอาหารต่างประเทศ และ (5) ลูกค้า
ปลายทางจัดซื้ออาหารไปรับประทาน และมีการออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอาหารของ
KinThai Express ซึ่งจากการศึกษาแนวโน้มทางการตลาดของเทคโนโลยีจากการพยากรณ์ของ Gartner ที่ออกรายงาน
ว่าเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิ ดขึ้น ในช่วง Peak of Inflated Expectations ในระยะ 2-5 ปีข้างหน้า ได้แก่ IoT Architecture,
iBeacons and Bluetooth Beacons, Predictive Analytics และ Smart Transportation เป็นต้น สาหรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ได้แก่ IT/OT Integration, Internet of Things และWearables [12] ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภูมิ Gartner Hype Cycle สาหรับ Internet of Things ปี 2015 [12]
การออกแบบระบบ SCMTFES ได้แบ่งเป็น 1. การออกแบบแบบจาลองกระบวนการทางานของระบบเชิงวัตถุ
(Unified modeling Language, UML) [13] และ 2. การออกแบบการประมวลผลข้ อ มู ล แบบกลุ่ ม เมฆเพื่ อ รองรั บ
เครือ ข่ายธุรกิจ ในห่ วงโซ่ ก ารผลิ ต และการส่ งออกของ KinThai Express ที่ มีผู้เกี่ ย วข้อ งในห่ วงโซ่ อุ ปทานทั้ งในและ
ต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อังกฤษ และฟิลิปินส์ จึงได้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบโดยคานึงถึง
แนวโน้มทางเทคโนโลยี Internet of Things ที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ
Operational Technology [14] และออกแบบให้มีระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นบริการการประมวลผลที่ มี
ผู้ใช้บริก ารและผู้ ให้ บริก าร [15] โดยผู้ ใช้บริการเพียงแค่ แจ้งความต้องการใช้งานก็ จะได้ รับบริก ารทรัพ ยากรการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทันทีโดยไม่ต้องรับรู้รับทราบเบื้องหลังการทางานของระบบ [16] จากการศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 30 ราย ผู้ผลิตอาหาร 12 ราย ผู้
จัดจาหน่าย 24 ราย ผู้ค้าปลีก 36 ราย และลูกค้า 60 ราย กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระบบสารสนเทศที่มีฟังก์ชั่น
การทางาน รวม 21 ฟังก์ชั่น เมื่อนาความต้องการดังกล่าวมาสร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบ SCMTFES
กับกระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กรแล้ว พบว่า มีระบบงานภายใต้ห่วงโซ่ของผู้สง่ มอบวัตถุดิบ (Suppliers) และผู้
จัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing) จานวน 7 ระบบงาน ระบบงานภายใต้ห่วงโซ่การผลิต (Production) จานวน 9 ระบบงาน
และระบบงานภายใต้ห่วงโซ่ของการจัดจาหน่าย (Distribution) และลูกค้า (Customers) จานวน 5 ระบบงาน พบว่าดัง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบ SCMTFES
จากภาพที่ 3 องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบ SCMTFES แบ่งเป็น 3 ส่วน ที่
มีกระบวนการทางานสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน้าคือส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบและกระบวนการจัดซื้ อวัตถุดิบ กลางน้าคือ
ส่ว นของการผลิต และปลายน้าคื อ ส่ วนการกระจายสิ น ค้ าและการส่ งมอบสิ น ค้ าให้ แ ก่ลู ก ค้ า โดยในแต่ละส่ว นมี
ระบบงานย่อย ดังนี้
1. ส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Suppliers) และกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing) ประกอบไปด้วย ระบบ
จัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารไร้สารพิษ ระบบจัดการพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร ระบบวางแผนการผลิตวัตถุดิบ
ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตวัตถุดบิ ระบบการขายวัตถุดิบ ระบบจัดการคลังวัตถุดบิ และระบบขนส่งวัตถุดบิ
2. ส่วนการผลิต (Production) ประกอบด้วย ระบบบริหารกลาง ระบบการวิจัยและพัฒนา ระบบจัดการผลิ ต
ของร้านอาหาร ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร ระบบจัดการร้านอาหารสาหรับหน้าร้าน KinThai ระบบการ
จัดซื้อวัตถุดิบสาหรับประกอบอาหารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ระบบบัญชี ระบบบุคคลและผลตอบแทน ระบบทรัพย์สิน
ถาวรและการซ่อมบารุง
3. ส่วนการกระจายสินค้า (Distribution) และกระบวนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า (Customers) ได้แก่ ระบบ
การขายและการตลาด ระบบจัดการแฟรนไชส์ ระบบขนส่งสินค้า ระบบฐานข้อมูลลูกค้า และระบบลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relation Management)
จากการนาความต้องการระบบ SCMTFES มาสร้างเป็นแบบจาลองตามมุมมองของผู้ใช้งานภายนอก (Use
Case Diagram) เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ใ ช้ ง าน (Actor) กั บ ระบบ (System) โดย Actor กั บ System จะ
ติดต่อกันผ่านยูสเคส (Use Case) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้เพื่ออธิบายถึงฟังก์ชั่นการทางาน
หลักของระบบ [17] ให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของระบบและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แบบจาลอง Use Case Diagram ของระบบ SCMTFES
จากนัน้ ได้สร้างแบบจาลองคลาสและความสัมพันธ์ของคลาส (Class Diagram) เพื่อแสดงมุมมองของระบบที่
เน้นโครงสร้างของวัตถุ และคลาสของวัตถุ (Class) ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Relationship) แอททริบิวต์ (Attribute)
และโอเปอเรชั่น (Operation) [17] และได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐาน ANSI/SPARC
หรือ ที่ เรีย กว่า สถาปั ต ยกรรม 3 ระดั บ (Three-level Architecture) ซึ่ งเป็ น แนวคิ ด ที่ แ สดงถึ งโครงสร้า งของระบบ
ฐานข้ อ มู ล ที่ มี ก ารก าหนดสถาปั ต ยกรรมไว้ 3 ระดั บ คื อ ระดั บ ภายนอก (External View) ระดั บ แนวความคิ ด
(Conceptual View) และระดั บภายใน (Internal View) [18] และ Internal Schema เป็ น ระดั บที่ ม องถึ ง วิธีก ารจั ด เก็ บ
ข้อมูลในระดับกายภาพในด้านรูปแบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล [19] Conceptual Schema เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
Internal Schema และ External Schema ใช้อธิบายรายละเอียดโดยรวมของฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมกับส่วนที่ที่ผู้ใช้มองเห็น
รูปแบบความสั ม พั น ธ์ของข้อ มู ลและเกณฑ์ต่างๆ สาหรับ External Schema เป็ น การน าเสนอข้ อมู ล ในมุ ม มองของ
ผู้ ใช้ง านเสมือ นกั บผลการสืบค้ น ข้ อ มู ล จากหลายตารางข้ อ มู ล และน ามาแสดงผลต่อ ผู้ ใช้งาน [20] การออกแบบ
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลของระบบ SCMTFES [21] แสดงไว้ในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลการจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย
จากภาพที่ 5 แสดงสถาปั ต ยกรรมของระบบฐานข้ อมู ลของระบบ SCMTFES โดยในส่ วนล่างสุด เป็น ส่ วน
จัดเก็บข้อมูล (Storage System) ที่เป็นลักษณะเพอะซีสเทนส์ (Persistence) หรือข้อมูลที่ยังคงอยู่แม้ว่าโปรแกรมที่สร้าง
ข้อมูลนั้นขึ้นมาได้ถูกปิดไปแล้วก็ตาม [22] ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลทั้ง 21 ฐานข้อมูล ส่วนถัดขึ้นไปคือโมเดลทาง
กายภาพ (Physical Model) และโมเดลเชิงตรรกะ (Logical Model) เป็นการเก็บข้อมูลลงไปยังส่วนจัดเก็บข้อมูลเพื่อทา
ให้ระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถค้นหารายการข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลทางกายภาพมาประกอบเป็นรายการ
ข้ อ มู ล แบบตรรกะ (logical record) และส่ ว นที่ ถั ด ขึ้น ไปนั้ น เป็ น ส่ วนของสถาปั ต ยกรรม 3 ระดั บ ของ ANSI/SPARC
แบ่งเป็น สกีมาระดับภายนอก (External Schema) เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน สกีมาระดับแนวความคิด (Conceptual
Schema) เป็นส่วนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสกีมาระดับภายใน (Internal Schema) กับสกีมาระดับภายนอก ซี่งสกีมา
ระดับภายนอกจะเป็นส่วนติดต่อระหว่างระบบงานกับส่วนมุมมองผู้ใช้งาน (User Views) ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเรียกดู
รายงานและสืบค้ นข้อมูลได้ ตามต้องการ ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการทางานของสถาปัต ยกรรม 3 ระดับของ
ANSI/SPARC ดังนี้
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External View1

External View2

ProNo PName PType Price QTY
Conceptual Level
ProNo

Internal Level

PName

PType

External View3

OrderNo ProNo QTY CusNo Date Con.

StockNo

LotNo

QTY

Con.

StockNo LotNo

Mfg_Date

PNo QTY

Exp_Date

Struct PRODUCT
{
Int ProNo;
Int PType;
Int StockNo;
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
องค์กร ภายใต้เครือข่ายธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตและการส่งออก มีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน สามารถติดตัง้ ระบบได้อย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบ่งรูปแบบการให้บริก ารออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ (1)
บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) ให้บริการซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานผ่านระบบเครือข่า ยอินเตอร์เน็ต
(2) บริการแพลทฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) ให้บริการระบบปฏิบัติการและชุดคาสั่งที่สนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรม (3) บริการโครงสร้างพื้น ฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) ให้ บริการโครงสร้างพื้น ฐานบนระบบ
เสมือนที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น หน่วยความจา หน่วยประมวลผล และหน่วยจัดเก็บข้อมูล [23],
[24], [25] และรูปแบบการให้บริการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรภายใต้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มี 3
รูปแบบ ได้แก่ (1) Cloud Infrastructure ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ เหมาะสาหรับองค์กรที่มีความพร้อม
ในการดูแลซอฟต์แวร์ระบบเอง (2) Cloud Platform ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
เหมาะสาหรับองค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรที่ไม่มโี ครงสร้างพื้นฐานรองรับ (3) Cloud Application
เป็นการให้บริการแบบครบวงจรทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์การวางแผน
ทรัพ ยากรองค์กร เหมาะสาหรับองค์กรที่ ต้องการใช้บริการแบบเบ็ ดเสร็จ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ โครงข่ายสื่อสาร และ
ซอฟต์ แ วร์ [26] ทั้ งนี้ ได้ อ อกแบบให้ ระบบ SCMTFES ให้ ใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เสมื อ น (Virtual Machine) บน
โครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) จากผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 การเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) ของระบบ SCMTFES
การพัฒนาระบบ SCMTFES ได้ระบบที่ครอบคลุมความต้องการใช้งานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
โดยฟังก์ชั่นการทางานของระบบตามบทบาทหน้าที่การใช้งานระบบตามแบบจาลองตามมุมมองของผู้ใช้งานภายนอก
ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและผู้จัดซื้ อวัตถุ ดิบ สามารถใช้งานระบบจัดการพื้นที่เพราะปลู กพืชไร้สารพิษ
จัดการพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ จัดการระบบวางแผนการผลิต จัดการระบบควบคุมคุณภาพการผลิต จัดการระบบขาย
วัตถุดิบ จัดการคลังวัตถุดิบ และจัดการระบบขนส่งวัตถุดิบ เป็นต้น (2) ผู้ผลิตอาหาร ผู้จัดจาหน่าย และร้านอาหาร
สามารถใช้งานระบบบัญชี ระบบบุคคลและผลตอบแทน ระบบจัดซื้อ ระบบทรัพย์สินถาวรและซ่อมบารุง ระบขนส่ง
สินค้า ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบขายและการตลาด ระบบจัดการแฟรนไชส์ ระบบขนส่งวัตถุดิบ ระบบจัดการผลิต
ของร้านอาหาร ระบบคลังสินค้า ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต เป็นต้น (3) ลูกค้า สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล
ลูกค้า ระบบขายและการตลาด และระบบแฟรนไชส์ เป็นต้น ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 หน้าจอระบบ SCMTFES
ผลการประเมินระบบโดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย พบว่า มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ (Functional Requirement) มีผลประเมิน
เฉลี่ยในระดับดี 2. ด้านการออกแบบระบบ (System Design) มีผลประเมินเฉลี่ยในระดับดี 3. ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบ (Performance) มีผลประเมินเฉลี่ยในระดับดี 4. ด้านความเสถียรภาพของระบบ (Reliability) มีผลประเมินเฉลี่ย
ในระดับดี และ 5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Usability) มีผลประเมินเฉลี่ยในระดับดี รายละเอียดังตารางต่อไปนี้

1560

Proceedings

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหาร
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ)
หัวข้อประเมิน

1.ด้านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ
2.ด้านการออกแบบระบบ
3.ด้านประสิทธิภาพของระบบ
4.ด้านความเสถียรภาพของระบบ
5.ด้านการใช้ประโยชน์
สรุปผลประเมิน

ผู้ประกอบการ

ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ

xˉ

S.D.

ระดับ

xˉ

3.75
3.65
3.57
3.58
3.64
3.64

0.25
0.19
0.25
0.21
0.20
0.03

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.85
3.65
3.54
3.60
3.51
3.69

S.D. ระดับ
0.19
0.21
0.27
0.25
0.32
0.05

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

นักศึกษา
ผู้ประกอบการฝึกหัด
xˉ

S.D.

ระดับ

3.71
3.61
3.58
3.57
3.70
3.63

0.17
0.23
0.24
0.28
0.21
0.04

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัยเพื่อพัฒ นาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการ
ส่งออกอาหารของกิจการ KinThai Express พบว่าความต้องการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างในห่วงโซ่อุปทานของ
กิจการ KinThai Express มีความต้องการอย่างกว้างขวางและครอบคลุมกระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กร ผู้วิจัย
จึงออกแบบระบบให้ มีฟั งก์ ชั่น การทางานตามความต้อ งการ และออกแบบสถาปัต ยกรรมของข้ อมู ลตามแนวคิ ด
สถาปัต ยกรรม 3 ระดับของ ANSI/SPARC เพื่อ ให้ระบบมีการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภ าพ พร้อมทั้ งออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบโดยให้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS)
จากผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ๋อุปทาน ซึ่งจากการนา
ระบบ SCMTFES ไปทดลองใช้ในกิจการอาหาร KinThai Express พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี และผู้ทดลองใช้
งานระบบมีข้อเสนอแนะว่า ระบบงานดังกล่าวสามารถใช้งานและประมวลผลได้ถูกต้องในแต่ละโมดูล แต่เมื่อทดลอง
ประมวลผลและออกรายงานแบบครบวงจร ระบบยังมีการทางานล่าช้า และยังไม่สามารถออกรายงานได้ครบถ้วนทุก
ระบบงาน โดยเฉพาะระบบบัญชีที่มีความสลับซับซ้อน จึงควรมีการพัฒนาระบบรายงานเพิ่ มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานทุกฝ่าย และเนื่องจากเป็นระบบงานขนาดใหญ่มาก จึงควรมีการวางแผนการบารุงรักษา
ระบบและปรั บ ปรุ งพั ฒ นาระบบในระยะยาว เพื่ อ ให้ ระบบสามารถใช้งานได้ ต่อ เนื่ อ ง การน าระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรของระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารฯ ไปใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น สามารถทาได้
โดยเริ่มจากการศึกษานโยบายของผู้บริหาร ว่ามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการนาระบบไปใช้งานหรือไม่ เนื่องจาก
นโยบายของผู้บริหารมีความสาคัญ ต่อความสาเร็จในการนาระบบไปใช้งาน และศึกษากระบวนการทางธุรกิจของ
กิจการเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และอาจมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานบางส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานของระบบด้วย รวมทั้งต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจกระบวนการทางาน
ของระบบและสามารถใช้ระบบสนับสนุนการทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการนาไปใช้งานนั้ นจะต้องมีการ
ติดตามปัญหาและความต้องการเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ตอบสนองความต้องการของกิจการได้อย่าง
เหมาะสม
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การสร้างโจทย์แบบเติมคาและตรวจคาตอบโดยอัตโนมัติ
Creating fill in the blank type of questions and automatically checking the
answers
ภรภัทร อภิสารบุญมา1* และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 2
Pollraphat Apisarnboonma1* and Phongthep Ruxpakawong2
บทคัดย่อ
ปัจจุบันรูปแบบของข้อสอบมีหลากหลายที่ สามารถใช้เป็นทางเลือกในการออกข้อสอบ การสร้างโจทย์แบบเติม
คาเป็นข้อสอบที่มีการเว้นช่องว่างให้ใส่คาตอบ งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคในเรื่องของเซตเพื่อหาผลสมาชิกในกลุ่ม
ตัวเลือกที่มีคุณสมบัติตรงกับช่องว่างโดยการตรวจคาตอบ การเปลี่ยนโจทย์หรือเปลี่ยนตัวเลือก ผู้ออกข้อสอบไม่ต้อง
สร้างโจทย์ใหม่ทั้งหมด และยังได้โจทย์ใหม่หลายรูปแบบแต่วิธีการคิดคาตอบนั้นยังคงเดิม การทดลองได้นาไปใช้กับ
ผู้ทาแบบทดสอบชัน้ ประถมศึกษาปีที่5 ของโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) จังหวัดพิจิตร จานวน 20 คน ได้ผล
การประเมินความพึ่งพอใจพบว่าภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
คาสาคัญ : แบบทดสอบ ตัวเลือก การเติมคาลงในช่องว่าง

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
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บทนา
ในปัจจุบันจะมีคาถามที่ให้นักศึกษาเลือกตอบแบบปรนัย อัตนัย ซึ่งมีหลากหลายวิธีการที่ครูผู้สอนได้จัดทา
แบบทดสอบขึ้นเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนั กศึกษาในแต่ละแนวทาง และเป็นทางเลือกในการออกข้อสอบได้
กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึน้ เพื่อลดปัญหาการออกข้อสอบที่ซ้าซาก การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนถือ
เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เพราะเป็ น การประเมิ น ว่ า ผู้ เรี ย นเรี ย นแล้ ว มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถที่ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้หรือไม่ แบบทดสอบสาหรับการวัดและประเมินผลมีหลายรูปแบบ แบบสอบประเภทเขียน
ตอบ Supply Type ได้แก่ แบบอัตนัย แบบคาตอบสั้น และแบบเติมคาให้สมบูรณ์ เป็นแบบทดสอบอีกรูปแบบหนึ่ง ที่
ครูผู้สอนนิยมใช้สาหรับวัดและประเมินผลผู้เรียน สาหรับแบบทดสอบที่เป็นปรนัยซึ่งเป็นข้อสอบแบบเติมคา กระชับ
ได้ใจความ จะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบจับคู่ ทาให้นักศึกษามีโอกาสเลือกคาตอบที่ถูกได้ยาก เพราะผู้สอบ
ต้องคิดหาคาตอบได้เองไม่ใช่เลือกคาตอบที่มีอยูแ่ ล้วในข้อสอบแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถทาให้ผู้ออกข้อสอบตรวจข้อสอบ
ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบอีกด้วย แบบสอบประเภทเขียนตอบเป็นแบบทดสอบที่
ผู้สอบจะต้องเรียบเรียงแนวความคิด และความรู้ที่ได้ เรียนมา ตลอดจนเรียบเรียงภาษาและจับใจความให้เป็น รูป
ประโยค เป็นข้อความที่ชัดเจน และเขียนเป็นคาตอบให้เหมาะสมกับความต้องการของคาถาม ดังนั้นผู้ตอบจึงต้องมี
ทักษะ และกระบวนการด้านความคิดเป็นระบบ ในการเขียนบรรยายหรือตอบคาถามต่างๆ เพื่อให้ผู้ตรวจคาตอบ
เข้าใจคาตอบเป็นอย่างดี
งานวิจัย นี้จ ะเน้นเนื้อหาไปที่ หลั ก โครงสร้างภาษาอังกฤษ เพราะมีค วามง่ายและไม่ซ้ าซ้อ นเมื่อเที ยบกั บ
ภาษาไทย โดยกลุ่มคาของภาษาอังกฤษมีความหมายที่ชัดเจน ประโยค คือส่วนที่สาคัญที่สุดในโครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอั งกฤษ เพราะในชีวิต ประจาวัน จะสื่อสารออกมาเป็ น รูปประโยค เพื่อ สื่อ สารให้ ผู้อ่ืนเข้าใจ แต่ประโยคนั้น
ประกอบขึ้นด้วยคาต่างๆ ดังนั้นจึงต้องศึกษาวิธีการแต่งประโยค และกลุ่มคาต่างๆ
ข้อดีของข้อสอบแบบเติมคา
สร้างได้ง่ายกว่าข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบจับคู่ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการคิดหาตัวเลือกทาให้มี
โอกาสเดาถูกได้ยาก เนื่องจากข้อสอบประเภทนี้ผู้สอบต้องคิดหาคาตอบเองไม่ใช่เลือกคาตอบที่มีอยู่แล้ว เหมือน
ข้อสอบแบบอื่น ข้อ สอบประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวัด ผล เพราะสามารถวัด ความรู้เกี่ย วกับข้อเท็จจริง
ค าศั พ ท์ กฎเกณฑ์ ความสามารถที่ จ ะหาค าตอบ ทั ก ษะในโครงสร้ า งของรู ป ประโยค ความสามารถที่ จ ะ
ตีความหมายของข้อมูล วัดกระบวนการทางปัญญาขั้นสูง
ข้อเสียข้อสอบแบบเติมคา
ส่วนมากจะวัดความรู้ความจาอย่างเดียว ไม่ได้วัดสมรรถภาพสมองที่ลึก การให้คะแนนขาดความเป็นปรนัย
เพราะบางครัง้ ตัดสินใจได้ยากกว่า คาตอบถูกหรือผิด แต่ถ้าข้อคาถามที่สร้างขึน้ จะต้องมีคาตอบถูกผิดเพียงข้อเดียวก็
จะเป็นการวัดข้อเท็จจริงมากกว่าการวัดอย่างอื่น
งานวิจัยนี้เป็นการสร้างโจทย์แบบเติมคาและตรวจคาตอบโดยอัตโนมัติ สามารถวัดความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษา ทาให้ผู้ออกข้อสอบประเมินได้วา่ นักศึกษาแต่ละคนมีความเข้าใจในข้อสอบเป็นอย่างดี เข้าใจหลักโครงสร้าง
ของประโยคและกลุ่ม คาที่เป็นคุณ สมบัติของตัวเลือกที่จะมาเติมในช่องว่างของคาถาม ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถ
ปรึกษาพูดคุยกันได้ในเวลาทาข้อสอบ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาอย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การสร้างโจทย์แบบเติมคาและตรวจคาตอบโดยอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคเรื่องเซตเพื่อหาผลสมาชิกของกลุ่ม
ตัวเลือกที่มีคุณสมบัติตรงกับช่องว่างโดยผู้ออกข้อสอบจะได้โจทย์ใหม่ที่หลายรูปแบบแต่วิธีการคิดคาตอบยังคงเดิม
และยังช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบทดสอบ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แบบทดสอบที่นักเรียนได้รับเป็นโจทย์คาถามแบบการจัดกลุ่มอาจเป็นคาหรือรูปภาพที่ส่ือความหมายแทน
คา นามาจัดกลุ่มกับเป้าหมายและเทคนิคสมาชิกเซตมาเป็นวิธีในการตรวจคาตอบ โจทย์คาถามที่นักเรียนได้รับจะมี
ความแตกต่างกัน แต่แนวคิดในการหาคาตอบเหมือนกัน เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการทาแบบทดสอบมากขึ้น
สามารถวิเคราะห์ในการหาคาตอบได้และทาแบบประเมินความพึ่งพอใจหลังจากได้ทาแบบทดสอบเรียบร้อย [4]
ปัจจุบันแบบทดสอบทบทวนหลังการเรียนที่ให้นักศึกษาทา จะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีโจทย์และ
ตัวเลือกที่ เหมือนกัน เวลาทาแบบทดสอบนักศึกษาก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิด เห็น กัน ข้อสอบชนิดนี้จะวัด
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาได้ แต่ถ้าจะให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ในการทาแบบทดสอบ โดยทา
การเปลี่ยนโจทย์และสลับตัวเลือกให้กับข้อสอบในแต่ละชุด ทาให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อวัด
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเป็นการช่วยกันทาแบบทดสอบ ทาให้ นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์ที่ดีขนึ้ หลังจากที่ได้
ทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์และสลับคาตอบ [1]
แบบทดสอบสามารถแบ่งตามลักษณะการเขียนคาตอบ ได้หลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติในการ
วัดแตกต่างกัน ดังนี้
แบบทดสอบแบบ เติมคา (Completion test) เป็นแบบทดสอบที่มลี ักษณะเป็นโจทย์ขอ้ ความที่ถามให้นักศึกษา
เขียนคาตอบตอบโดยใช้คา หรือประโยคสั้น ๆ เติมลงในช่องว่าง มีข้อดี คือ สร้างง่ายและรวดเร็ว เขียนคาถามให้คล
อบคลุมเนื้อหาได้ ใช้วัดความจาได้ดี เดาคาตอบได้ถูกยากกว่าข้อสอบปรนัยอื่นๆ แต่มขี ้อเสีย คือ วัดพฤติกรรมสูงกว่า
ความจาไม่ได้ ตรวจยาก [5]
แบบทดสอบแบบเขี ย นตอบ (Essay Test) เป็ น แบบทดสอบที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นบรรยายค าตอบลงใน
กระดาษคาตอบ มีข้อดี คือ เดาไม่ได้ วัดการแสดงวิธีทา ทักษะการเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น การแสดงเหตุผล การวิพากษ์วจิ ารณ์ ได้ดี แต่ข้อเสีย คื อ ตรวจยากมาก ใช้เวลาในการตรวจนาน ไม่สามารถ
ออกข้อสอบหลายข้อได้ [4]
แบบเติมคาให้สมบูรณ์ หมายถึง แบบทดสอบ โดยผู้สอนมุง่ เน้นให้ผู้ตอบเติมคา วลี หรือประโยคที่ถูกต้อง
ต่อจากข้อความที่ได้เขียนค้างไว้
ลักษณะข้อสอบจะเขียนประโยคเป็นส่วนนาไว้แล้วเว้นช่ องว่างระหว่างข้อความ หรือท้ายข้อความ สาหรับให้
เติม คาหรือข้อความ เพื่อให้ ข้อ ความนั้นถูก ต้องสมบู รณ์ การเว้นช่องว่างจะเว้น ที่ว่างให้เติมมากกว่าหนึ่งช่อ งว่าง
รูปแบบคาถามจะเป็นข้อสอบแบบเติมคาสามารถจาแนกรูปแบบของคาถามเป็นสองแบบ ทั้งนี้แบบเติมคาตอบของ
ช่องว่างที่ละแห่ง จะเขียนข้อความเป็นตอนนาไว้แล้วเว้นช่องว่างให้เติม ส่วนข้อแบบเติมคาตอบข้อละหลายแห่ง แบบนี้
จะเขียนข้อความไว้เป็นข้อ แต่ละข้อจะเว้นช่องว่างไว้มากกว่า 1 แห่ง ผู้ตอบต้องเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้สอดคล้อง
กับข้อความที่มีอยู่ [2]
Test constructor โปรแกรมช่ ว ยสร้ า งแบบทดสอบ ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ทั้ ง ที่ บ้ า น หรื อ จะน าไปใช้ ใ น
สถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้ โดยรองรับการสร้างแบบทดสอบถึง 5 ประเภทด้วยกัน สามารถนารูปภาพ เสียง หรือ

1566

Proceeding

คลิปวีดีโอ มาประกอบแบบทดสอบก็สามารถทาได้ แถมแบบทดสอบยังสามารถนาออกมาเป็นไฟล์ได้หลากหลาย
รูปแบบทั้ง Word, Excel, Access, HTML, XML, TXT, Paradox, DBase ฯลฯ
QuizFaber เป็นโปรแกรมที่ช่วยสามารถสร้างข้อสอบ หรือแบบสอบถามต่างๆ ในรูปแบบของเว็บไซต์ HTML
ที่สาเร็จรูปโปรแกรมตัวนีส้ นับสนุนการสร้างคาถามที่มีหลายตัวเลือก ไม่วา่ จะเป็นโจทย์แบบธรรมดา 4 ตัวเลือกโดยให้
เลือกคาตอบที่ถูกที่สุด โจทย์ที่มีตัวเลือกถูกเกินกว่า 1 ข้อ โจทย์แบบถูกผิด True/false โจทย์แบบเติมคาในช่องว่าง
โจทย์แบบจับคู่ สามารถออกแบบข้อสอบหรือสร้างแบบสอบถามได้ หลังจากที่สร้างโจทย์เสร็จสามารถสร้างตัวจับ
เวลา ตัวเช็คข้อถูก ข้อผิด หรือสร้างที่บอกคาถามที่ยังคงเหลือได้ สนับสนุนการทางานให้สามารถสร้างประเภท
คาถามในรูปแบบอื่นๆ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับ HTML และ JavaScript ในการประยุกต์สร้างรูปแบบของคาถามหรือ
แบบสอบถามใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น สร้างคาถามแบบปริศนาอักษรไขว้ ครอสเวิร์ค คาถามแบบใส่ตัวเลข หรือจับคู่ คา
ได้
CORPUS ระบบสุ่มออกโจทย์ ส่งตรวจและแสดงผลโค้ดงานของวิชาการเขียนโปรแกรมรุ่นแรก เป็นระบบที่
ถู ก พั ฒ นาขึ้น มาโดยคาดหวังว่า จะสามารถน าระบบมาประยุ ก ต์ใช้กั บการเรี ยนการสอนวิชาการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ทาความเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว และควรจะนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และแสดงผลจาก
UVa Online มาใช้ เพื่อให้ นัก ศึก ษาแต่ละคนสามารถตรวจสอบคะแนน และดู พั ฒ นาการของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ อีกทั้งการแสดงกล่องข้อความ (Dialog) หลังการส่งตรวจโค้ดเช่นเดียวกับ JLab เพื่อเพิ่ม
สีสันให้แก่ระบบ มากกว่าการแสดงเพียงข้อความ แก้ไข หรือ ไม่แก้ไข ที่ช่องผลการรัน
สรุ ป โปรแกรม Test constructor, QuizFaber และ CORPUS เป็ น โปรแกรมที่ ช่ ว ยสร้ า งโจทย์ ค าถาม โดย
สามารถนาไฟล์ออกมาได้ในรูปแบบ HTML ,JavaScript ,PHP เป็นต้น

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ข้อสอบแบบเติมคาเป็นข้ อสอบประเภทให้ตอบสั้น มีขอบเขตในการตอบ ภาคคาถาม อาจอยู่ในรูปคาถาม
หรือในรูปประโยคบอกเล่าที่เป็นข้อความไม่สมบูรณ์ โดยเว้นช่องว่างไว้ให้เติมคา หรือข้อความ ให้ได้ความถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็ นข้อสอบปรนัยเพียงแบบเดียวที่จะต้องค้นหาคาตอบเองแทนที่จะเป็ นการเลือกคาตอบที่ถู กต้องจาก
ตัวเลือกต่าง ๆ ที่กาหนดให้มี 2 ขั้นตอน 1. การสร้างโจทย์ 2. การตรวจคาตอบ
1. การสร้างโจทย์
แบบทดสอบแบบเติ ม ค าเป็ น แบบทดสอบในลั ก ษณะการวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ใน
แบบทดสอบนัน้ มีหลักการคิดดังสมการที่ (1)
R
= {คาคงที,่ ช่องว่าง, ตัวเลือก, คาแปรผัน}
(1)
ช่องว่าง = {คุณสมบัต}ิ
(2)
คาคงที่ คือ
คาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นคาที่คงตัว
ช่องว่าง คือ
ช่องคาตอบที่เป็นคุณลักษณะของคาถาม
ตัวเลือก
= {คุณสมบัตขิ องคาที่กาหนดมาให้สอดคล้องกับโจทย์}
(4)
คาแปรผัน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคาสองคาหรือมากกว่านั้น เมื่อตาหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป อีกคา
หนึ่งจะเปลี่ยนตามไป
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จากสมการเป็นเซตของประเภทของคาที่ใช้ในการสร้างโจทย์คาถามแบบเติมคาที่มตี ัวเลือกหลากหลาย ที่จะ
เป็นการตอบโดยที่คาตอบไม่ซ้ากัน โดยศึกษาจากโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน กริยา
กรรม
Subject + verb + Object
ประธานและกรรม เป็นคาแปรผัน จะเปลี่ยนไปตามคากริยาที่โจทย์ได้กาหนดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่าง
โจทย์ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างโจทย์
she______ eat a _______.
ประกอบด้วยตัวเลือก (does not, do not, banana, school)
โจทย์คาถามจะมีคาคงที่ ,คาแปรผัน, ช่องว่าง และตัวเลือก ในแต่ละคาถามจะมีตัวเลือกที่ ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อ
สอดคล้องกับแบบทดสอบที่กาหนดขึน้ ในสมการที่ (2) ดังนี้
คาแปรผัน

= {she, ,he}

คาคงที่
ช่องว่างที่ 1

= {eat}
= {กริยาเอกพจน์}

ช่องว่างที่ 2

= {fruit}

does not

= {กริยาเอกพจน์}

do not

= {กริยาพหูพจน์}

bananas

= {fruit}

school

= {places}

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
จากตัวอย่างโจทย์ข้างต้น คาว่า she จะสามารถเปลี่ยนเป็น he ได้ ส่วนคาว่า eat เป็นคาคงที่ที่โจทย์กาหนด
มา และมีกลุ่มตัวเลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก ซึ่งจะมีตัวเลือกผิด 2 ตัวเลือก และตัวเลือกที่ถูก 2 ตัวเลือก
คาแปรผัน

= {she, he}
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จากการทาข้อสอบแบบเติมคาของนักศึกษาที่กาหนดเฉพาะแบบทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสังเกตดู
จากโครงสร้างของประโยค และกลุ่มคาตอบที่กาหนดมาให้ โดยข้อสอบแบบเติมคาต้องแยกประเภทของกลุ่มคา
คุ ณ ลั ก ษณะของค าในแต่ ล ะตั ว เลื อ ก นั ก ศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งเข้ า ใจหลั ก โครงสร้ า งของรู ป ประโยค และฝึ ก ท าโจทย์
แบบทดสอบที่มีหลายๆรูปแบบ โดยที่นักศึกษาแต่ละคนไม่มโี อกาสที่จะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะในโจทย์
แต่ละโจทย์จะมีโครงสร้าง ตัวเลือกของกลุ่มคาที่แตกต่างกันออกไป ถ้าผู้ตอบนา does not ไปใส่ในสมการที่ (6) ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามสมการที่ (7) จะมีวธิ ีการตรวจดังสมการที่ (3)
2. การตรวจคาตอบ
ใช้วธิ ีการตรวจคาตอบดังสมการที่ (3) โดยช่องว่างอินเตอร์เซกกับตัวเลือกจะได้เท่ากับช่องว่าง
(
)=
(3)
จากสมการที่ (6) ช่องว่างที่ 1 คือ เซตคาตอบของกริยาเอกพจน์
ตรวจคาตอบจากการสมการที่ (3) i = 1, j = 1
จากสมการที่ (7) อิน เตอร์เซกกั บสมการที่ (6) ผลที่ ได้คื อ เซตของกริย าเอกพจน์ เพราะคุ ณ สมบั ติของ
ตัวเลือกที่ 1 เหมือนกับคุณสมบัตขิ องช่องว่างที่1
ดังนัน้ ถ้าผู้ใช้เลือก does not ตอบในช่องว่างที1่ การตรวจคาตอบคือ
ช่องว่างที1่ does not = ช่องว่างที1่ จึงเป็นตัวเลือกที่ถูก
จากสมการที่ (8) อินเตอร์เซกกับสมการที่ (6) เห็นได้ว่า เซตของกริยาเอกพจน์เมื่ออินเตอร์เซกกับเซตของ
กริยาพหูพจน์แล้ว ไม่มคี ุณสมบัตทิ ี่ตรงกัน ( {} )
ดังนัน้ ถ้าผู้ใช้เลือก do not ซึ่งมีคุณสมบัตไิ ม่ตรงกับช่องว่างที่1 การตรวจคาตอบคือ
ช่องว่างที1่ do not = ช่องว่าง( {} ) จึงเป็นตัวเลือกที่ผิด
จากสมการที่ (9) อินเตอร์เซกกับสมการที่ (7) ผลที่ได้คือ เซตของ fruit เพราะคุณ สมบัติของตัวเลือกที่ 1
เหมือนกับคุณสมบัตขิ องช่องว่างที่2 ที่เป็นเซตของ fruit
ดังนัน้ ถ้าผู้ใช้เลือก banana ตอบในช่องว่างที่2 การตรวจคาตอบคือ
ช่องว่างที1่ banana = ช่องว่างที2่ จึงเป็นตัวเลือกที่ถูก
จากสมการที่ (10) อินเตอร์เซกกับสมการที่ (7) เห็นได้ว่า เซตของ fruit เมื่ออินเตอร์เซกกับเซตของ places
ซึ่งไม่มคี ุณสมบัตทิ ี่ตรงกัน
ดังนัน้ ถ้าผู้ใช้เลือก school ซึ่งมีคุณสมบัตไิ ม่ตรงกับช่องว่างที่2 การตรวจคาตอบคือ
ช่องว่างที1่ shool = ช่องว่าง( {} ) จึงเป็นตัวเลือกที่ผิด
จากการทาข้อสอบ โดยผู้ออกข้อสอบออกแบบโจทย์ละ1ประโยค โดยมีช่องว่างอย่างน้อย 2 ช่องว่างและมี
ตัวเลือกที่เป็นกลุ่มคาอย่างน้อย 4 ตัวเลือก ซึ่งมีตัวเลือกที่ถูก 2 ตัวเลือก และมีตัวเลือกที่ผิด 2 ตัวเลือก ดั้งนั้น ถ้า
does not ไปใส่ในช่องว่างที่1 ก็จะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง และ ใส่ตัวเลือกที่ 3 banana ไปในช่องว่างที่ 2 ก็จะได้คาตอบที่
ถูกต้อง
ผลดาเนินงานวิจัยได้นาไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่
54) จังหวัดพิจิตร จานวน 20 คน ตัวอย่างโปรแกรม แสดงดังภาพที่ (1)
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรมเติมคาในช่องว่าง
จากภาพที่ (1) เป็นการแสดงผลเมื่อเลือกคาตอบ เมื่อนาตัวเลือกมาตอบในช่องว่างจะได้คาตอบที่ถูกหรือ
คาตอบที่ผิด โปรแกรมจะตรวจคาตอบให้อัตโนมัติ ทาให้นักเรียนมีความตื่นเต้น สนใจกับโปรแกรมมากขึน้ และยังทา
ให้ไม่น่าเบื่อในวิชาเรียนอีกด้วย

ผลและอภิปราย
จากผลการทดสอบโดยนาโปรแกรมไปให้ผู้ทาแบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดสระประทุม
(มิตรภาพที่ 54) ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จานวน 20 คน ผู้ทาแบบทดสอบได้รับข้อสอบที่มีโจทย์ที่
แตกต่างกันออกไปจานวน 10 ข้อ โดยมีหลักโครงสร้างของรูปประโยคที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งข้อสอบประเภทเติมคา
เป็ น ข้ อ สอบที่ ต้ อ งการให้ ผู้ ส อบเติ ม กลุ่ ม ข้ อ ความสั้ น ๆ ในช่ อ งว่ า งให้ เป็ น ประโยคที่ ส มบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ ง ผู้ ท า
แบบทดสอบจะต้องมีความรู้ มีทักษะในการตอบคาถาม โดยวัดจากผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน พบว่า
การใช้โปรแกรมเข้าช่วยในการทาข้อสอบ ทาให้ไม่เบื่อต่อการทาข้อสอบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 และทาให้ผู้เรียน
ได้ใช้คอมพิวเตอร์ม ากขึ้น คิดเป็นค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งตรงกันข้ามกับรูปแบบโปรแกรมที่ ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ 3.95 แต่โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.25

ข้อเสนอแนะ
ข้อสอบแบบเติมคาในช่องว่างเป็นการวัดความจาได้ดี และตรวจคาตอบได้ง่าย ที่บอกว่านักเรียนไม่สามารถ
ปรึกษากันได้ แต่เวลาที่ผู้คุมสอบเผลอ นักเรียนสามารถแอบดูกัน แต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบเขียนบรรยาย จะเป็นการวัด
ความรู้ของนักเรียนได้ดี และไม่สามารถลอกคาตอบกัน เพราะคาตอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน นักเรียนบางคนมี
ความสามารถในการเขียนบรรยายดี แต่ความสามารถในการตัดสินใจไม่ดี ส่วนนักศึกษาบางคนมีความสามารถใน
การตั ด สิ น ใจดี แต่ อ่ อ นในเรื่ อ งการเขี ย นบรรยายนั บ จึ ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ดั ง นั้ น ถ้ า เรามี ค วามต้ อ งการที่ จ ะวั ด
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และความสามารถในการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยมีความเหมาะสมมากกว่า
ข้อสอบปรนัย
ผู้วิจัยมีข้อ เสนอแนะบางประการเพื่อ ให้ตัวแบบการสร้างโจทย์แบบเติมค าและตรวจตาตอบอัต โนมัติ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ในอนาคต จัดทาโปรแกรมให้สามารถออกข้อสอบในวิชาอื่นๆได้ จัดทาโปรแกรมให้สามารถใช้ได้
กับข้อสอบประเภทอื่นๆนอกจากข้อสอบปรนัย ออกแบบระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลของข้อสอบที่เคยออกแล้วเก็บ
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ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อที่จะสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ พัฒนาวิธีการออกแบบข้อสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะ
ทาให้เกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของการทาข้อสอบประสบผลสาเร็จ พัฒนาหลักการสุ่มสลับปรับเปลี่ยน
โจทย์ให้มคี วามแม่นยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลดปัญหาในการลอกข้อสอบ

สรุปผลการวิจัย
การสร้างโจทย์แบบเติมคาและตรวจคาตอบโดยอัตโนมัติ เป็นการทาแบบทดสอบของนักเรียนในการจัด
กลุ่ ม คาที่มีโจทย์ห ลายรูปแบบ โดยสามารถน าโจทย์เดิ ม มาเพิ่มกลุ่ ม คาหรือ ตั ดกลุ่ ม คาออกไป เพื่อ จะได้โจทย์ที่
หลากหลาย โดยผู้ออกข้อสอบไม่ต้องสร้างโจทย์ใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการสร้างโจทย์ใหม่ให้เร็วขึ้น
แต่วธิ ีการคิดคาตอบนัน้ ยังคงเดิม จากผลการประเมินความพึ่งพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนักเรียน คุณครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) ต.ไผ่
รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูลการประเมินในครั้งนี้
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การสร้างโจทย์คาถามจากโจทย์ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบที่ไม่ซ้ากัน
To generate the question from the Template to use as a non- duplicate quiz
ทิพย์สุดา เพ็ชรไทย1* และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 2
Thipsuda Padthai1* and Phongthep Ruxpakawong 2
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันนั กศึกษาได้มีการทาโจทย์ค ณิ ตศาสตร์ที่เหมือนกัน จึงทาให้ นักศึก ษาไม่มีแนวคิดใหม่ๆในการทา
แบบทดสอบ ในงานวิจัยนีใ้ ช้เทคนิคการสุ่มเปลี่ยน ทาให้มแี บบทดสอบที่มีความแตกต่างกัน แต่ยังมีแนวคิดของคาถาม
ยังคงเดิม โดยในการสุม่ นัน้ จะใช้การกาหนดคาแปรผัน คาคงที่ คาแปรผกผันและค่าตัวแปรในโจทย์ที่ทาการสุ่มเปลี่ยน
โจทย์ จากโจทย์ 1 โจทย์ จะสร้างโจทย์ที่ซับซ้อนต่างออกไปจากโจทย์เดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาช่วยกันทา
แบบทดสอบ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกัน เพื่อสร้างทักษะในการทาแบบทดสอบมากขึ้น และได้เรียนรู้โจทย์
ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม จากการที่ได้ทาการสุ่มตัวอย่างโจทย์ 2 โจทย์ต้นแบบ ทาการสุ่มจะได้โจทย์ที่แตกต่าง 240
และ 317,520 แบบ ตามลาดับ
คาสาคัญ: แบบทดสอบ การตัง้ คาถาม การสุม่ เปลี่ยน

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.
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บทนา
ปัจจุบันโจทย์ของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจนั้นจะเหมือนกัน แบบทดสอบที่นิยมใช้ในการทดสอบจะ
เป็นแบบเลือกตอบ จะเป็นโจทย์และตัวเลือกที่เหมือนกันทุกชุด ทาให้นักศึกษาไม่มกี ารพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิด
กัน จะเป็นการสร้างความเครียดให้กับนักศึกษา ในการที่จะให้ออกแบบโจทย์เป็นจานวนหลายชุดจะทาให้เสียเวลาใน
การคิดออกแบบโจทย์คาถามที่ไม่เหมือนกันในกับนักศึกษา เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการออกแบบโจทย์จึงใช้โปรแกรมมา
ช่วยสร้างโจทย์คาถามที่ไม่เหมือนกันในแต่ละชุดของคาถาม
งานวิจัยนี้จะเป็นการสุ่มเปลี่ยนโจทย์คาถามเพื่อสร้างเป็นชุดคาถามในการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ซึ่ง
ทาการทดลองการสุม่ เปลี่ยนโจทย์ตาม คาคงที่ ค่าตัวแปร คาแปรผันตรง และคาแปรผกผันมาช่วยให้มโี จทย์ที่ซับซ้อน
ของแบบทดสอบมากยิ่งขึ้นใน 1 โจทย์ที่เป็นโจทย์ต้นแบบ ได้ทาการสุ่มจะได้ชุดคาถามของโจทย์ที่แตกต่างกันออกไป
จากเดิม และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการพูดคุยปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดกัน ทาให้มีความสนใจในการทา
แบบทดสอบมากขึ้น และยังช่วยให้ประหยัดเวลาการออกแบบโจทย์คาถามแต่ละชุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโจทย์คาถามให้มีความซับซ้อนมากขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน และมีความสนใจในการทาแบบทดสอบมากขึ้น
3. เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการออกแบบโจทย์ให้แตกต่างกัน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แบบทดสอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีนิยมใช้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ [4]
1. ข้อสอบแบบอัตนัย (Essay type or Subjective test)
2. ข้อสอบแบบปรนัย (Objcective test)
ข้อสอบแบบอัตนัย ข้อสอบแบบความเรียงหรือข้อสอบแบบบรรยาย เป็นข้อสอบที่ใช้ถามพฤติกรรมผู้เรียนได้
ตัง้ แต่ระดับความรู-้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าได้เป็นอย่างดี
1. หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัย
กาหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดพฤติกรรมด้านใดของผู้เรียน และเขียนคาถามให้ชัดเจน จาเพาะเจาะจงว่า
ต้องการให้ผู้ตอบ ทาอย่างไร เช่น อธิบาย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ และต้องถามเฉพาะสิ่งที่เป็นประเด็น
สาคัญของเรื่อง โดยกาหนดความซับซ้อนและความยากให้เหมาะสมกับวัยของผู้ตอบ ควรเฉลยคาตอบไปพร้อมๆกับ
การเขียนแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบปรนัย (objective test)
ลักษณะโดยทั่วไปของแบบทดสอบปรนัย จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือคาถาม และคาตอบ ตัวคาถามของ
แบบทดสอบปรนัยมี จุดมุง่ หมายเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้ความสามารถต่าง ๆ ตามที่ผู้ถามต้องการ ส่วนคาตอบ
ของคาถามประเภทนี้ผู้ตอบ ต้องใช้เวลาในการคิดและการตอบเป็นส่วนใหญ่ การเขียนตอบ จะใช้เวลาน้อยซึ่งอาจ
เขียนเป็นประโยคสั้น ๆ หรือทาเครื่องหมายบนคาตอบที่ตอ้ งการ [2] ดังนัน้ สาระสาคัญของผู้ตอบที่ตอ้ งปฏิบัติมี ดังนี้
[6]
แบบทดสอบแบบเป็น 4 แบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อความที่เป็นข้อคาถามและมีคาตอบให้เลือกหลายๆ
คาตอบ แบบทดสอบประเภทนี้มี 2 ตอน คือ
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1. ตัวนาหรือตัวคาถาม (Stem) เป็นข้อความที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ตอบคิด
2. ตัวเลือก (Choices) เป็นคาตอบหลายๆคาตอบเพื่อให้ผู้สอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งมีทั้งตัว
ถูก (Key) และตัว ลวง (Distractor) แบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็ น 4 แบบทดสอบที่ ได้มีการพั ฒ นารูปแบบ และ
คาถามให้พลิกแพลง ได้มากมายหลายแบบ ทาให้มีประสิทธิภาพการวัดและมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ผู้สอบในการฝึกสมรรถภาพทางสมอง [3]
การแปรผัน (variation) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณหรือมากกว่านั้น เมื่อปริมาณหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป อีกปริมาณหนึ่งจะเปลี่ยนตามไป
การแปรผันตรง (direct variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งหรือปริมาณสองปริมาณ เมื่อสิ่งหนึ่ง
เพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างเป็นสัดส่วนกัน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดอีกสิ่งหนึ่งก็ลดลงตามไปด้วยอย่างเป็น
สัดส่วนกัน เรียกว่า การแปรผันตามกัน หรือ การแปรผันตรง หรือ เป็นสัดส่วนโดยตรง
การแปรผกผัน (Inverse variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งหรือปริมาณสองปริมาณ เมื่อสิ่งหนึ่ง
เพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งลดลงอย่างเป็นสัดส่วนกัน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนกัน เช่น การ
ท างานอย่ า งหนึ่ ง ถ้ า คนมากงานจะเสร็ จ เร็ ว แต่ ค นน้ อ ยงานจะเสร็ จ ช้ า เรี ย กว่ า การแปรกลั บ กั น หรื อ การ
แปรผกผัน หรือ สัดส่วนผกผัน [5]
การสร้างโจทย์คาถาม และการสร้างตัวเลือกและผิดโดยอัตโนมัติ จะเป็นการทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์และ
สลับตัวเลือก มีแนวคิดในการคานวณที่เหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนคือรูปแบบของโจทย์ในแต่ละข้อ โดยจะแปรผันตาม
โจทย์ ตามการสุ่มของตัวเลือกที่เปลี่ยนไปตามแบบที่เราต้องการ ควรจะคานึกถึงเรื่องสัดส่วนและองค์ประกอบของ
โจทย์ เพื่อ จะทาให้ ตัว เลือกที่ ได้ มีแ นวโน้ม ใกล้เคี ยงกั น จะได้ ไม่เป็ น การเสี ยเปรียบกั นในการทาแบบทดสอบของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ ยนแนวความคิดกันมากขึ้น เป็นการฝึกทาแบบทดสอบที่มีโจทย์และตัวเลือก
หลายๆ รูปแบบ จะได้โจทย์และตัวเลือกใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และเมื่อเลือกคาตอบถูกหรือผิด โปรแกรมจะ
สามารถตรวจคาตอบให้อัตโนมัติ ทาให้นักเรียนมีความสนใจในการทาแบบทดสอบมากขึ้น [1]

วิธีการดาเนินงานวิจัย
การสุ่มเปลี่ยนโจทย์จะเป็นการออกแบบโจทย์จากโจทย์ต้นฉบับให้ได้โจทย์ใหม่ และในการคิดวิเคราะห์โจทย์
ในการหาคาตอบยั งคงเดิม จึงได้ มีแนวคิด การจัด ทาการสุ่ มเปลี่ย นโจทย์ให้ มีโจทย์ที่ห ลากหลายมากขึ้น เพื่อ ทา
แบบทดสอบของโจทย์ไม่ให้ซ้ากันในแต่ละชุด เป็นการประหยัดเวลาในการออกแบบโจทย์ มีแนวคิดดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
จาก (1) R คือโจทย์ที่สร้างขึ้นมาจะประกอบได้คาถามและคาตอบ ใน (2) เป็นส่วนของคาถามประกอบด้วย
เซตของคาคงที่ คาแปรผัน คาแปรผกผัน และตัวแปร จะเป็นส่วนที่ทาการสุ่มโจทย์ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ
ส่วนของคาตอบจะเป็นเซตที่ประกอบด้วยวิธีการหาคาตอบ และตัวแปรของคาถาม เพื่อในการหาคาตอบของโจทย์ใน
(3) และใน (4) เป็นคาแปรผกผัน จะเป็นซูเปอร์เซตของคาแปรผัน
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โดยการสุ่ ม เปลี่ ยนโจทย์จ ะได้ รับโจทย์แ ตกต่างกั น แต่ ยั งคงแนวคิ ดวิธีก ารหาค าตอบเดิม จะทาการสุ่ ม
ตัวอย่าง 2 โจทย์ต้นแบบ มีแนวคิดดังนี้
ตัวอย่างโจทย์ โอ๊ตขี่จักรยานเพื่อกลับบ้าน โดยเริ่มออกจากโรงเรียน ไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร และไป
ทางทิศตะวันตกอีก 8 กิโลเมตร และมุง่ หน้าสู่ทิศเหนืออีก 10 กิโลเมตรจึงถึงบ้านพอดี จงหาว่าบ้านโอ๊ตอยู่ห่างจาก
โรงเรียนเป็นระยะทางประมาณเท่าไร
ในการเปลี่ยนแปลงโจทย์ที่ได้ออกแบบไว้โดยจะต้องกาหนดคาคงที่ คาแปรผัน คาแปรผกผัน และค่าตัวแปร
ของโจทย์ที่ได้ตงั้ เป็นโจทย์ตน้ แบบ ดังนี้
{คาแปรผันตัวที่ 1} ขี่จักรยานเพื่อกลับ {คาแปรผันตัวที่ 3} โดยเริ่มออกจาก {คาแปรผันตัวที่ 2} ไปทาง
{คาแปรผกผันตัวที่ 1} x กิโลเมตร และไปทาง {คาแปรผกผันตัวที่ 2} อีก y กิโลเมตร และมุง่ หน้าสู่ {คาแปรผกผัน
ตัวที่ 1} อีก z กิโลเมตร จึงถึง {คาแปรผันตัวที่ 3} พอดี จงหาว่า {คาแปรผันตัวที่ 3} อยู่ห่างจาก {คาแปรผันตัวที่
2} เป็นระยะทางประมาณเท่าไร
คาแปรผันตัวที่ 1 = { โอ๊ต, เมษา, ดาว, ธนา, กานดา }
คาแปรผันตัวที่ 2 = { ตลาด, โรงเรียน, สนามเด็กเล่น }
คาแปรผันตัวที่ 3 = { บ้าน, สถานีรถไฟ, โรงพยาบาล, หอนาฬิกา }

(5)
(6)
(7)

จาก (4) (5) และ (6) จะเป็นคาแปรผันซึ่งโจทย์จะสุ่มเปลี่ยนไปตามคาแปรผันที่กาหนดไว้ โดยที่คาแปรผันตัว
ที่ 1 จะเปลี่ยนได้ 5 แบบ ได้แก่ โอ๊ต , เมษา, ดาว, ธนา, กานดา คาแปรผันตัวที่ 2 จะเปลี่ยนได้ 3 แบบ ได้แก่ ตลาด,
โรงเรียน, สนามเด็กเล่น และคาแปรผันตัวที่ 3 จะเปลี่ยนได้ 4 แบบ ได้แก่ บ้าน, สถานีรถไฟ, โรงพยาบาล, หอนาฬิกา
ใน (7) S คือเป็นคาแปรผกผันที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดย
จากการสุ่มเลือก s1 และ s2
(8)
ทาการสุ่มเลือกคาแปรผันจะได้เป็น s1 และอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ s2 โดยทั้ง 2 คาแปรผกผันที่ทาการสุ่มเลือก
ออกมา ดัง (9) และ (10)
s1 = {ทิศเหนือ, ทิศใต้}
(9)
s2 = {ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก}

(10)

จาก (9) และ (10) ทาการสุ่มเลือกคาแปรผักผันทั้ง s1 และ s2 ดังนี้
(11)
จาก (11) n คือ จานวนทั้งหมด และ r คือจานวนที่ต้องการเลือก ดังนัน้
s1 = C2,1 =

= 2 วิธี

s2 = C2,1 =

= 2 วิธี

ดังนัน้ การสุ่มคาแปรผกผันจะได้ทั้งหมด เป็น 2 x 2 = 4 วิธี
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คาคงที่ คื อ ค าที่ ไม่เปลี่ย นแปลงไปตามการสุ่ ม เปลี่ ยนของโจทย์ ถ้าเปลี่ย นแปลงไปจะทาให้โจทย์นั้นไม่
สมบูรณ์ตาม (12)
คาคงที่ = { ขี่จักรยานเพื่อกลับ, โดยเริ่มออกจาก, ไปทาง, กิโลเมตร, และไปทาง, อีก
,และมุ่งหน้าสู่, จึงถึง, พอดี, จงหาว่า, อยู่หา่ งจาก, เป็นระยะทางประมาณเท่าไร }
(12)
ในค่าตัวแปร จะทาการสุ่มเปลี่ยนไปตามค่าตัวแปรที่กาหนดไว้ โดยจะมีผลในการหาคาตอบของโจทย์ดัง (13)
ค่าตัวแปร = { x, y, z }
(13)
โดยที่ x = {2, 5, 6}
y = {3, 4, 7}
z = {1, 8}
จากตัวอย่างโจทย์ได้ทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์จากโจทย์ต้นแบบ ดังนี้
เมษาขี่จักรยานเพื่อกลับบ้าน โดยเริ่มออกจากตลาด ไปทางทิศใต้ 6 กิโลเมตร และไปทางทิศตะวันออก
อีก 4 กิโลเมตร และมุ่งหน้าสู่ ทิ ศใต้ อีก 8 กิโลเมตรจึงถึง บ้านพอดี จงหาว่าบ้ านอยู่ห่างจากตลาดเป็นระยะทาง
ประมาณเท่าไร
จากโจทย์ที่ทาการสุ่มจะมีวิธีการคิดหาคาตอบที่คงเดิม แต่มีเพียงโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการสุ่มเปลี่ยน
จะมีวธิ ีการหาคาตอบจากโจทย์ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพแนวคิดจากโจทย์
โจทย์ที่ทาการสุ่มเปลี่ยนคาแปรผกผันของทิศทางจะได้ ทิศเหนือ ,ทิศตะวันออก ทิศเหนือ,ทิศตะวันตก ทิศใต้
,ทิ ศ ตะวัน ออก ทิ ศ ใต้ ,ทิ ศ ตะวัน ตก ทิ ศ ตะวัน ออก,ทิ ศ เหนือ ทิ ศ ตะวัน ออก,ทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวัน ตก,ทิ ศเหนือ และ ทิ ศ
ตะวันตก,ทิศใต้ ทั้งหมด 8 แบบ แสดงดังภาพ
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ภาพที่ 2 ภาพการสุม่ เปลี่ยนคาแปรผกผันของทิศทาง
จากโจทย์ที่ได้รับ จะมีแ นวคิด ในการหาคาตอบจากโจทย์ในการหาพื้น ที่ สามเหลี่ ยม โดยใช้สูต รการหา
คาตอบดัง (14)
c2 = a2 + b2
(14)
โดยจะมีแนวคิดวิธีการหาคาตอบ จากโจทย์ที่ทาการสุ่มจากโจทย์ต้นแบบ ดังนี้
c2 = a2 + b2
c2 = (8+6)2 + 42
c2 = 142 + 42
c2 = 196 + 16 = 212
c=
c = 14.56 กิโลเมตร
จึงได้คาตอบว่าระยะห่างระหว่างบ้านกับตลาดอยูห่ ่างประมาณ 14.56 กิโลเมตร
จะได้โจทย์ที่แตกต่างกันทั้งหมดทีต่ อ้ งเดินทางจากบ้านกับตลาด ใน (15)
R คือ โจทย์
A คือ แบบที่ได้จากการสุม่ เลือก
w1 คือ คาแปรผันที่ 1
w2 คือ คาแปรผันที่ 2
จะได้
(15)
จากโจทย์ที่ทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์จากคาแปรผัน คาแปรผกผัน จะได้รับโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงที่ได้รับดังนี้
R = 4 x 5 x 3 x 4 = 240 แบบ
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ตัวอย่างโจทย์ที่ 2 ประยุทธไปซื้ออาหารตอนกลางวัน โดยมีขนมหวานให้เลือก คือ ฝอยทอง บัวลอย มี
กับข้าวแบบน้าให้เลือกคือ ต้มเลือดหมู แกงเขียวหวาน ถามว่า ประยุทธ จะเลือกซื้อขนมหวาน 1 อย่าง และ
กับข้าวแบบน้า 2 อย่าง ได้ก่แี บบ
โดยโจทย์จะเป็นการกาหนดคาแปรผันและคาแปรผกผัน เพื่อที่จะให้โจทย์ที่ทาการสุ่มออกมาให้มีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ดังนี้
{คาแปรผันที่ 1} ไปซื้ออาหารตอน {คาแปรผันที่ 2} โดยมี {คาแปรผกผันที่ 1} ให้เลือก คือ {คาแปรผกผัน
ที่ 1-1} {คาแปรผกผันที่ 1-2} {คาแปรผกผันที่ 1-3} มี {คาแปรผกผันที่ 2} ให้เลือกคือ {คาแปรผกผันที่ 2-1} {คา
แปรผกผั นที่ 2-2} ถามว่า {คาแปรผัน ที่ 1} จะเลือกซื้ อ {คาแปรผกผั น ที่ 1} x อย่าง และ {ค าแปรผกผั นที่ 2}
y อย่าง ได้ก่แี บบ
คาแปรผันที่ 1 = {มานะ, มานี, กานดา, สายฝน, ดาว}
คาแปรผันที่ 2 = {เช้า, กลางวัน, เย็น}

(16)
(17)

โดยที่ จะสุ่มเลือกเซตมา 2 เซต คือ เซตของคาแปรผกผันที่ 1 โดยจะเลือกสุ่มเลือกสมาชิกได้ทั้งหมด 3
สมาชิก และ คือ เซตของคาแปรผกผันที่ 2 โดยจะเลือกสุม่ เลือกสมาชิกได้ทั้งหมด 2 สมาชิก
ส่วนคาแปรผกผันจะมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ กับข้าวแบบน้า กับข้าวแบบผัด และขนมหวาน โดยคาผกผันจะ
เป็นไปตามดัง (8) คือ
S = {กับข้าวแบบน้า, กับข้าวแบบผัด, ขนมหวาน}

(18)

กับข้าวแบบน้า = {"", แกงส้ม, ต้มจืด, ต้มเลือดหมู, … }

(19)

กับข้าวแบบแห้ง = {"", ผัดคะน้า, ผัดผักบุ้ง, หอยลายผัด, … }

(20)

ขนมหวาน = {"", ขนมหมอแกง, บัวลอย, ทองหยิบ, … }

(21)

ใน (18) คาแปรผกผันทั้งหมด 3 ชนิด จะทาการสุ่มเลือก 2 ชนิด ตามโจทย์คาถามที่ออกแบบไว้ จะเป็นการ
ให้มีโจทย์ที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นจากโจทย์เดิม
ส่วน (19) (20) และ (21) ทาการสุ่มเลือกคาแปรผักผันทั้ง s1 s2 และ s3 ดัง (11)
ถ้าเลือกได้กับข้าวแบบน้า ทั้งหมดมี 9 ชนิด เลือกมา 3 จะได้
C9,3 =

= 84 แบบ

ถ้าเลือกได้กับข้าวแบบแห้ง ทัง้ หมดมี 9 ชนิด เลือกมา 3 จะได้
C9,3 =

= 84 แบบ

ถ้าเลือกได้ขนมหวาน ทัง้ หมดมี 9 ชนิด เลือกมา 3 จะได้
C9,3 =

= 84 แบบ

ดังนัน้ การสุ่มคาแปรผกผันจะได้ทั้งหมด เป็น 84 x 84 x 84 = 592,704 แบบ
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ทาการสุ่มคาแปรผกผันทั้งหมด 3 ชนิด คือ กับข้าวแบบน้า, กับข้าวแบบผัด, ขนมหวาน แล้วเลือก
คาแปรผันมา 2 ชนิด จากโจทย์จะได้
ถ้าสุ่มได้กับข้าวแบบน้า และกับข้าวแบบแห้ง จะได้
C9,3 x C9,3 = 84 x 84 = 7,056 แบบ
ถ้าสุ่มได้กับข้าวแบบน้า 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 คื อ แบบที่ ได้ จ ากการสุ่ ม เลื อ กกั บ ข้ า วทั้ ง 2 ชนิ ด จะได้ ทั้ ง หมด A = 7,056 + 7,056 + 7,056 =
21,168 แบบ
คาคงที่ = {ไปซื้ออาหารตอน, โดยมี, ให้เลือก คือ, มี, ให้เลือกคือ, ถามว่า, จะเลือกซื้อ,
อย่าง, และ, ได้ก่แี บบ}
ในค่าตัวแปร จะทาการสุม่ เปลี่ยนไปตามค่าตัวแปรที่กาหนดไว้ โดยจะมีผลในการหาคาตอบของโจทย์ (22)
ค่าตัวแปร = { x1, x2}
โดยที่ x1, x2 = {1, 2}

(22)

จากตัวอย่างโจทย์ที่ 2 ได้ทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์จากโจทย์ต้นแบบ ดังนี้
มานีไปซื้ออาหารตอนกลางวัน โดยมีกับข้าวแบบแห้งให้เลือก คือ ผัดผักบุ้ง หอยลายผัด หมูมะนาว มี
กับข้าวแบบน้าให้เลือกคือ ต้มโคล้งทะเล แกงส้ม ต้มยาทะเล ถามว่า มานี จะเลือกซื้อกับข้าวแบบแห้ง 2 อย่าง
และกับข้าวแบบน้า 1 อย่าง ได้ก่แี บบ
จากโจทย์ที่ทาการสุ่มจะมีวิธีการคิดหาคาตอบที่ คงเดิม แต่มีเพียงโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการสุ่มเปลี่ยน
จะมีวธิ ีการหาคาตอบจากโจทย์ดังนี้
จากโจทย์ที่ได้รับ จะมีแนวคิดในการหาคาตอบจากโจทย์ตัวอย่างที่ 2 โดยใช้สูตรการหาคาตอบ (11)
โดยจะมีวิธีเลือกซื้อกับข้าวแบบแห้ง 2 อย่าง จากกับข้าวแบบแห้ง 3 อย่าง

= 3 วิธี
และวิธีการเลือกซื้อกับข้าวแบบน้้าได้ 1 อย่าง จากกับข้าวแบบน้้า 3 อย่าง

= 3 วิธี
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จะได้วิธีทั้งหมดที่จะเลือกซือ้ กับข้าวแบบแห้ง 2 อย่าง และกับข้าวแบบน้า 1 อย่าง เป็น 3 x 3 = 9 แบบ
จากการสุม่ เปลี่ยนโจทย์จากคาแปรผัน คาแปรผกผัน จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโจทย์ที่ได้รับดัง (15)
R = 21,168 x 5 x 3 = 317,520 แบบ
ดังนัน้ โจทย์ทั้งหมดที่จะได้รับในการสุ่มเปลี่ยนทั้งหมด 317,520 แบบ
ในการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ทั้ง 2 อย่างจะเป็นการเปลี่ยนโจทย์โดยใช้คาแปรผัน และคาแปรผกผันมาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงโจทย์ให้มีความซับ ซ้อนมากขึ้น แต่จะไม่มีผลในวิธีการหาคาตอบของโจทย์ต้นแบบ จะเป็นเพื่อโจทย์
เท่านัน้ ที่เปลี่ยนไปตามการสุ่มกับคาตอบของโจทย์

ผลการวิจัย
ในการทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ของแบบทดสอบต้นแบบ โดยนาคาแปรผัน คาแปรผกผัน ค่าคงที่ ค่าตัวแปร
โดยการกาหนดคาแปรผกผัน ในการสุ่มให้มโี จทย์ที่ซับซ้อนและได้รับโจทย์มคี วามหลากหลายมากขึน้ ทาให้นักศึกษา
ได้รับโจทย์แบบทดสอบที่แตกต่างกัน และยังทาให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เป็นการฝึกทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์จากโจทย์ที่ได้ทาการสุ่มเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกัน แต่ในการสุ่มเปลี่ยนโจทย์จะ
เปลี่ยนไปเฉพาะโจทย์และคาตอบของโจทย์ที่สุ่ม ส่วนของวิธีการหาคาตอบนั้นยังคงเดิมจากโจทย์ต้นแบบที่นามาทา
การสุม่ เปลี่ยนโจทย์

สรุปและอภิปรายผล
การสร้างโจทย์ทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ให้มคี วามแตกต่างจากเดิม โดยการใช้คาแปรผันกับคาแปรผกผัน โดย
มีแบบทดสอบที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อให้นักศึกษามีการพูดคุยกัน ช่วยกันทาแบบทดสอบของแต่ละคน และยังจะได้
เรียนรู้แนวคิดใหม่จากเพื่อนคนอื่นๆ ในแบบทดสอบนักศึกษาจะได้รับโจทย์ที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสเรียนรู้โจทย์ใหม่ๆ
จะเป็นการฝึกทาแบบทดสอบที่แตกต่างจากเดิมที่มีแบบทดสอบที่เหมือนกัน
จากงานวิจัยนี้ เป็นการเปลี่ยนโจทย์คาถามให้มีความหลากหลายจากโจทย์ที่มีอยู่จากเดิม เพื่อเป็นการลด
ระยะเวลาให้ กั บ ผู้ อ อกแบบทดสอบในการคิ ด แบบทดสอบ เป็ น การที่ น าโจทย์ 1 โจทย์ ม าท าการเปลี่ ย นให้ ไ ด้
แบบทดสอบหลายๆชุด เพื่อสร้างเป็นแบบทดสอบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้

ข้อเสนอแนะ
แบบทดสอบที่มคี วามแตกต่างกันจะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจได้ดี เวลาทาแบบทดสอบเมื่อผู้ควบคุม ไม่
สนใจก็สามารถแอบดูกันได้ แต่ถ้าได้รับโจทย์ของแบบทดสอบต่างกันก็จะไม่สามารถลอกคาตอบกันได้ เพราะคาตอบ
แต่ละคนนัน้ จะไม่เหมือนกัน แต่ในการสร้างโจทย์แบบทดสอบต้องระมัดระวังโจทย์ที่มีความหมายที่ซับซ้อน เข้าใจยาก
ทาการแก้โดยจะต้องใช้หน้าที่ของประโยคมาช่วยในการสร้างโจทย์ เพื่อลดความซับซ้อนของคาถาม และนักศึกษายัง
ได้เรียนรู้โจทย์ใหม่ๆ อีกด้วย

1580

Proceeding

เอกสารอ้างอิง
1. ธนาพร สรรพรอด และ พงษ์เทพ รัก ผกาวงศ์ . การสร้างโจทย์คาถาม และการสร้างตัวเลือกถูก และผิดโดย
อัตโนมั ติ. เอกสารการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ” ครั้งที่ 4;
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: 2559. หน้า 32 – 39
2. บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. การวัดและประเมินผลการศึกษา, ทฤษฎีและการประยุกต์ . กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ
ทัศน์; 2526, หน้า 122.
3. เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. พิมพ์ครัง้ ที่ (1).
4. Gronlund, N.E. Construction of achievement tests. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice – Hall; 1977.
5. Krupraiwan. คณิตเพิ่มเติม ม.2 การแปรผัน, การแปรผันตรง. [ออนไลน์]; 2013. สืบค้นข้อมูล: 4 สิงหาคม 2559.
https://krupraiwan.wordpress.com/2013/02/27/direct-variation/
6. Thorndike, Robert L., and Hagen, Elizabeth. Measurement and Evaluation in Psychological and Evaluation.
3rd ed. John Willey and Sons, Inc; 1969.

1581

Proceeding

ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
Voice Control System using Android Application
วรชัย ศรีสมุดคา1* สมคิด ฤทธิ์เนติกุล1 ยศวรรธน์ จันทนา1 ณัฐพล ภู่ระหงษ์1 และ พีรภัทร อิ่มทรัพย์1
Worachai Srisamoodkham1*, Somkid Ritnathikul1, Yotsawat Jantana1, Nuttapon Phurahong1 and
Peerapat Imsap1
บทคัดย่อ
การพั ฒ นาระบบควบคุ ม และการตอบสนองด้ วยเสี ย งผ่ านแอปพลิ เคชัน แอนดรอยด์ ระบบนี้จ ะช่ว ยให้
สามารถเพิ่มหรือแก้ไขคาสั่งเสียงได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ในการจัดเก็บคาสั่งเสียง ประมวลผลคาสั่งเสียง เพื่อที่จะส่งสัญญาณบูลทูธไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทา
การควบคุมอุปกรณ์ ในระบบ ซึ่งระบบจะสามารถสั่งงานได้ 3 รูปแบบ คือ การควบคุมด้วยเสียง การควบคุมด้วย
เซนเซอร์ แ ละการควบคุ ม ด้ วย Toggle switch ซึ่ งสามารถน าไปประยุ ก ต์ใช้งานเครื่อ งใช้ไฟฟ้า ต่า ง ๆ เช่น พั ด ลม
โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น โดยทาการทดลองระบบดังกล่าวด้วยเสียง พบว่าสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามที่
จัดเก็บคาสั่งเสียงไว้ ซึ่งระบบจะใช้งานได้ ถูกต้อง เมื่ออยูใ่ นที่ไม่มีเสียงรบกวนมากจนเกินไป การควบคุมอุปกรณ์ด้วย
เซนเซอร์ เมื่ออุณหภูมทิ ี่วัดได้อยูใ่ นช่วงที่กาหนดไว้ระหว่าง 25-27 องศาเซลเซียส ระบบจะควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
กับเอาท์พุตได้อย่างถูกต้อง และเมื่อส่งสัญญาณบลูทูธสามารถใช้งานได้ดีในระยะไม่เกิน 15 เมตร
คาสาคัญ: ระบบควบคุมด้วยเสียง แอปพลิเคชันแอนดรอยด์

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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บทนา
ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้การดารงชีวิตของมนุษย์ต้องพึง
พาเทคโนโลยีในการดารงชีวิตประจาวันอยู่เสมอ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายมีการพัฒนาทั้งในด้านความเร็วในการส่ง
ข้อมูล ความง่ายในการใช้งาน อีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการนาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายมาใช้คอื สมาร์ทโฟน ทัง้ นี้สมาร์ท
โฟนมีแอปพลิเคชันการรู้จาเสียงมาช่วยเพิ่มการอานวยความสะดวกในการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ในด้านการสั่งงาน
ด้วยเสียง ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยูอ่ าศัย และส่งสัญญาณไปสั่งการ เปิด/ปิด
สวิตซ์ไฟตามห้องต่าง ๆ จึงทาให้มีการประยุกต์ใช้งานภายในบ้าน ที่เรียกว่าระบบบ้านอัตโนมัติ (Home Automation)
เป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ซึ่งถ้าหากนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานจะทาให้ช่วยสร้าง
ประโยชน์ตา่ งๆ ได้และยังช่วยประหยัดระยะเวลาในการทากิจกรรม ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย
ปัจจุบันการสั่งงานและการตอบสนองด้วยเสียงนั้นในงานวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมยังต้องโปรแกรมไป
ยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถกาหนดรูปแบบของเสียงหรือกาหนดคาสั่งได้เอง ระบบควบคุมและการ
ตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์นั้นจะใช้การบันทึกข้อมูลเสียงซึ่งสามารถกาหนดคาพูดในแอปพลิเค
ชันแอนดรอยด์ในรูปแบบคาต่าง ๆ เก็บไว้ยังฐานข้อมูลของระบบของแอนดรอยด์และนาเสียงเหล่านั้นมาประมวลผล
จะทาการส่งคาสั่งเสียงผ่านแอนดรอยด์แอพพลิเคชันเพื่อสั่งงาน ตรวจสอบการทางาน ตรวจสอบค่าและนาข้อมูล
เสียงที่ประมวลผลแล้วส่งไปยังโปรโตคอลต่าง ๆ มาประมวลผลในไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อทาส่งการกระทาต่าง ๆ
กลับไปบนแอนดรอยด์แอพพลิเคชัน
ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ ที่มีการรับคาสั่งเสียงในรูปแบบคาพูดที่สามารถกาหนดคาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น เปิดไฟ ปิดไฟ และสั่งงาน
ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์โดยที่จัดเก็บประมวลผลและส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อกระทาตามคาสั่งใน
การใช้ทางานของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น
และตรวจสอบค่าหรือสถานการณ์ทางาน เพื่อช่วยให้ลดระยะเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. โทรศัพท์มือถือรองรับระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์
2. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
3. ชุดควบคุมการทางานของอุปกรณ์
4. ชุดซอฟแวร์ที่ใช้ในการสร้างระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียง
วิธีการศึกษา
ระบบควบคุ ม และการตอบสนองด้ ว ยเสี ย งผ่ า นแอปพลิ เคชั น แอนดรอยด์ นั้ น เป็ น ระบบที่ น าส่ ว นของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และส่วนของแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ มาทางานร่วมกันซึ่งจะอาศัยสัญญาณบลูทูธเป็นสื่อกลาง
ในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รูปแบบการส่งสัญญาณของระบบ
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ Google API Speech Recognition จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์คาสั่งเสียง ซึ่งจะ
แปลงสัญญาณเสียงให้กลายเป็นตัวอักษร การกาหนดรูปแบบเสียงที่ใช้ในการควบคุม การใช้แอปพลิเคชันสั่งงานส่ง
สั ญ ญาณ และควบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ที่ เชื่อ มต่ อ เข้ าไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยที่ ค าสั่ งเสี ยงที่ ป้อนไปนั้นจะน าไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบและทาการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์คาสั่งเสียงด้วยแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ Google API Speech Recognition
ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะใช้ Arduino nano ซึ่งเป็นบอร์ดตระกูล AVR ของบริษัท Atmel ที่มี I/O
สาหรับรับคาสั่งหรือควบคุมตามสถานะต่าง ๆ อีกทัง้ ยังสามารถรองรับการพัฒนาในการประมวลผลคาสั่งที่รับมาจาก
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano
ระบบจะรับไฟ AC 220 V จากภายนอกนามาเชื่อมต่อกับ Power Supply เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็น DC 3.3 V
สาหรับการจ่ายไฟให้กับ LED เพื่อบอกสถานะ DC 5 V สาหรับการจ่ายแรงดันให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์และ DC 12 V
ใช้สาหรับการจ่ายไฟให้กับพัดลมระบายความร้อน ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 Power Supply จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
แอปพลิ เคชั น แอนดรอยด์ นั้ น จะใช้ ส าหรั บ การป้ อ นค าสั่ ง เสี ย งโดยที่ ค าสั่ ง เสี ย งที่ ป้ อ นไปนั้ น จะน าไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบและทาการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แอปพลิเคชัน
ตู้ค อนโทรลเลอร์มีห น้าที่ ส าหรับรับสั ญ ญาณจากแอปพลิ เคชัน แอนดรอยด์ โดยใช้สั ญ ญาณบลูทูธเป็ น
สื่อกลางในการส่งข้อมูลมายังไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการตัดสินใจการควบคุมรีเลย์ตาม
สัญญาณที่ส่งมาจากแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ตูค้ อนโทรลเลอร์
ระบบควบคุ ม และการตอบสนองด้ วยเสี ย งผ่ านแอปพลิ เคชัน แอนดรอยด์ การทางานของระบบนั้น
ประกอบไปด้วยส่วนของตู้คอนโทรลและแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ซึ่งในการใช้งานจาเป็นต้องใช้ทั้งสองส่วนประกอบ
กั น โดยที่ อ าศั ย สั ญ ญ าณ บลู ทู ธ เป็ น สื่ อ กลางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งแอปพลิ เคชั น แอนดรอยด์ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการใช้งานระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงจาเป็นต้องเก็บคาสั่งเสียงไว้ในแอปพลิเค
ชันแอนดรอยด์ก่อนถึงจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยคาสั่งเสียงได้ นอกจากการใช้งานด้วยคาสั่งเสียงแล้วระบบนี้ยัง
สามารถควบคุมด้วยการใช้ Toggle switch ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถใช้เซนเซอร์โดยการกาหนดช่วง
อุณหภูมเิ พื่อทาให้อุปกรณ์ทางานได้อีกด้วย ดังนั้นจะแบ่งการทดลองได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1. การทดลองระยะสัญญาณบลูทูธ จะทาการทดลองโดยการทดสอบใช้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับสัญญาณบลู
ทูธกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ จะใช้ Toggle switch ในการควบคุมการทางานซึ่งทดลองในระยะที่ต่างจานวน 5
ระยะ ในแต่ละระยะละต่างกัน 5 เมตร จานวนระยะ 5 ครั้ง โดยจะทาการทดสอบระยะของสัญญาณบลูทูธในที่โล่ง
แจ้ง และทาการทดสอบระยะสัญญาณบลูทูธในอาคาร
2. การทดลองการใช้คาสั่งเสียง จะทาการทดลองโดยการป้อนคาสั่งเสียงลงไปในโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ
โดยจะจัดเก็บคาสั่งเสียงในแอปพลิเคชัน 5 คาสั่ง โดยจะป้อนคาสั่งละ 5 ครั้ง ซึ่งจะทาการทดลองทาการจัดเก็บคาสั่ง
เสียงจะป้อนคาสั่งเสียงลงในแอปพลิเคชัน ทาการทดลอบความถูกต้องในการจัดเก็บคาสั่งเสียง และทาการทดลอง
ควบคุมอุปกรณ์ด้วยคาสั่งเสียง
3. การทดลองการใช้งานเซนเซอร์ จะทาการทดลองการใช้งานเซนเซอร์โดยที่กาหนดช่วงอุณหภูมิลงในแอป
พลิเคชันแอนดรอยด์ โดยการกาหนดค่า Minimum และ Maximun และคอยสังเกตว่าระบบสามารถทางานเมื่ออยู่ในช่วง
อุณหภูมิที่กาหนดไว้หรือไม่

ผลการศึกษา
การทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือ
1. การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยคาสั่งเสียงบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชันและคอยดูผลลัพธ์ที่เอาท์พุต ที่
ต่อกับหลอดไฟและสังเกตไฟ LEDแสดงสถานะ ของระบบ กาหนดคาสั่งเสียงไว้ 5 คาสั่งคือ เปิดไฟ 1, เปิดไฟ 2, เปิดไฟ
3, เปิดไฟ 4, เปิดไฟ 5 จะทาการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการพูดคาสั่งที่กาหนดไว้ตามลาดับโดยที่จะพูดคาสั่งละ 1
ครั้ง โดยที่ในการพูดคาสั่งเสียงแต่ละครั้งและดูผลลัพธ์ว่าสามารถควบคุมเอาท์พุตได้หรือไม่ เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจะทา
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การบันทึกผลลงตาราง และพูดคาสั่งถัดไปจนครบ 5 คาสั่ง ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 และภาพ
ที่ 6 และ 7
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยคาสั่งเสียง
เอาท์พุตที่
ผลทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยคาสั่งเสียง/ใช้ได้-ใช้ไม่ได้
(ไฟ LED แสดง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
สถานะ)
1
 
2
 
3
 
4
 

ภาพที่ 7 ป้อนค้าสั่งเสียงเปิดไฟ

ภาพที่ 8 การทดลองควบคุมอุปกรณ์ด้วยคาสั่งเสียง
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จากที่ได้ทาการทดลองความถูกต้องในการจัดเก็บคาสั่งเสียงบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชันนัน้ สามารถจัดเก็บ
คาสั่งเสียงได้ตามที่กาหนดไว้และการนาคาสั่งเสียงที่จัดเก็บมาใช้ในการสั่งงานระบบสามารถควบคุมเอาท์พุตได้อย่าง
ถูกต้อง
2. การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเซนเซอร์ โดยที่ในการทดสอบการใช้เซนเซอร์จะกาหนดช่วงระยะลงใน
แอนดรอยด์แอปพลิเคชันโดยที่เข้าไปที่เมนู Setting และเลือกกาหนดค่าต่าสุด 25 องศาเซลเซียส และสูงสุด 27 องศา
เซลเซียส (Minimum-Maximum) ให้กับส่วนของเซนเซอร์โดยที่จะกาหนดค่าต่าสุดและสูงสุด เป็นตัวเลขโดยที่ถ้าหาก
เอาท์พุตที่ได้จากเซนเซอร์อยู่ในช่วงของค่าต่าสุดและสูงสุดระบบจะสั่งให้ เอาท์พุตทางานถ้าหากอยู่ในช่วงที่ต่ากว่าค่า
Min หรือสูงกว่าค่า Max ระบบจะสั่งให้เอาท์พุตหยุดทางาน การกาหนดค่าต่าสุดและสูงสุด จะทาการทดสอบจานวน 2
ระยะ ระยะละ 5 ครัง้ เพื่อที่จะใช้ในการทดลองและทาการบันทึกผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในการทางาน โดยที่
จะดูผลลัพธ์ว่าสามารถควบคุมการทางานของอุปกรณ์ได้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงดังตารางที่ 2
และภาพที่ 9 และ 10
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเซนเซอร์
ผลการทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเซนเซอร์/ทางาน-ไม่ทางาน
สถานะ
อุณหภูมิ (25 – 27 องศา)
ในช่วงที่กาหนด





นอกช่วงที่กาหนด






ภาพที่ 9 กาหนดค่าด้วยเซนเซอร์
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ภาพที่ 10 การทดลองควบคุมอุปกรณ์ด้วยเซนเซอร์
จากการทดลองท าการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ด้ ว ยเซนเซอร์ นั้น บนระบบแอนดรอยด์ แ อปพลิ เคชัน สามารถ
กาหนดค่าต่าสุดและสูงสุดด้วยเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยาและค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์อยู่ในช่วงของค่าต่า สุดและ
สูงสุดระบบจะสั่งให้เอาท์พุตทางาน ถ้าหากอยูใ่ นช่วงที่ต่ากว่าค่า Min หรือสูงกว่าค่า Max ระบบจะสั่งให้เอาท์พุตหยุด
ทางาน
3. การทดลองการใช้สัญ ญาณบลู ทูธ จะทาการทดลองโดยใช้สัญ ญาณบลูทูธที่ โดยใช้แอปพลิเคชันส่ ง
สัญญาณผ่านบลูทูธไปยังระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยที่จะทาการทดสอบการทาการเชื่อมต่อและสั่งการทางาน
โดยใช้ Toggle switch จากนั้นคอยดูผลลัพธ์จากเอาท์พุตที่ตอ่ กับหลอดไฟและสังเกตไฟ LED แสดงสถานะ ว่าติดหรือ
ดับ ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 11 และ 12
ตารางที่ 3 ผลการทดลองสัญญาณบลูทูธ
เอาท์พุต
ผลการทดลองสัญญาณบลูทธู
5
10
15
20
25
เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร
1





2





3





4
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ภาพที่ 11 การเชื่อมต่อ Bluetooth

ภาพที่ 12 การทดลองสัญญาณบลูทูธ
จากการทดลองการใช้สัญญาณบลูทูธโดยการส่งสัญญาณจากแอปพลิเคชันไปสู่ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อ
ทาการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธหน้าตู้คอนโทรลเลอร์จะแสดงสถานะไฟสีฟ้า โดยที่การทดสอบใช้สัญญาณบลูทูธในพื้นที่
โล่งแจ้งโดยการใช้ Toggle switch ซึ่งทาการทดสอบระยะละ 5 ครั้ง โดยที่ระยะ 5 - 15 เมตร สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบลู
ทูธและสั่งงาน Toggle switch ได้ตามปกติแต่เมื่อใช้งานในระยะที่มากกว่า 15 เมตรขึน้ ไป ไม่สามารถส่งสัญญาณได้

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผล
ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ช่วยเพิ่มรูปแบบในการสั่งงานด้วยคาสั่งเสียง ระบบนี้จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบคาสั่งเสียงได้โดยที่ไม่ต้อง
เขีย นโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการใช้การรู้จ าเสีย งของ Google API Speech Recognition ที่ ส ามารถ
พัฒ นาแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะใช้ในการจัดเก็บคาสั่งเสียง
ประมวลผลค าสั่ ง เสี ย ง เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง สั ญ ญาณการควบคุ ม ให้ กั บ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใ นการสั่ ง งานอุ ป กรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือทางานร่วมกับระบบต่าง ๆ โดยการป้อนคาสั่งเสียงและทาการเก็บผลลัพธ์คาสั่งเสียงไว้
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เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบคาสั่ง เมื่อมีการสั่งการทางานในรูปแบบต่ าง ๆ แอปพลิเคชันจะทาการส่งสัญญาณบูลทูธไป
ยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทาการควบคุมอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งระบบจะสามารถสั่งงานได้ 3 รูปแบบ คือ การควบคุม
ด้วยเสียง การควบคุมด้วยเซนเซอร์และการควบคุมด้วย Toggle switch
ในการทดลองระบบดังกล่าวเมื่อทาการควบคุมด้วยเสียง พบว่าสามารถควบคุมอุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
ตามที่จัดเก็บคาสั่งเสียงไว้ ซึ่งระบบจะใช้งานได้ดีเมื่ออยู่ในที่ไม่มีเสียงรบกวนมากจนเกินไป การควบคุมอุปกรณ์ด้วย
เซนเซอร์ เมื่ออุณหภูมทิ ี่วัดได้อยูใ่ นช่วงที่กาหนดไว้ระบบจะควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเอาท์พุตได้อย่างถูกต้อง และ
เมื่อส่งสัญญาณบลูทูธในพื้นที่โล่งแจ้งกับในอาคารพบว่าเมื่อทาการส่งสัญญาณควบคุมด้วย Toggle switch ในพื้นที่
โล่งแจ้งสามารถใช้งานได้ดีในระยะ 5-20 เมตร และการควบคุมในอาคารนัน้ สามารถใช้งานได้ดีในระยะ 5-15 เมตร
วิจารณ์ผล
การพัฒนาระบบรู้จาเสียงบนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ที่ทางานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยคาสั่งเสียงจากภาษาพูดของมนุษย์ ในเรื่องของการแยกแยะความหมายของ
คาสั่งและการควบคุม คล้ายกับงานวิจัยของ อนุพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ (2546) ที่วิจัยเรื่องการแยกแยะคาสั่งควบคุม
รถเข็นคนพิการในระบบรู้จาเสียงพูด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดคาสั่งตายตัวและทาการแยกแยะความหมายของคาสั่ง
สร้างรถเข็นคนพิการ ที่สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งจากทดลองการป้อนคาสั่งด้วยภาษาพูดระบบสามารถ
ประมวลผลได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับไวยากรณ์ของภาษาของผู้ ใช้งาน อีกทั้งสามารถนาคาสั่งเสียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมอุปกรณ์ได้ดี และในเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือค่ายไร้สายด้วยแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ คล้ายกับ
งานวิจัยของ ศิริวรรณ เอี่ยมบัณฑิต (2557) จากงานวิจัยเรื่องระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้
สายเซ็นเซอร์และแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการการใช้
พลังงานในสถานที่พักอาศัยอย่างชาญฉลาดบนสมาร์ทโฟนและการใช้เครื่อข่ายไร้สายในการควบคุมสั่งงานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านด้วยแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ซึ่งจากการทดลองสามารถนาสมาร์ทโฟนระบบแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ใช้เครื่อข่ายไร้สายและเซนเซอร์มาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ
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2. ลดขนาดของตูค้ อนโทรลเพื่อที่จะทาให้เคลือ่ นย้ายได้สะดวก
3. เพิ่มการแสดงกาลังไฟฟ้าที่ใช้เพื่อที่จะทาให้ช่วยคานวณการใช้พลังงานไฟฟ้า
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา
Management information system for Phayao area-based collaborative
research
พรเทพ โรจนวสุ1* บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ2 และ พัชราพรรณ ทองคา3
Pornthep Rojanavasu1*, Bowonsak Srisungsittisunti2 and Patcharapan Thongkam3
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงประยุก ต์ ค รั้งนี้มีวัต ถุประสงค์ เพื่อพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัด การงานวิจัย เชิงพื้น ที่
จังหวัดพะเยาให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
อาศัยแผนที่ในการแสดงผลข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกาหนดนโยบายการให้ทุนในพื้นที่ตา่ ง
ๆ ของจังหวัดพะเยา ระบบสามารถสืบค้นโครงการวิจัย เพื่ อแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการวิจัย ออกรายงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้วระบบยัง เชื่อมข้อมูลกับฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บเซอร์วิส เพื่อดึงข้อมูล
พื้นฐานของนักวิจัยมาใช้งาน จากผลการดาเนินงานระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเก็บข้อมูลงานวิจัย แสดงผลผ่านแผนที่กู
เกิลและออกรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ผลการทดสอบการทางานฟังกชั่นพบว่าฟังก์ชั่นต่าง ๆ
สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฐานข้อมูลงานวิจัย งานวิจัยเชิงพื้นที่

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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บทนา
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research) [1] คือ งานวิจัยที่กาหนดพื้นที่เป็นตัว
ตัง้ ในการทางาน (AB) โดยการทางานร่วมกัน (C) ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียตัวจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการวิจัย (R) ที่จะ
ใช้จัดการกับเรื่องสาคัญของจังหวัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนา (D) เป็นงานวิจัยที่แตกต่างจากงานวิจัยทั่วไปที่มงุ่ เน้นการ
ค้นพบมากกว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายความ
ร่ว มมือ เพื่ อ การพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ แ บบสร้า งสรรค์ (ABCreative: Area-Based Creative) มหาวิทยาลั ย พะเยาขึ้น ในปี
2555 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สาหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะ/วิทยาลัยทั้งสิ้น
จานวน 12 แห่งที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยเชิงพื้นที่
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรทุนสาหรับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นจานวนหลายโครงการ
แต่ยังขาดระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อใช้สาหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยและเป็นฐานข้อมูลให้กับนักวิจัยอื่น ๆ
สืบค้นและนาไปพัฒนาต่อยอด อีกทั้งยังขาดระบบบริหารจัดการนักวิจัยและงานวิจัย เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ป้องกันความซ้าซ้อนกับงานวิจัยที่ได้ดาเนินงานมาแล้ว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของนักวิจัยเพื่อให้เกิดการต่อ
ยอดของงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้จัดเป็นงานวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบเพื่อตอบความต้องการในการ
บริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาระบบงานโดยทั่วไป ถ้าต้องการให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ความถูกต้อง มีประสิทธิรูป และสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย จาเป็นต้องนาวิธีการที่เป็นระบบเข้ามาใช้ คือ System
Development Life Cycle (SDLC) [2] คือเป็นขั้นตอนที่เป็นลาดับตั้งแต่เริ่มต้นพั ฒ นาระบบ รวมทั้งการพั ฒ นาระบบ
เสร็จสิ้นเป็นระบบที่ใช้งานได้จนถึงช่วงการใช้งาน มีขั้นตอนดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบการดาเนินงานตามแบบ SDLC
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1. วางแผน เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสาหรับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวางแผนระยะเวลาดาเนินการ
ในแต่ละขัน้ ตอน
2. วิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานระบบพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลกาหนด
ขอบเขตความสามารถของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสร้างเป็นแผนภาพการไหลข้อมูลหรือ
แผนภาพยูสเคส
3. ออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบทั้งในเชิงของฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิรค์ โดย
ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอและรายงานสาหรับผู้ใช้
4. พัฒนาระบบ เป็นขั้นตอนในการเขียนและทดสอบโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง
ติดตัง้ ระบบจริง ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
5. บารุงดูแลรักษาระบบ เป็นขั้นตอนในการติดตามผลการใช้งานโปรแกรม เพื่อแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง เช่น ปัญ หาความยากในการใช้งานระบบ ซึ่งจะต้องทาการเก็บรวบรวมข้อแก้ไขทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ออกแบบและพัฒนาระบบในวงรอบใหม่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาธิมน ทิพยวงศ์และทีมงาน [3] ได้พัฒนาการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ ออการจัดการงานวิจัยในลุ่ม น้า
ทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์ความต้องการ
ออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยข้ อ มู ล แบ่ งเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ข้อ มู ล พื้น ฐาน จาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่ และข้อมูลงานวิจัย โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL และใช้ ASP.NET ในการพัฒนาระบบ
ผลที่ได้จากการดาเนินงาน ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาที่สามารถใช้ในการ
ชี้ให้เห็นถึงประเด็นและทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาในอนาคต
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ [4] พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์แลสารนิพธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต โดยใช้ระบบฐาน SQL Server 2008 และใช้ ASP.NET พัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล ผลการใช้งานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นาไปใช้งานได้จริงและตอบสนองการทางานของผู้ใช้ได้ถูกต้องตามความต้องการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย [5] เพื่อใช้สาหรับค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ โดย
สามารถค้นได้ตามชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อคณะและภาควิชา โดยสามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ
เช่น ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจั ย ระยะเวลาดาเนินการ บทคัดย่อ ปีงบประมาณ งบประมาณที่ขอ การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย วัตถุประสงค์โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง http://www.researchskru.com/RMS/index.php
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา [6] เป็นระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการและติดตาม
ข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนักวิจัยสามารถส่งโครงการวิจัยและติดตามสถานะของโครงการผ่าน
ระบบ ผู้ทรงคุณ วุฒิสามารถพิจารณาโครงการวิจัยผ่านระบบ และผู้บริหารสามารถดูสรุปรายงานต่าง ๆ ได้ เช่น
รายงานงบ ประมาณ รายงานจ านวนโค รงก ารโด ยแบ่ งตามค ณ ะ เป็ นต้ น โด ยส ามารถ เข้ า ถึ งผ่าน
http://wwmms.up.ac.th/

1595

Proceeding

อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมด ยังเป็นระบบปิดไม่สามารถให้
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปใช้ได้ เพียงได้แค่เชื่อมต่อข้อมูลบางอย่างเท่านั้น ดังนั้น ศูนย์ ABCreative มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัยของศูนย์ฯขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
ข้อมูลโครงการ สามารถสืบค้นข้อมูลโครงการ ดูการจัดสรรงบประมาณ และที่สาคัญที่สุดคือมีการใช้งานแผนที่เพื่อดู
การกระจายตัวของโครงการวิจัยในเชิงของพืน้ ที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การส่งเสริมการวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงพื้นที่

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ระบบ
จากการศึกษาความต้องการของระบบได้ความต้องการของระบบทั้งในเชิงข้อมูลที่ต้องการนาเข้าและความ
ต้องการในการทางานของระบบ
1. Input Requirements ข้อมูลโครงการงานวิจัย ข้อมู ลชื่อนักวิจัย ข้อมูลสถานที่ทาโครงการงานวิจัย ไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการงานวิจัยนามสกุล pdf ไฟล์ภาพที่เกี่ยวข้องโครงการงานวิจัย ข้อมูลข้อความติดต่อนักวิจัย
ผ่านทางอีเมล์
2. Functional Requirements ประมวลผลการกรอกข้อมูลที่สาคัญให้ครบและบันทึกข้อมูล ประมวลผลพิกัด
ของสถานที่ทาโครงการงานวิจัย ประมวลผลการค้นหาข้อมูลต่างๆของระบบ ประมวลผลดึงข้อมูลที่แสดงผลหน้าเว็บ
ลงเป็นไฟล์นามสกุล Excel นามสกุล pdf มีการส่งข้อความแจ้งเตือนการดาเนินงานของระบบในขั้นตอนต่างๆ มีระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกและแก้ไขข้อมูล มีความเร็วในการประมวลผลระบบต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาใน
การตอบสนองของการประมวลผลคาสั่งต่างๆ มีระบบลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ ทุกรายการมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของผู้ระบบก่อนทุกครัง้
หลังจากนั้นวิเคราะห์ระบบสารสนเทศโดยใช้การออกแบบผังภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) ซึ่ง
สามารถแสดงผังภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ได้ดังภาพที่ 2
จากแผนภาพ DFD Level 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่จั งหวัดพะเยา แบ่ งการ
ทางานเป็น 3 Process ดังต่อไปนี้
1. Process 1 (ระบบล็อคอิน)
- เมื่อผู้ดูแลระบบทาการใส่ช่ือผู้ใช้,รหัสผ่าน ระบบจะทาการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ถ้าชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะทาการเข้าสู่ Process 2
2. Process 2 (ระบบบริหารข้อมูลโครงการเชื่อมฐานข้อมูลนักวิจัย)
- เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ จานวนโครงการวิจัย
จานวนนักวิจัย และจานวนงบประมาณ ในครั้งแรกยังไม่มีข้อมูลค่าเริ่มต้นจึงเป็น 0 ทั้งหมด ต่อมาผู้ดูแลระบบกรอก
ข้อมูลโครงการ กรอกข้อมูลชื่อนักวิจัย และกรอกข้อมูลสถานที่ ระบบจะทาการตรวจสอบและบันทึก
3. Process 3 (ระบบแสดงผลข้อมูลโครงการบนแผนที่)
- เมื่อผู้ดูแลระบบได้เพิ่มข้อมูลใน Process 2 แล้วนัน้ สามารถเลือกดูการแสดงผลข้อมูลโครงการบนแผนที่ได้
โดยกรอกข้อมูลโครงการวิจัย, ข้อมูลนักวิจัย, ข้อมูลสถานที่
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ภาพที่ 2 แผนภาพ DFD Level 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา
การออกแบบระบบ
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Services) เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลที่จาเป็น อาทิเช่น ข้อมูลนักวิจัยโดย
ระบบจะดึงข้อมูลนักวิจัยที่มีอยู่แล้วโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่จาเป็นต้องสร้างข้อมูลใหม่ รวมถึงข้อมูลโครงการวิจัยต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยมาแสดงเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลจะมีการเข้ารหัสเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลทุกครัง้ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
ในส่วนของการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒ นางานวิจัยเชิงพื้นที่นั้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบให้
สามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้ (Responsive Web Design) ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท๊บเล็ต
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยระบบจะปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นนั้ ๆ
ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานจัยเชิยพื้นที่
คณะผู้วิจัยได้ทาการออกแบบและพัฒนาระบบความต้องการที่เก็บข้อมูลได้และตามผังการไหลของข้อมูลที่
ได้ออกแบบไว้โดยมีหน้าจอหลัก ดังภาพที่ 4 แสดงภาพรวมข้อมูลทั้งหมดซึ่งอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเห็ น
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ภาพรวมของโครงการทั้งหมด จานวนผู้วิจัยทั้งหมด และจานวนงบประมาณทั้งหมด โดยสามารถเลือกกรองข้อมูล
ตามปีที่ต้องการให้แสดงผลได้

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
ภาพที่ 5 ก-ค แสดงรายละเอียดหน้าจออื่น ๆ ของระบบ ในส่วนของหน้าจอเพิ่มโครงการผู้ใช้สามารถเพิ่ม
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ทีมนักวิจัย งบประมาณ ฯลฯ รวมถึงการปักหมดเพื่อกาหนดพิกัด
ของโครงการทาให้งา่ ยในการมองภาพรวมของโครงการในเชิงพื้นที่ดังภาพที่ 5.ง

ก. หน้าจอเพิ่มโครงการ

ข. หน้าจอส่วนรายละเอียดโครงการ

ค. การปักหมุดกาหนดพิกัด

ง. หน้าจอภาพรวมโครงการทั้งหมด

ภาพที่ 5 หน้าจอระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่อื่น ๆ
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คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยาให้สามารถแสดงได้ทุก
แพลตฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานบนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างสะดวก ดังแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าจอระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผลประเมินการใช้งานระบบ
คณะผู้วิจัยได้ เผยแพร่ระบบผ่านเว็บไซด์ http://www.abc.up.ac.th/ และประเมิน ผลการใช้งานระบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์
(ABCreative: Area-Based Creative) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวม ด้านการออกแบบระบบ
คะแนนเฉลี่ย
4.06( 0.39) ด้านความเสถียรภาพของระบบ คะแนนเฉลี่ย 4.29 (0.43) และด้านประโยชน์
ของระบบต่อการปฏิบัตงิ าน คะแนนเฉลี่ย4.40 (0.47) โดยมีผลสรุปแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
ด้านประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ด้านการออกแบบระบบคะแนนเฉลี่ย
4.06
ด้านความเสถียรภาพของระบบ
4.29
ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัตงิ าน
4.40
ภาพรวม
4.25

ระดับประสิทธิภาพ
S.D.
เชิงคุณภาพ
0.39
ดี
0.43
ดีมาก
0.47
ดีมาก
0.43
ดีมาก

วิจารณ์และสรุปผล
งานวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บฐานข้อมูลวิจัย ABC ของมหาวิทยาลัย พะเยา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาภาพรวมของโครงการวิจัย ABC ในรูปแบบ ของแผนที่ เพื่อเห็นทิศ
ทางการจัดสรรโครงการวิจัยในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา รวมทั้งยังสามารถ พิจารณาในมุมของงบประมาณที่
จัดสรรลงพื้นที่และให้คณะต่าง ๆ ได้ ในส่วนของผู้ดูแลสามารถเพิ่ม ข้อมูลโครงการวิจัย ABC ย้อนหลังและที่อยู่ใน
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ระหว่างดาเนินการ โดยมีความสามารถในการจัดการ โครงการและแสดงอยูใ่ นรูปแบบแผนที่ โดยข้อมูลของนักวิจัยจะ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บฐานข้อมูลวิจัย ABC ของมหาวิทยาลัย พะเยา ในระยะต่อไปหากสามารถ
พัฒนาในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกับระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือ
โปรแกรมสามารถให้บริการข้อมูลโครงการ ABC จะทาให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาถึงโครงการวิจัย
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้และเป็นประโยชน์ในเชิงการวางแผนงบประมาณลงพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยาได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยศูนย์AB-Creative ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ
สานัก งานกองทุ น สนั บสนุน การวิจัย และความช่วยเหลือจากกองบริห ารงานวิจัย และประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลกระทบของการเพิ่มคลองลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าในแม่นน้าท่าจีน
The effect of additional shortcut canal to increase drainage efficiency in the
Thachin River
ณัฐวุฒิ อินทบุตร1* ลาวัลย์ ขันเกษตร1 ยอดชาย สิงห์ทอง1
Nuttawut Intaboot1* Lawan Kankaset1 Yodchay Singthong1
บทคัดย่อ
การเพิ่มคลองลัดในแม่น้าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าในช่วงฤดูน้าหลากได้เป็นอย่างดี แต่
อย่างไรก็ตามคลองลัดดังกล่าวมีส่วนช่วยให้เกิดการรุกล้าความเค็ม ในแม่น้าเพิ่มมากขึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู
แล้ง ดังนันในการวิจัยนีจึงท้าการศึกษาถึงผลกระทบของการเพิ่มคลองลัดในแม่นน้าท่าจีนในส่วนของการรุกล้าความ
เค็ม โดยจะเป็นการวิเคราะห์จากแบบจ้าลองเพื่อค้านวณถึงระยะทางของการรุกล้าความเค็มที่ เพิ่มขึนในล้าน้าจาก
การเพิ่มคลองลัดซึ่งความเค็มดังกล่าวเป็นความเค็มที่เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรริมสองฝั่งล้าน้า จากการศึกษา
พบว่าการเพิ่มคลองลัดจะส่งผลให้ความเค็มรุกเข้าไปในล้าน้าได้ไกลขึนกว่าเดิม และเพิ่มมากขึนในบริเวณต้าแหน่ง
เดียวกัน โดยความเค็มที่เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจะรุกเข้าไปไกลขึนจากเดิม 8 กิโลเมตร หลังจากการเพิ่มคลอง
ลัด
ค้าส้าคัญ: การรุกล้าความเค็ม, การเพิ่มคลองลัด, แบบจ้าลองการพัดพาและแพร่กระจาย, ประสิทธิภาพการระบาย
น้า

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
แม่น้าท่าจีนตอนล่างมักเกิดปัญหาอุทกภัยบ่อยครังสร้างความเสียหายให้กับพืนที่เกษตรกรรม และบ้านเรือน
ของประชาชนที่อยูอ่ าศัยในพืนที่บริเวณแม่น้าเป็นจ้านวนมากและเป็นประจ้าทุกปี โดยปัญหาอุทกภัยดังกล่าวส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุมาจากการขาดประสิทธิภาพการระบายน้า ในพืนที่ชุมชน และขาดประสิทธิภาพการระบายน้า ในแม่น้าเอง
เนื่องจากสภาพแม่น้าท่าจีนตอนล่างมีความคดเคียวไปมาอย่างมาก ท้าให้การระบายน้าออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างล่าช้า
ดังนันที่ ผ่านมาจึงได้มีการศึก ษาวิจัย ถึงการเพิ่ม ประสิทธิภ าพการระบายน้าด้วยการเพิ่ม คลองลัดในแม่น้าท่าจี น
ตอนล่าง [1] ซึ่งพบว่าการเพิ่มคลองลัดในบริเวณที่มีความคดเคียวของแม่น้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าใน
แม่น้าในช่วงฤดูน้าหลากได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูแล้งแม่น้าท่าจีนมักประสบปัญหาในด้านต่างๆเช่น ความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
น้า การขาดแคลนน้าจืดส้าหรั บใช้ในการอุปโภค บริโภค และที่ส้าคัญ การรุกล้าของน้าเค็มเข้าไปตามล้าน้าท่าจีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี และยิ่งนานวันยิ่งรุกล้าเข้าไปได้ไกลขึนซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พืนที่การเกษตรบริเวณสองฝั่งแม่น้าท่าจีนตอนล่าง โดยในการเพิ่มคลองลัดในแม่น้าท่าจีนนันเป็นการ
ช่วยเร่งระบายน้าในฤดูน้าหลาก แต่ในฤดูแล้งคลองลัดดังกล่าวกลับท้าหน้าที่ช่วยเพิ่มผลของการรุกล้าความเค็มเข้าไป
ไกลขึนกว่าเดิม อีกทังในปัจจุบันการรุกล้าความเค็มนอกจากสาเหตุตามฤดูกาลแล้ว การทรุดตัวของแผ่นดินในบริเวณ
ปากแม่น้าท่าจีน และการเพิ่มขึนของระดับน้าทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก็ยังเป็นสาเหตุที่
ส่งผลให้เกิดการรุกล้าความเค็มเข้าไปในแม่น้าเพิ่มมากขึน ซึ่งปัญ หาดังกล่าวนับวันยิ่งทวีความรุนแรง และส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง [2]
ดังนันงานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ที่ศึกษาการรุกล้าความเค็มในแม่น้า ท่าจีนทังในก่อนและหลังเพิ่มคลองลัด
เพื่อท้าให้ทราบถึงพืนที่และผลกระทบที่เกิดขึนกับประชาชนริมสองฝั่งแม่น้า โดยประยุกต์แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ใน
การวิเคราะห์การแพร่กระจายความเค็มตามความยาวล้าน้าและการรุกล้าของความเค็มในแม่น้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าและเป็นข้อมูลในการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการขุดคลองลัดในแม่น้าท่าจีน
ด้วย

การเพิ่มคลองลัดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าในแม่น้า
จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึนในหลายๆพืนที่ ส่งผลให้มีโครงการหรือวิธีการในการช่วยลดหรือบรรเทาปัญหา
ดังกล่าว โดยโครงการที่ส้าคัญคือโครงการขุดคลองลัดในแม่น้าเพื่อช่วยเร่งระบายน้าในแม่นน้าในฤดูน้าหลาก ซึ่งถือ
ว่าเป็นโครงการที่ส้าคัญยิ่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชด้าริให้มีการพัฒนาคลองลัดโพธิ์ ใน
แม่น้าเจ้าพระยาในช่วงที่ มีความคดเคียวรวมระยะทาง 18 กิโลเมตร ให้สันลงเหลือประมาณ 600 เมตร เพื่อใช้เป็น
คลองลัดในการระบายน้า ในแม่น้าเจ้าพระยาในฤดูน้าหลาก [3] และสอดคล้องกับการศึกษาของ Takebayashi และ
คณะ [4] ได้ท้าการศึกษาการระบายน้าของแม่น้าที่มีลักษณะราบเรียบและมีความคดเคียวในแม่ น้าเจ้าพระยาโดยใช้
แบบจ้าลองทางตัวเลข ซึ่งการศึกษาได้จ้าลองเพิ่มคลองลัดในบริเวณล้าน้าที่มีการคดเคียว จากผลการจ้าลองพบว่า
กรณีลักษณะของแม่น้าที่มคี วามคดเคียวการเพิ่มคลองลัดจะส่งผลให้ระดับน้าในแม่น้าลดลง ประสิทธิภาพการระบาย
น้าเพิ่มขึน และยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดน้าท่วมบริเวณที่ราบลุม่ ได้ ดังนันโครงการเพิ่มคลองลัดในแม่น้ามีส่วน
ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบายน้าให้กับแม่น้าได้ และยังสอดคล้องกับผลของการเพิ่มคลองลัดต่างๆทั่วโลกเช่น
1602

Proceedings

ในยูโกสลาเวีย โรมาเนีย และฮังการี เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆเหล่านีได้ท้าการขุดคลองลัดเป็นจ้านวนมากเพื่อใช้ใน
การช่วยเร่งระบายน้าในพืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดน้าท่วม [5]
ดังนัน ณัฐวุฒิ [1] ได้ศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาน้าในแม่น้าท่าจีนโดยน้าหลักการพัฒนาคลอง
ลัดดังกล่าวนีมาใช้ในการช่วยเร่งระบายน้าในฤดูน้าหลาก เพราะบริเวณตอนล่างของแม่น้าท่าจีนมีความคดเคียวเป็น
อย่างมาก โดยท้าการเพิ่มคลองลัด 3 ต้าแหน่ง ประกอบไปด้วย 1. คลองงิวราย ต.งิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, 2.
คลองทรงคะนอง ต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม, 3. คลองท่าข้าม ต.ท่ าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
(ดังแสดงในภาพที่ 3) และผลการศึกษาการระบายน้าของแม่น้าท่าจีนตอนล่างในกรณีทังก่อนและหลังการเพิ่มคลอง
ลัดพบว่า คลองลัดท้าหน้าที่ชว่ ยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าได้เป็นอย่างดีระดับน้าลดลงอย่างมาก ซึ่งจะช่วยไม่ให้
เกิดน้าล้นตลิ่งท่วมพืนที่ของเกษตรกรในพืนที่ราบลุ่มของแม่น้าท่าจีน และยังช่วยเพิ่มการระบายน้ามากขึนกว่าเดิม อีก
ทังยังพบว่าหน้าตัดคลองลัดที่ออกแบบตามหลักการที่ดีที่สุดทางชลศาสตร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า
ในแม่น้าได้เป็นอย่างมาก

ภาพที่ 1 ต้าแหน่งในการศึกษาโครงการเพิ่มคลองลัดในแม่น้าท่าจีน [1]

การเพิม่ ขึนของระดับน้าทะเลที่ส่งผลต่อการรุกล้าความเค็ม
ในการศึกษาบริเวณพืนที่ปากแม่น้าพบว่าคุณภาพน้าและความเค็มของน้าในแม่น้ามีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การรุกล้าของน้าเค็มจากมหาสมุทรเข้าไปในแม่น้า ซึ่งการรุกล้าของน้าเค็มนีจะขึนอยู่กับการเพิ่มขึนของระดับน้าทะเล
ที่บริเวณปากแม่น้าโดยในปัจจุบันระดับน้าทะเลทั่วโลกได้มีการเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น
ปรากฏการณ์ El Niño-Southern Oscillation (ENSO) ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ระดับน้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน การขยายตัวของน้าทะเลเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึนของมหาสมุทร และ
ปริม าณน้าที่ ไหลลงมหาสมุ ทรเนื่องจากธารน้าแข็งขั วโลกและภู เขาน้าแข็ งเกิ ดการละลาย [6] ยิ่งไปกว่านั น การ
เคลื่ อ นที่ ท างดิ่ ง ของแผ่ น ดิ น ในบริ เวณที่ ต้ า แหน่ ง ที่ ตั งของสถานี ส้ า รวจข้ อ มู ล จะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลด้วย [7]
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ในส่วนของประเทศไทยพบว่าระดับน้าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึน โดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่
น้าท่าจีนจะมีค่าการเพิ่มขึนของระดับน้าทะเลที่ค่อนข้างสูง [3] ทังนีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้มีการสูบน้าบาดาลมา
ใช้เป็นจ้านวนมากท้าให้แผ่นดินบริเวณนี เกิดการทรุดตัวจึงท้าให้เกิดการเปลี่ยนของระดับน้าทะเลอย่างมากเพราะ
เนื่องจากสถานีวัดระดับน้าจะเกิดการทรุดตัวไปด้วย [8] จากสาเหตุดังกล่าวท้าให้ปริมาณความเค็มในแม่น้ามีการรุก
ล้าเพิ่มมากขึน และจากการศึกษาของ Nguyen et al. [9] พบว่าปริมาณความเค็มจะสัมพันธ์กับปริ มาณการไหลของ
น้าในแม่น้า กล่าวคือถ้าในช่วงการไหลต่้า (low flow) จะท้าให้ค่าความเค็มแพร่เข้าไปในแม่น้าได้ไกลขึน และถ้าอัตรา
การไหลของน้าในแม่น้ามีปริมาณมากจะท้าให้ค่าความเค็มน้อยลงหรือค่าความเค็มแพร่เข้าไปในแม่น้าได้น้อยลง
ดังนันการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลและการขึนลงของระดับน้าทะเลก็จะส่งผลกระทบต่อการรุกล้าความเค็มเพิ่มขึน
ด้วยขึนด้วย และยิ่งไปกว่านันการเพิ่มคลองลัดเพื่อช่วยเร่งระบายน้าในฤดูน้าหลากจะส่งผลกระทบต่อการรุกล้าความ
เค็มในฤดูแล้งให้เพิ่มขึนตามล้าน้าได้อีกด้วย

ทฤษฎีและเครื่องมือที่ใช้
1. แบบจ้าลองการพัดพาและแพร่กระจาย (MIKE 11-AD, Advection-Dispersion Model)
แบบจ้าลองการพัดพาและแพร่กระจายนัน สามารถอธิบายถึงกลไกการเคลื่อนที่ของมวลสารในล้าน้า โดย
สามารถอธิบายได้ใน 2 ลักษณะคือการพัดพา (Advective or Convective Transport)เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายของ
มวลสารจากที่ หนึ่ งไปยั งอีกที่ ห นึ่ง โดยอิทธิพ ลการไหลของน้ า ทิ ศ ทางการเคลื่อ นที่ กับทิ ศทางการไหล และการ
แพร่กระจาย (Dispersive transport) เป็นการเคลื่อนที่ของมวลสารในลักษณะฟุ้งกระจายทุกทิศทุกทาง เมื่อรวมกับ
การเคลื่อนที่ของทิศทางการไหลของน้าจะเกิดกระบวนการการแพร่กระจาย (dispersion) ในทิศทางการไหลของน้า
ในการจ้าลองการเคลื่อนย้ายมวลสารในล้าน้าจะใช้หลักของกฎทรงมวล และคิดการไหลเป็นแบบ 1 มิติ โดย
จะต้องใช้ข้อมูล อัตราการไหล ระดับน้า พืนที่หน้าตัดการไหล และรัศมีชลศาสตร์ ที่ได้จากอุทกพลศาสตร์ สมการ
พืนฐานที่ใช้ในการค้านวณคือ [10]
AC QC   C 

  AD f    AKC  Cs .q
t
x x 
x 

(1)

โดยที่ C คือความเข้มข้น (มวล/ปริมาตร), Df คือ สัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย (ตารางเมตร/วินาที) , A คือ
พืนที่หน้าตัดล้าน้า (ตารางเมตร), K คือสัมประสิทธิ์การย่อยสลาย (วินาที -1), Cs คือSource / Sink Concentration
(มวล/ปริมาตร), q คืออัตราการไหลด้านข้างต่อหน่วยความยาวล้าน้า (ลูกบาศก์เมตร/วินาที), t คือช่วงเวลาระหว่าง
หน้าตัดล้าน้า (วินาที), x คือระยะระหว่างหน้าตัดล้าน้า (เมตร)
2. สัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย (Dispersion Coefficient)
การพิจารณาการแพร่กระจายของมวลสารในล้าน้า จะพิจารณาตามความยาวของล้าน้าเป็นส้าคัญ โดยค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแพร่ ก ระจายเป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น ของความเร็ ว การไหลเฉลี่ ย (Mean Flow Velocity) ซึ่ ง อาศั ย หลั ก การ
แพร่กระจายของ Fick (Fick Diffusion Law) โดยค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายสามารถค้านวณได้จากสมการในรูป
ทั่วๆไปดังนี
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Df  fv ex

(2)

เมื่อ Df คือสัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย (m2/s), f คือแฟคเตอร์การแพร่กระจาย, v คือความเร็วการไหล
(m/s), ex คือค่าคงที่ยกก้าลัง (Dimensionless Exponent)
ถ้า ex = 0 แล้ว ความเร็วของการไหลจะไม่มีอิทธิพลต่อความเร็วการแพร่กระจาย และหน่วยของแฟคเตอร์
การแพร่กระจาย (f) จะเป็นตารางเมตรต่อวินาที(m2/s)
ถ้า ex = 1 แล้ว ความเร็วของการไหลจะเป็นฟังก์ชั่นแบบเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย และหน่วย
ของแฟคเตอร์การแพร่กระจาย (f) จะเป็นเมตร(m)

วิธีการ และขอบเขตการศึกษา
การศึกษาก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาเป็นบริเวณแม่น้าท่าจีน ตังแต่ประตูระบายน้าโพธิ์พระยา อ้าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ลงมาจนถึงปากแม่น้า อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 202 กิโลเมตร ส้าหรับการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดท้าแบบจ้าลอง ประกอบด้วยข้อมูลอัตราการไหล และระดับ
น้ารายวันที่ประตูระบายน้าโพธิ์พระยา ในปี พ.ศ. 2555-2558 จากกรมชลประทาน, รูปตัดขวางล้าน้าซึ่งมีจ้านวน
ทังหมด 209 รูปตัด ซึ่งรวบรวมได้ในปี พ.ศ. 2545 จากกรมชลประทาน, ข้อมูลระดับน้าทะเลที่บริเวณปากแม่น้าท่า
จีนรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2555-2558 จากกรมเจ้าท่า, ข้อมูลอัตราการไหลและระดับน้ารายวันที่สถานีวัดน้าท่า T1
(กม.117) ซึ่งตังอยู่ที่อ้าเภอนครชัย ศรี จังหวัดนครปฐมในปี พ.ศ. 2555-2558 จากกรมชลประทาน โดยขันตอน
การศึกษาสามารถแบ่งเป็นขันตอนต่างๆ ดังนี
1. สร้างแบบจ้าลองการพัดพาและการแพร่กระจายเพื่อท้าการหาสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายที่เหมาะสม
ในล้าน้า โดยจะใช้ข้อมูลความเค็มในแม่น้าในปี พ.ศ. 2558 มาท้าการปรับเทียบซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จะต้องให้ค่าที่ดี
ที่สุดทางสถิตทิ ี่ใช้ในการตัดสินใจ โดยจะท้าการปรับเทียบจนกระทั่ งค่าความเค็มที่ได้จากการค้านวณของแบบจ้าลอง
มีค่าใกล้เคียงกับค่าจากข้อมูลเก็บส้ารวจ แบบจ้าลองพิจารณาปริมาณการไหลรายวันที่ประตูระบายน้าโพธิ์พระยา
เป็นขอบเขตเงื่อนไขด้านเหนือน้า และการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลที่ปากแม่น้าเป็นขอบเขตเงื่อนไขด้านท้ายน้า ส่วน
ค่าความเค็มบริเวณปากแม่น้าก้าหนดให้เป็นค่าความเค็มของน้าทะเลที่ได้จากการส้ารวจของกรมควบคุมมลพิษในปี
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีค่าความเค็มสูงสุดที่บริเวณปากแม่น้าเท่ากับ 21.4 ppt ทังนีเนื่องจากน้าทะเลในบริเวณดังกล่าวได้รับ
อิทธิพลของน้าจืดที่ไหลลงสูป่ ากแม่น้า
2. วิเคราะห์การพัดพาและแพร่กระจายในส่วนของความเค็มตามความยาวของล้าน้า โดยพิจารณาวิเคราะห์
ทังสองกรณี คือ การรุกล้าความเค็มในล้าน้าเดิมก่อนเพิ่มคลองลัด และการรุกล้าความเค็มในล้าน้าหลังเพิ่มคลองลัด
ทัง 3 ต้าแหน่ง
3. ท้าการเปรียบเทียบระยะทางในการรุกล้าความเค็มตามความยาวของล้าน้า ทังก่อนและหลังการเพิ่ม
คลองลัด โดยจะพิจารณาค่า ความเค็มในล้าน้าเป็นค่าความเค็มเริ่มต้น ที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรซึ่งจะอยู่ที่ 0.05
ppt [11] และสรุปผลการเปรียบเทียบ พร้อมทังระบุช่วงเวลาที่มีการรุกล้าสูงสุด
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
การปรับเทียบแบบจ้าลอง
การปรับเทียบแบบจ้าลอง MIKE11-AD จะใช้ข้อมูลค่าความเค็มที่ได้จากการส้ารวจที่สถานี TC04 (กม.186)
ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตังอยู่ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีระยะทางห่างจากปากแม่น้า 16 กิโลเมตร มาท้าการ
เปรียบเทียบกับค่าความเค็มที่ได้จากแบบจ้าลองโดยการแปรผันค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย (Df) ในช่วง 3001000 m2/s ซึ่งผลการศึกษาพบว่าค่า Df ที่เหมาะสมกับแม่น้าท่าจีนมีค่าเท่ากับ 400 m2/s ซึ่งจะให้ค่าที่ดีที่สุดทางสถิติ
ที่ใช้ในการตัดสินใจได้แก่ R2, NSE, และ RMSE, เท่ากับ 0.9987, 0.9875, และ0.2274 ppt ตามล้าดับ
การรุกล้าความเค็มตามความยาวของล้าน้า
จากการวิเคราะห์การรุกล้าความเค็มจะพิจารณาท้าการวิเคราะห์ทังก่อนและหลังเพิ่มคลองลัดในแม่น้า โดย
ในการเพิ่มคลองลัดจะพิจารณาหน้าตัดของคลองลัดเป็นหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความกว้างของผิวคลอง 23.1
เมตร ความกว้างของท้องคลอง 11.55 เมตร และลึก 10 เมตรทัง 3 ต้าแหน่ง ซึ่งเป็นคลองลัดที่ได้รับการออกแบบตาม
หน้าตัดที่ดที ี่สุดทางชลศาสตร์ [1]
ผลการศึกษาพบว่าค่าความเค็มในแม่น้าที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการเกษตรหรือกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
พืชก่อนการเพิ่มคลองลัดจะอยู่ที่บริเวณ กม.150.5 หรือประมาณ 51.5 กิโลเมตรจากปากแม่น้า หรืออยู่พืนที่ ต.บาง
ช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ส่วนหลังจากการเพิ่มคลองลัดค่าความเค็มดังกล่าวจะอยู่ที่บริเวณ กม.142.5 หรือ
ประมาณ 59.5 กิโลเมตรจากปากแม่น้า หรืออยู่พืนที่ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม หรือค่าความเค็มรุกเข้าไป
ไกลขึน 8 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 1

ภาพที่ 2 การรุกล้าความเค็มทังก่อนและหลังเพิ่มคลองลัดในแม่น้าท่าจีน
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ตารางที่ 1 สถานที่บริเวณการรุกล้าความเค็มในแม่น้าท่าจีน
การรุกล้าความเค็มที่สง่ ผลกระทบต่อการเกษตร (0.05 ppt)
กรณีศกึ ษา
ระยะทางจากปากแม่น้า
สถานี (กม.)
สถานที่
(กม.)
ก่อนการเพิ่มคลองลัด
150.5
51.5
ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
หลังการเพิ่มคลองลัด
142.5
59.5
ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
จากผลวิเคราะห์การรุกล้าความเค็มในแม่น้าท่าจีนพบว่า การเพิ่มคลองลัดจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มการ
เคลื่อนที่ของความเค็มในล้าน้าให้รุกเข้าไปไกลมากยิ่งขึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่างๆ และรวมถึงการน้าน้าไป
ใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยในกรณี ก่อนการเพิ่มคลองลั ดแม่น้าท่าจีนถูกความเค็ มรุก ล้าเพิ่มมากขึนเรื่อยๆทุก ปี
เพราะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทรุดตัวของแผ่นดินบริเวณปากแม่น้าที่เกิดจากการใช้น้าบาดาล และการเพิ่มขึนของ
ระดับน้าทะเลเอง [12] และในกรณีหลังจากการศึกษาการเพิ่มคลองลัดเพื่อช่วยในการระบายน้าในฤดูน้าหลาก คลอง
ลัดดังกล่าวท้าหน้าที่ชว่ ยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าได้เป็นอย่างดี [1] แต่อย่างไรก็ตามผลที่ตามมาในฤดูแล้งกลับ
ส่งผลให้ปริมาณความเค็มในแม่น้าเพิ่มขึนในบริเวณเดียวกัน และความเค็มที่เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนก็รุกเข้าไป
ไกลขึนด้วยเช่นกัน

สรุปผลการศึกษา
โครงการเพิ่มคลองลัดในแม่น้าท่าจีนตอนล่างจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า แต่คลองลัดนีเองจะ
ส่งผลต่อการรุกล้าความเค็มในแม่น้าเพิ่มมากขึนในฤดูแล้ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าค่าความเค็มในแม่น้าที่เริ่มส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรหรือกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชทังก่อนและหลังการเพิ่มคลองลัดจะอยู่ที่บริเวณ กม.150.5
หรือประมาณ 51.5 กิโลเมตรจากปากแม่น้า และบริเวณ กม.142.5 หรือประมาณ 59.5 กิโลเมตรจากปากแม่น้า
ตามล้าดับ หรืออยูพ่ ืนที่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม และพืนที่ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ตามล้าดับ
หรือค่าความเค็มรุกเข้าไปไกลขึน 8 กิโลเมตรจากเดิม และจากการเปรียบเทียบค่าความเค็มในบริเวณจุดเดียวกัน
พบว่าค่าความเค็มจะเพิ่มมากขึนหลังจากการเพิ่มคลองลั ด การรุกล้าความเค็มที่เพิ่มมากขึนมีนีสาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากการทรุดตัวของแผ่นดินบริเวณปากแม่น้าที่เกิดจากการใช้น้าบาดาล และการเพิ่มขึนของระดับน้าทะเลเอง ดังนัน
คลองลัดในช่วงฤดูแล้งเป็นส่วนช่วยให้ความเค็มรุกเข้าไปได้ไกลขึนตามความยาวของล้าน้า
นอกจากผลกระทบต่อภาคการเกษตรแล้วการรุกล้าความเค็มที่เพิ่มขึนยังส่งผลกระทบต่อภาคอุสาหกรรม
และการผลิตน้าประปาด้วย เพราะเนื่องจากปริมาณความเค็มที่ใช้ในการผลิตน้าประปาต้องมีค่าไม่เกิน 0.025 ppt จึง
ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผู้ใช้น้าประปา ถ้ามากกว่า 0.025 ppt จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตสี ผลิตเหล็ก ภาคการแพทย์ แต่ยังใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ จนถึงค่าความเค็มไม่เกิน 0.05 ppt [13] ดังนันค่า
ความเค็มที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคเป็นค่าความเค็มที่เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรด้วย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานีได้รับทุนสนับสนุนจากส้านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในการน้าเสนอผลงานวิจัยครังนีด้วย
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การใช้ ฐ านข้ อ มู ล ออนไลน์ ข องอาจารย์ นิ สิ ต และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
The use of Online Databases by members, medical students and
supporting staff of Faculty of Medicine Naresuan University
ปรารถนา เอนกปัญญากุล1*
Prathana Anekpunyakul1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง 241 คน โดยใช้
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 สถิตทิ ี่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่รับทราบการให้บริการ จากเว็ปไซต์ของคณะฯ
เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลฯ ด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อทารายงานประกอบการศึกษา ความถี่ในการใช้
เดือนละครั้ง ช่วงเวลาในการใช้เป็นช่วง 16.30-24.00 น. วิธีการสืบค้นด้วยการใช้คาสาคัญ (Keyword) ได้รับ
เนื้ อ หาข้ อ มู ล ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง ใช้ บ ริ ก ารแจ้ ง เตื อ นผู้ ใช้ เมื่ อ มี ข้ อ มู ล ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ (Alert) ผ่ า น
e-mail อ่ านข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากหน้ า จอคอมพิ วเตอร์ เข้ าใช้บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล ฯ จากภาควิ ชา/ คณะ ใช้ บริ ก าร
ฐานข้อมูล UpToDate บ่อยครั้งที่สุด เหตุผลของใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยคิดว่าข้อมูลมีความ
หลากหลายเพียงพอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่เหตุผลของการไม่ใช้มคี วามคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ 2. ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยด้านระบบเครือข่าย เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านฐานข้อมูล ด้านผู้ใช้บริการ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ฐานข้อมูลออนไลน์ 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
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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

บทนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้มกี ารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ อาทิ
สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ [1] ซึ่ งฐานข้ อมู ล ออนไลน์ เป็ นสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ประเภทหนึ่ งของทรั พ ยากร
สารสนเทศที่สานักหอสมุดจัดให้บริการ การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์กลายเป็นปัจจัยสาคัญต่อการผลิตผล
งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน [2] เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ น่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง รวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของ
จานวนสารสนเทศมี ผลกระทบต่อห้ องสมุ ดในการพั ฒนาทรั พยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ดั งนั้น
ห้องสมุดเกือบทุกแหล่ง ได้จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์มาให้บริการแก่ผู้ใช้ ทาให้การเข้าถึงสารสนเทศขยายขอบเขต
ออกไปอย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาในการ
ค้นคืนสารสนเทศได้เป็นอย่างมาก ฐานข้อมูลออนไลน์จัดว่ามีประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริการและห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เห็นถึงความสาคัญนี้ จึงจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็น
ในการบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ สมทบกับสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดาเนินการ
จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับ
ต้ น ๆ ของงบประมาณที่ ใ ช้ในการบอกรั บ เป็ น สมาชิ ก ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ทั้ ง หมด ซึ่ ง ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรบอกรับเป็นสมาชิก มีจานวน 27 ฐานข้อมูล และ
คณะแพทยศาสตร์ จั ด หาเพิ่ ม เติม 2 ฐานข้อ มู ล รวมทั้ งสิ้น 29 ฐานข้อ มู ล ซึ่ งนั ก ศึก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองการ
เรียนการสอน ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
ดังนั้นเพื่อให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร จัดการให้ บริก ารฐานข้อมู ลออนไลน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน จึงได้ทาการศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ตลอดจนปั ญ หา และข้อ เสนอแนะของของอาจารย์ นิสิ ต และบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการการติดตามและประเมินผลการสนับสนุ นแหล่งค้นคว้าข้อมู ล
สนับสนุนการวิจัยฯ ซึ่งสามารถนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การพิจารณาบอกรับหรือต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ในปีงบประมาณถัดไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ตลอดจน
ปัญ หา และข้อ เสนอแนะของอาจารย์ นิสิ ต และบุค ลากรสายสนั บสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร จานวน 241 คน โดยใช้แบบสอบถาม 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่
2 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ทดสอบค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha Coefficient= 0.896 สถิติที่ใช้ คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบตอบแบบสอบถาม จานวน 241 คน พบว่าส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ 51.1 รองลงมาได้แก่ นิสติ ร้อยละ 45.20 และอาจารย์ ร้อยละ 3.73 ตาราง 1
ตาราง 1 จานวน และร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ (n=241)
จานวน

ร้อยละ

1. อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์
2. นิสิต
นิสิตแพทย์ ชัน้ ปีที่ 2
นิสิตแพทย์ ชัน้ ปีที่ 3
นิสิตแพทย์ ชัน้ ปีที่ 6
นักศึกษาระดับปริญญาโท
3. บุคลากรที่มิใช่อาจารย์
วิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
รวม

3.73
0.80
2.90
45.23
10.40
18.70
15.80
0.40
51.04
41.10
10.0
100.0

9
2
7
109
25
45
38
1
123
99
24
241
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2. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
จากเว็ ป ไซต์ ข องคณะฯ (ร้ อ ยละ 47.7) เรี ย นรู้ ก ารใช้ ฐ านข้ อ มู ล ออนไลน์ ด้ ว ยตนเอง (ร้ อ ยละ 58.1) มี
วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อทารายงานประกอบการศึกษา (ร้อยละ 51.5) ความถี่ในการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์เดือนละครั้ง (ร้อยละ 31.1) ช่วงเวลาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นช่วง 16.30-24.00 น.
(ร้อยละ 54.4) วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยการใช้คาสาคัญ (Keyword) (ร้อยละ 67.2) ได้รับเนื้อหา
ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง (ร้อยละ 58.5) ใช้บริการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ (Alert) ผ่าน
e-mail (ร้อยละ32.4) อ่านข้อมูลที่ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 75.1) เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
จากภาควิชา/ คณะ (ร้อยละ 45.6) ใช้บริการฐานข้อมูล UpToDate บ่อยครั้งที่สุด (ร้อยละ 39.32) ดังตาราง 2
ตาราง 2 จานวน และร้อยละของพฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ มากที่สุด
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

จานวน ร้อยละ

1. ทราบว่าคณะแพทยศาสตร์ มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ จาก เว็ปไซต์ของคณะฯ

115

47.7

2. เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
3. วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อทารายงานประกอบการศึกษา
4. ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ - เดือนละครัง้
5. ระยะเวลาต่อครั้งในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ - 1-3 ชั่วโมง
6. ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในช่วงเวลา -16.30-24.00 น.
7. วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้ได้ผลการสืบค้นตรงกับความต้องการมาก
ที่สุด
คือใช้คาสาคัญ (Keyword)
8. การได้รับเนื้อหาที่สมบูรณ์จากการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ -เนื้อหาข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง
9. ใช้บริการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีขอ้ มูลที่ตรงกับความต้องการ (Alert) ผ่าน e-mail

140
124
75
133
131

58.1
51.5
31.1
55.2
54.4

162

67.2

141

58.5

78

32.4

10. อ่านข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลออนไลน์โดยการอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

181

75.1

11. เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์จากภาควิชา/ คณะ
12. ชื่อฐานข้อมูลที่ท่านบ่อยครั้งที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

110

45.6

46
32
25

39.32
27.35
21.37

UpToDate
Access Medicine
PubMed
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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เหตุผลของใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ฯ ในภาพรวม มีความคิดเห็นระดับมาก (xˉ =3.67, S.D =.54)
โดยเหตุผลแรกเนื่องจากคิดว่าข้อมูลมีความหลากหลายเพียงพอ (xˉ =3.71, S.D =.59) รองลงมาคิดว่าข้อมูลมี
ความทันสมัย (xˉ =3.69, S.D =.62) ลาดับสุดท้ายคิดว่าเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน (xˉ =3.62, S.D
=.63) ในขณะที่เหตุ ผลของการไม่ใช้ฐานข้อมู ลออนไลน์ฯ พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นระดั บปานกลาง (xˉ
=2.93, S.D =.72) โดยเหตุผลแรกเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ (xˉ 3.09, S.D =.93) รองลงมาไม่ทราบวิธี
สืบค้นข้อมูล (xˉ =2.97, S.D =.89) ลาดับสุดท้ายเนื่องจากไม่ทราบว่ามีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (xˉ =2.80, S.D
=.94) ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของการใช้ และไม่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ความคิดเห็นที่
ความคิดเห็นที่
xˉ SD แปลผล
xˉ SD
ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ไม่ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
1. ท่านคิดว่าข้อมูลมีความ
3.71 .59 มาก 1.ท่านไม่ทราบว่ามีบริการ
2.80 .94
หลากหลายเพียงพอ
ฐานข้อมูลออนไลน์
2. ท่านคิดว่าข้อมูลมีความ
3.69 .62 มาก 2. ท่านคิดว่าเนือ้ หาที่สบื ค้นได้ 2.87 .80
ทันสมัย
ไม่ตรงตามความต้องการ
3. ท่านคิดว่าเนือ้ หาตรงตาม 3.62 .63 มาก 3. ท่านไม่ทราบวิธีสบื ค้นข้อมูล 2.97 .89
ความต้องการของท่าน
4. ท่านคิดว่าสามารถสืบค้น 3.68 .71 มาก 4. ท่านไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ 3.09 .93
ข้อมูลได้สะดวก
3.67 .54
มาก
2.93 .72
รวม
รวม

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3. ปัญ หาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านระบบ
เครือข่าย เป็นอันดับแรก (xˉ =3.28, S.D =.79) รองลงมาด้านฐานข้อมูล (xˉ =2.95, S.D =.66) ลาดับสุดท้าย
ด้านผู้ใช้บริการ (xˉ =2.84, S.D =.74) เมื่อพิจารณาด้านระบบเครือข่ายรายข้อ มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
ทุกข้อ อันดับแรก พบว่าหัวข้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ไม่ทั่วถึง และไม่เสถียร (หลุดบ่อย) (xˉ =3.48,
S.D =1.00) รองลงมาการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยมีความยุง่ ยาก (xˉ =
3.46, S.D =.92) ลาดับสุดท้ายระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อยครั้ง (xˉ =3.08, S.D =.87) ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

xˉ

SD

แปลผล

2.67
2.44
2.96
2.90
2.74
3.22
2.80

.99
.99
.93
.96
1.00
.99
.99

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.81

.74

ปานกลาง

2.80
2.81
2.80
3.12
3.02
2.95

.81
.77
.79
.84
.84
.87

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.20

.93

ปานกลาง

รวม

2.95

.65

ปานกลาง

ปัญหาด้านระบบเครือข่าย

xˉ

SD

แปลผล

1. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต่า ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลดเอกสาร

3.11

.93

ปานกลาง

2. ระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อยครั้ง

3.08

.87

ปานกลาง

ปัญหาด้านฐานข้อมูล
1. ข้าพเจ้าไม่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เนื่องจากไม่มคี วามรู้
2. ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคณะและสานักหอสมุดมีฐานข้อมูลออนไลน์
3. ข้าพเจ้าไม่ทราบขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลออนไลน์
4. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคาสั่งที่ใช้ในฐานข้อมูลออนไลน์
5. ข้าพเจ้าไม่ทราบว่ามีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการให้บริการ
6. ข้าพเจ้าคิดว่าค่าใช้จา่ ยในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มมีราคาแพงเกินไป
6. ข้าพเจ้าคิดว่าค่าใช้จา่ ยในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มมีราคาแพงเกินไป
รวม
1. ฐานข้อมูลมีจานวนน้อย
2. ฐานข้อมูลมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงกับความต้องการ
3. ฐานข้อมูลมีเนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน
4. ฐานข้อมูลแต่ละฐานมีวธิ ีการสืบค้นที่แตกต่างกัน
5. ฐานข้อมูลมีวธิ ีการสืบค้นที่ยุ่งยากซับซ้อน
6. ฐานข้อมูลส่วนใหญ่มเี นื้อหาเป็นภาษาที่เข้าใจยาก
7. รูปแบบของข้อมูลที่สบื ค้นได้ ไม่ตรงกับความต้องการ เช่นต้องการฉบับเต็ม
แต่มบี ริการอยูใ่ นรูปของบทคัดย่อ

3. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ไม่ทั่วถึง และไม่เสถียร (หลุดบ่อย)

3.48

1.00

ปานกลาง

4. การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยมีความ
ยุง่ ยาก

3.46

.92

ปานกลาง

.79

ปานกลาง

รวม

3.28

4. จาการศึกษาข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่เสนอแนะ
ให้จัดทาคู่มือ-วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ละเอียด (ร้อยละ76.8) รองลงมาให้มีระบบให้คาปรึกษา เมื่อ
เกิดปัญหาในการสืบค้น (ร้อยละ 66.8) ลาดับสุดท้ายต้องการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่ มดังต่อไปนี้ NEJM,
Lancet, JAMA, uptodate, MD Consult และต่อสัญ ญา New England journal จานวน 5 คน (ร้อยละ 2.1) ดั ง
ตาราง 5
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ตาราง 5 จานวน และร้อยละข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ข้อเสนอแนะ

จานวน

ร้อยละ

1. จัดทาคู่มือ-วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ละเอียด
2. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีให้บริการทุกรูปแบบอย่างสม่าเสมอ และทั่วถึง

185
148

76.8
61.4

3. จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ

139

57.7

4. มีระบบให้คาปรึกษา เมื่อเกิดปัญหาในการสืบค้น

161

66.8

6. ต้องการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ดังต่อไปนีเ้ พิ่ม

5

2.1

วิจารณ์และสรุปผล
การใช้ ฐ านข้ อ มู ล ออนไลน์ ข องอาจารย์ นิ สิ ต และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
การรับทราบการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ส่วนใหญ่รับทราบจากเว็ปไซต์ของคณะฯ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากคณะแพทยศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมพัฒ นาความรู้ด้านการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ [3] ที่พบว่าอาจารย์ทราบว่ามีบริการฐานข้อมูลออนไลน์จาก
โฮมเพจของสานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทัก ษะที่ ทาให้ ผู้ใช้สามารถลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ด้วย
ตนเอง ประกอบกับทางคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดเตรียม เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีจานวนเพียงพอต่อ
บุคลากรของคณะ ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคุ้นเคยต่อการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงการ
สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และฐานข้อมูลออนไลน์ในปัจจุบันได้ออกแบบให้ใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น โดยมีคาอธิบาย วิธีการใช้ เทคนิคการสืบค้น ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงสามารถเรียนรู้วิธีการ
สืบค้นสารสนเทศจาก ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผลลัพธ์ทาให้ได้รับสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ
และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการค้นหาสารสนเทศ ผลการศึกษาในส่วนนีจ้ ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ [4]
ที่พบว่าอาจารย์และนิสิตส่วนใหญ่เรียนรู้การสืบค้นด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่ใช้ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าด้าน การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่วนนิสิตมี วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อทา
รายงานประกอบการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ [1] ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 3 ขึ้นไป ใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อทารายงานประกอบการศึกษา
ความถี่ ในการใช้ฐ านข้อ มู ล ออนไลน์ภ าพรวม และบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น เดือ นละครั้ง ในขณะที่
อาจารย์ และนิสิต ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สัปดาห์ละครั้ง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากภารกิจหน้าที่ ที่ต่างกัน
อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลออนไลน์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางฐานข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูล
รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทาให้ผู้ใช้ต้องมีการติดตามหรื อสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นประจา ตาม
ภารกิจ หน้า ที่ที่รับผิ ด ชอบ ผลการศึก ษาในส่ วนนี้จึ งใกล้เคี ย งกั บงานวิจั ยของ [1] ที่ พ บว่า ความถี่ในการใช้
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ฐานข้อมูลออนไลน์ 1-2 ครั้ง ต่อเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] ที่พบว่านักศึกษาปริญญาตรีมีความถี่
ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
ช่ว งเวลาในการใช้ ฐ านข้ อ มู ล ออนไลน์ เป็ น ช่ว ง 16.30-24.00 น. สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ [4]
ที่พบว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการสืบค้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18.00 -24.00 น. วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วย
การใช้คาสาคัญ (Keyword) ได้รับเนื้อหาข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ใช้บริการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการ (Alert) ผ่าน e-mail อ่านข้อมูลที่ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์
ส่ ว นใหญ่ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ จ ากภาควิ ช า/ คณะ ที่ เป็ น เช่ น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
มหาวิทยาลัยได้พัฒ นาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตครอบคลุมทุกพื้นที่ใน มหาวิทยาลัย อาจารย์สามารถใช้
บริก ารฐานข้ อ มู ลออนไลน์ซึ่ งเป็ น บริก ารค้ น คื น สารสนเทศผ่ าน ระบบเครือข่ ายอินเทอร์เน็ ต ได้ จ ากเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์จากที่ทางาน ผลการศึกษาในส่วนนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ [3] ที่พบว่า
สถานที่สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากโปรแกรมวิชา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [2] ที่พบว่าส่วนใหญ่สบื ค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ในที่ทางานมากที่สุด ช่องทางที่ใช้สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ สืบค้นจากชื่อ
เรื่อง (Title) และคาสาคัญ (Keyword) นอกจากนั้นยังพบว่ามีการใช้บริการอื่นๆ ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่พบมาก
ที่สุดคือ ใช้บริการแจ้งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ (Alerts) ผ่าน e-mail
ใช้บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล UpToDate บ่ อ ยครั้ ง ที่ สุ ด ที่ เป็ น เช่ น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากเป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ฐานข้อมูลด้านเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Evidence-based medicine: EBM) ประเภท Summaries of the primary
evidence ที่ผ่านการอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ (peer review) ที่ มีมากกว่า 3,000 คน ประกอบไปด้วยข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายประเภท และทันสมัย เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลทุก 4 เดือน มีบทความ
กว่า 40,000 หน้า มี Graphic กว่า 8,000 ภาพ UpToDate ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ทาให้สามารถ Link
ไปอ่านบทความเพิ่มเติมในจาก PubMed ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ Export ภาพมาทา Presentation ได้ด้วย
เหตุผลของใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยคิดว่าข้อมูลมี
ความหลากหลายเพี ยงพอ รองลงมาคิ ดว่าข้ อมู ลมี ความทั นสมั ย ในขณะที่ เหตุ ผลของการไม่ใช้ฐานข้ อมู ล
ออนไลน์ฯ พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเหตุผลแรกเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ
รองลงมาไม่ทราบวิธีสืบค้นข้อมูล ลาดับสุดท้ายเนื่องจากไม่ทราบว่ามีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ใกล้เคียงกับ
งานวิจัยของ [1] ที่พบว่าเหตูผลในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ฯ เพราะสืบค้นได้สะดวก และมีเนื้อหาตรงตามความ
ต้องการ ส่วนเหตุผลที่ไม่ใช้เพราะไม่ทราบว่ามีบริการ และไม่มเี นื้อหาตรงตามความต้องการ ตามลาดับ
2. ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการใช้ ฐ านข้ อ มู ล ออนไลน์ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
โดยด้านระบบเครือข่ายเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านฐานข้อมูล ลาดับสุดท้ายด้านผู้ใช้บริการ เมื่อพิจารณา
รายข้อด้านระบบเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ อันดับแรก พบว่าหัวข้อระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wireless) ไม่ทั่วถึง และไม่เสถียร (หลุดบ่อย) ซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มจุดบริการเครือข่ายไร้
สาย มากขึ้น แต่ยังไม่ทั่วถึง รองลงมาการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยมี
ความยุ่งยาก ลาดับสุดท้ายระบบเครือข่ายขัดข้ องบ่อยครั้ง อาจเนื่องมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย ยังมีความเร็วไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใช้บริการได้ ผลการวิจัยใน
ส่ ว นนี้ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ [6] ที่ พ บว่า นั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาด้ า นระบบเครือ ข่ า ยมากที่ สุ ด และผล
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การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] พบว่าคณาจารย์ มีปัญ หาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านเครือข่าย ด้านฐานข้อมูล ด้านผู้ใช้บริการ และด้านผู้ให้บริการ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] ที่พบว่าอาจารย์และนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันเรื่อง ปัญหาความเร็วใน
การดึงข้อมูล (Download) เป็นไปอย่างล่าช้า ต่างกับงานวิจัยของ [1] ที่พบว่าปัญหาด้านฐานข้อมูลออนไลน์เป็น
ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านความสามารถในการสืบค้น สุดท้ายคือปัญหาด้านระบบเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับที่ดี และพบปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านระบบเครือข่าย
โดยเฉพาะระบบเครือ ข่ายไร้ส าย (Wireless) ไม่ทั่วถึง และไม่เสถียร (หลุ ดบ่ อย) การเชื่อ มต่อ เครือข่ายเพื่อ
สืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยมีความยุ่งยาก ลาดับสุดท้ายระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อยครั้ง นั้น
เพื่อให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเสนอแนะดังนี้
แผนการพัฒนาระยะสั้น
ด้านระบบเครือข่าย
1. เพิ่มจุดให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย Wireless Campus Network
2. ดูแลกาลังส่งสัญญาณ Wireless/ WIFI ให้มีความเสถียร ไม่หลุดบ่อย
3. พัฒนาการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้งา่ ยขึน้
ด้านบริการ
1. ควรมีการจัดทาคู่มือ-วิธีการสืบค้น ฐานข้อ มูลออนไลน์ ของทุกฐานข้อมู ล ให้ละเอียด เพื่อผู้ ใช้
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
2. ควรมี ร ะบบให้ ค าปรึ ก ษาออนไลน์ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในการสื บ ค้ น ผ่ า นทาง Social เพื่ อ เป็ น การ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างทันเวลา
ด้านฐานข้อมูล
1. ควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาการต่ออายุสมาชิก
ฐานข้อมู ลออนไลน์ที่บอกรับอยู่แล้วและบอกรับเป็น สมาชิกในฐานข้อมู ลออนไลน์ใหม่ตามที่ได้มีการเสนอ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้และความต้องการในปัจจุบัน
แผนการพัฒนาระยะกลาง
ด้านระบบเครือข่าย
1. เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อในระดับ 802.11n (300 Mbps)
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบด้วยการเชื่อมต่อ Master Controller 10 Gbps
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบด้วยชุด Backup Controller
ด้านบริการ
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ผู้ให้บริการควรมีการพัฒนาทักษะการสืบค้น ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหากับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ที่ ส านั ก หอสมุ ด ให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค ลากร เพื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารมื อ อาชี พ สร้ า งความเชื่อ มั่ น น่ า เชื่อ ถื อ กั บ
ผู้ใช้บริการ และช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ด้าน
ฐานข้อมูล
1. ควรเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึง Full Text ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านการแพทย์
แผนการพัฒนาระยะยาว
ด้านระบบเครือข่าย
1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มปี ระสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความรวดเร็วในการสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์ อย่างทั่วถึง มีความเสถียร
ด้านบริการ
พัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
อย่างทั่วถึง
ด้านฐานข้อมูล
1. จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีความทันสมัย และครอบคลุมเนื้อหาตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ควรประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง สม่าเสมอ

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. มหาวิทยาลัย / คณะ ควรมีการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าของการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทาง
หน่วยงานบอกรับเป็นสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลในการบอกรับ และต่ออายุฐานข้อมูลต่อไป
2. ควรศึกษาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
โดยครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกระดับ
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ระหว่างกลุ่มสาขาวิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบสนอง
ความต้องการของใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
The Instruction of Kub Lue in Phayao Primary Educational Service area office 2,
Chiangkham District, Phayao Province
เรืองอุไร สมฤทธิ์1*
Ruangurai Somrit1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา และการจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคา โรงเรียนบ้านแวน
และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร จาก
การสังเกต และจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่าไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา มีถิ่นฐานเดิมอยู่
ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยด้วยเหตุผลทาง
การเมืองและหาแหล่งที่ทากินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ยังยึดมั่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อของบรรพบุรุษตน
อย่างต่อเนื่อง ประวัติความเป็นมาของการขับลื้อ มาจากตานานการขับเพื่อไล่ผึ้ง การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อ
ด้านประวัติครูผู้สอนการขับลื้อ พบว่า มีภูมิหลังชาติพันธุ์ไทลื้อ สามารถสอนขับลื้อและพูดภาษาไทลื้อ ด้านหลักสูตร
ท้องถิ่นมีการจัดสาระการเรียนรู้ดนตรีขับลื้อ ด้านการจัดกลุ่มผู้เรียนมีการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับชั้น การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีการอธิบาย การสาธิต เน้นการฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม ทาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เชิงประจักษ์ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขับลื้อ มีการส่งเสริมประสบการณ์ทั้งจากกิจกรรมภายในโรงเรียนและงาน
ประเพณี ท้องถิ่น ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการขับลื้อ สื่อการสอนมีการใช้ส่ือคล้ายกัน คือ วิดีทัศน์ เอกสาร
ประกอบการสอน และแผนภูมิเพลง เพื่อความสะดวก และเข้าใจง่ายขึน้ การวัดผลประเมินผลผู้เรียน มีการใช้เครื่องมือใน
วัดและการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะรักความเป็นไทย เป็นผู้ที่มีความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม สามารถสืบทอดเอกลักษณ์ดนตรีขับลื้อของท้องถิ่นตนเองให้คงอยูส่ บื ไป
คาสาคัญ: ดนตรีขับลื้อ/ไทลื้อ/บทขับรูปแบบประยุกต์
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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

บทนา
ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานสี่ร้อยกว่าปี
ล่วงมาแล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวไทลื้อมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในบริเวณเมืองลื้อหลวง หรือชาวจีน
เรียกว่า“ลือแจง” ต่อมาได้เคลื่อนย้ายมาอยูบ่ ริเวณเมืองหนองแส หรือที่เรียกว่าคุณหมิงในปัจจุบัน แล้วย้ายลงมาอยู่
สู่ลุ่มน้าโขงในเขตสิบสองปันนาหรือซีซ้วงบันนา (Xishaungbunna) ตามที่ชาวจีนเรียกชาวไทลื้อเข้าอพยพมาในเขต
ล้านนาในระหว่างปี พ.ศ.1945 - 1984 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าฝั่งแกน (รุจยา อาภากร, 2541: 24) แม้วา่ ในยุคปัจจุบัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อชาวไทลื้อมากขึ้น แต่ชาวไทลื้อก็ยังยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของบรรพบุรุษที่สืบเนื่องต่อมาอย่างชัดเจน เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่
สาคัญของชาวไทลื้อ และยึดถือปฏิบัตสิ บื เนื่องมาตัง้ แต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน คือ ภาษาไทลื้อและขับลื้อ
ขับลื้อเป็นศิลปะการขับร้องชนิดหนึ่งซึ่งแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่สาคัญยิ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
ที่ สื บ ทอดต่ อ กั น มาตั้ ง แต่ บ รรพบุ รุษ เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เกิ ด จากงานควา มคิ ด
สร้างสรรค์ของชาวบ้านในชุมชนระดับท้องถิ่น มีความเรียบง่าย ตอบสนองต่อชุมชนโดยตรง ชุมชนนามาปรุง
แต่งวิถีชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ที่สบื ทอดมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีไม่
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มีการจดบันทึกเรียนรู้ด้วยการจดจาและการปฏิบัติตามระหว่างครู กับศิษย์โดยตรง นักวิชาการดนตรีได้แสดง
ความคิดเห็นดนตรีพ้ืนบ้าน หมายถึงดนตรีที่เป็นพื้นฐานของสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยวิธีปากต่อปาก จัดเป็นงานมุขปาฐะ (Oral literature) ซึ่งรวมบทร้อยกรองและดนตรีเข้าด้วยกัน
และมีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น อันเป็นผลมาจากการปะทะสังสรรค์จากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัย
ทางด้านสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง
(สนอง คลังพระศรี, 2557: 2)
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจุดเน้นในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขึ้นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 การบริหารจั ดการหลั กสู ตรในยุ คปั จจุ บันซึ่ งมีการกระจายอ านาจสู่ ท้องถิ่ นและ
สถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมคิ ด ร่วมตั ดสินใจในการพั ฒนาหลั กสูตรของตนเอง หลักสู ตรท้ องถิ่ นเป็ นสาระสาคั ญ
ประการหนึ่งส าหรับครู ผู้ สอนที่ ใช้เป็ นแนวทางในการจั ดการเรียนการสอน การจั ดการศึ กษาสาระการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านความสาคัญ
ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ อันจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรัก
ความผูกพั น มีความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นของตนยินดีที่จะร่วมสืบสานพั ฒนาหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนั้ นให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพชุมชนนัน้ ๆ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 3)
ด้วยเหตุน้สี ถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคา (วัดพระธาตุสบแวน) โรงเรียนบ้านแวน และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ซึ่งเป็นท้องถิ่น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ จึงได้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีขับลื้อ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และจุดเน้นของการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รักความ
เป็นไทย มีภาคภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จากความส าคั ญ และที่ ม าดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจศึ กษาการจั ดการเรี ยนการสอนดนตรี ขั บลื้ อใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โดยเลือก
ศึกษาสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นดนตรีขับลื้อ ผู้วิจัยจึงกาหนดหัวข้อการวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อ สถานศึกษาท้องถิ่นไทลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วจิ ัย
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ประวัติความเป็นมาดนตรีขับลื้อ ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นดนตรีขับลื้อ การอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมดนตรีพนื้ บ้านและ
เป็นแนวทางในการศึกษาด้านดนตรีศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2.เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้คือนายวิชัย ศรีจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหย่วน นางวินิจฉัย ฟูศรี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงคา นางเมษา สมฤทธิ์ ครูชานาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้านแวน และนางผ่องพรรณ คานวล ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจั ยโดยการเลือกจากกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มี
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่สามารถตัดสินใจได้
ด้วยตัวเอง อายุ 18 ปีขึ้นไป แนวคาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อ ดังนี้ 1.ด้าน
ประวัติส่วนตัวชื่อ สกุล อายุ ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาปฏิบัติก ารสอนรายวิชา 2. ด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาเป็นอย่างไร สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับมีอะไรบ้าง 3.การจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นอย่างไร
4.สื่อการสอนที่ใช้มีอะไรบ้าง 5.การจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนอะไรบ้างการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขับลื้อมี
อะไรบ้ า ง 6.การวั ด ผลและประเมิน ผลผู้ เรีย นเป็ น อย่างไร ผู้ วิจั ยน าผลข้ อมู ลที่ ได้ น าเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ โดยนาเสนอผลจากการศึกษาในรูปแบบของรายงานการวิจัย

ผลการวิจัย
ประวัตคิ วามเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ขับลื้อ เป็นศิลปะการขับร้อง ในรูปแบบวรรณกรรมผสมดนตรี ส่วนที่เป็นวรรณกรรมในการขับลื้อ คือ
“คาขับ” หรือ “ค่าวขับ” ส่วนที่เป็นดนตรี คือ ทานอง ซึ่งมีทานองเดียวสาหรับให้ชา่ งขับด้นคาขับ ประวัติความ
เป็นมาของการขับลื้อเป็นเรื่องราวการบอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นตานาน เรื่องการขับลื้อเพื่อไล่ผึ้ง
ขั้นตอนของการขับ ก่อนการขับลื้อในแต่ละครั้ง จะมีพิธีไหว้ครู “การฟายครูล้ือ” หรือ “การฟายครู”
หมายถึง การไหว้ครู เป็นการแสดงความกตัญ ญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ เพื่อน้อมราลึกถึง
บุญคุณที่ท่านได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ และช่างขับจะต้องเตรียม “ขันตั้ง” เพื่อทาพิธี
เรียกครูทุกครัง้
บทขับที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ บทขับรูปแบบการขับลื้อแบบประยุกต์จะมีฉันทลักษณ์กลอนแปด
หรือกลอนสุ ภาพ ซึ่ งมีสาเนียงที่ มีค วามอ่อนช้อยในการเอื้อนเสี ยง มีค วามคล้ องจองตามบังคับสัม ผัสบ้ าง
จังหวะช้า สานวนที่ใช้ขับง่ายต่อการเรียนรู้สาหรับนักเรียน นายวิชัย ศรีจันทร์ ช่างขับบ้านธาตุสบแวน ได้เป็น
ผู้ประพันธ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทลื้อในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ได้ฝึกฝนและสามารถด้นบทขับลื้อ
ด้วยตนเอง และให้เอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อได้สืบทอดต่อไป
การจั ด การเรีย นการสอนดนตรีขั บ ลื้ อ ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนขับลื้อ ครูผู้สอนขับลื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคา โรงเรียนบ้านแวน
และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา จานวน 6 ด้าน ผู้วิจัยสรุปดังนี้
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ด้านที่ 1 ประวัตคิ รูผู้สอนดนตรีขับลื้อ
จากการสัมภาษณ์ดา้ นประวัตคิ รูผู้สอนดนตรีขับลื้อ สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง พบว่า ครูผู้สอนทั้ง 3 ท่าน
มีถิ่นกาเนิดในหมูบ่ ้านชุมชนไทลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ไม่ได้จบสาขาวิชาดนตรีโดยตรง ได้เรียนรู้การ
ขับลื้อมาจากช่างขับในหมูบ่ ้านชุมชนไทลื้อของตนเอง และหมูบ่ ้านชุมชนไทลื้อในเขตสถานศึกษา
ด้านที่ 2 หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง พบว่า โรงเรียนอนุบาล
เชียงคา และโรงเรียนบ้านแวน ได้มีการบูรณาการการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ขับลื้อ ใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะ โดยมี
เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่เหมือนกัน คือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ดนตรีขับลื้อของตนเอง ตะหนักในคุณค่า เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สบื ทอด
กันมายาวนานให้คงอยูส่ บื ไป
ด้านที่ 3 การจัดกลุ่มผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านการจัดกลุ่มผู้เรียนสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง พบว่า โรงเรีย น
อนุบาลเชียงคา จัดกลุ่มผู้เรียนการขับลื้อ คือ ห้องเรียนที่ครูผู้สอนได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 3 ห้องเรียน จานวน 109 คน โรงเรียนบ้าน
แวนจัดกลุ่มผู้เรียนการขับลื้อ คือ ห้องเรียนที่ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นครูที่ปรึกษาและประจาชั้น ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 9 คน และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานจัดกลุ่ม
ผู้เรียน คือ ห้องเรียนที่ครูผู้สอนได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชาศิลปะ ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
6 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 18 คน
ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนขับลื้อ
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนดนตรีขับลื้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาทั้ง 3
แห่ง พบว่า มีวิธีการสอนที่คล้ายคลึงกัน คือ ก่อนการเริ่มเรียนครูผู้สอนสนทนานักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทลื้อ มีการแสดงอะไรบ้าง เพื่อชักนาเข้าสู่บทเรียน ขณะสอนมีการสาธิตการขับลื้อเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจังหวะ ทานอง การเอื้อนเสียง และการชมสื่อวิดีทัศน์ที่ครูเตรียมมาให้
นัก เรีย นเพื่อ ดูเป็ นตั วอย่างและแนวทางในขับลื้อ ป้ ายบทเพลงขับลื้อ มีก ารใช้กิจ กรรมกลุ่ ม ให้ นัก เรีย นได้
ฝึกซ้ อม โดยให้ นัก เรียนที่ส ามารถขับลื้อได้ ดีเป็น ผู้ฝึ กซ้ อม และมีความแตกต่างด้ านเนื้อ หาบทเพลงขับลื้อ
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาสอนบทขับเพลงตานานไทลื้อ โรงเรียนบ้านแวนสอนบทขับเพลงโหอกจั๊กกุ่งหน้อย (หัว
อกจิง้ หรีดน้อย) และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานสอนบทขับเพลงประเพณีตานตุงปีใหม่ เวลาที่ใช้ในการเรียน 2
ชั่วโมงเท่ากัน
4.2 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับขับลื้อ
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนดนตรีขับลื้อ ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับขับลื้อ สถานศึกษา
ทั้ง 3 แห่ง พบว่า ครูผู้สอนได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ ให้นักเรียน โดยการนา
นักเรียนของตนเอง นาเสนอการขับลื้อในงานกิจกรรมของโรงเรียน การขับลื้อต้อนรับคณะกรรมการหรือแขก
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ที่มาเยี่ยมชม การขับลื้อกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง และในงานสืบสานตานานไทลื้อ อาเภอเชี ยงคา
จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ด้านที่ 5 สื่อการเรียนการสอน
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง พบว่า
โรงเรียนอนุบาลเชียงค าใช้หนั งสือประกอบการสอนวัฒ นธรรมไทลื้อ เรื่อง ขับลื้อ ที่ ผลิ ตโดยครูผู้ สอนเอง
โรงเรียนบ้านแวนครูผู้สอนได้จัดทาแผนภูมิให้ความรู้บทเพลงขับลื้อ และใช้ส่ือวิดีทัศน์การขับลื้อ และโรงเรียน
ชุมชนบ้านเชียงบานครูผู้สอนจัดทาป้ายนิเทศให้ความรู้บทเพลงขับลื้อ
ด้านที่ 6 การวัดและประเมินผล
จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านการวัดและประเมินผล สถานศึกษาทั้ง 3 แห่งพบว่า มีการ
จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ครูผู้สอนนาผลที่ได้
จากการวัดและประเมินผลนักเรียน มาดาเนินการประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ
ผู้เรียนรักความเป็นไทย ตัวชี้วั ด เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่ภูมปิ ัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของเกณฑ์กลางการ
จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยที่พบและสาคัญมาอภิปรายผลดังนี้
ประวัตคิ วามเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในแคว้นสิบสอง
ปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยด้วยเหตุผลทางการเมืองและหาแหล่งที่ทากินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ถึงแม้จะย้ายมาตัง้ ถิ่นฐานใหม่ชาวไทลื้ออาเภอเชียงคายังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรี
ขับลื้อของบรรพบุรุษตนเองที่สืบเนื่องต่อกันมา ดนตรีขับลื้อสาเนียงที่ใช้ขับคือภาษาไทลื้อ ช่างขับส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ในแต่ละหมู่บ้านจะมีช่างขับประมาณ 2 หรือ 3 คน นายวิชัย ศรีจันทร์ ช่างขับหมู่บ้านธาตุสบแวนได้
ริเริ่มสร้างสรรค์ดัดแปลงรูปแบบการขับ จากรูปแบบการขับสาเนียงดั้งเดิมที่ใช้ในกลุ่มของช่างขับ มาเป็นรูปแบบสาเนียง
ประยุกต์ กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ จังหวะช้า มีความอ่อนช้อยในการเอื้อนเสียง ง่ายต่อการเรียนรู้สาหรับเยาวชนไทลื้อ
ประวัตคิ วามเป็นมาของดนตรีขับลื้อ คือการขับลื้อเพื่อไล่ผึง้ ขับลื้อเป็นการขับร้องของชาติพันธุ์ไทลื้อ ที่ใช้ภาษาไทลื้อบท
ขับที่ใช้คือ การนาเอาเรื่องราวในพุทธศาสนา เรื่องราวของการเล่าเรื่องประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อ วิถีการ
ดาเนินชีวติ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทามาหากิน ด้านบทขับหรือฉันทลักษณ์แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ บท
ขับแบบดั้งเดิม และบทขับแบบประยุกต์ที่คล้ายกับกลอนสุภาพของไทย ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ยุทธพล
อุ่นตาล (2541: 70) ที่กล่าวถึง “การขับลื้อ” เป็นการร้องบทคร่าว หรือ ค่าว ซึ่งชาวไทลื้อเรียกว่า “ค่าวขับ” โดยมี
เสียงปี่ประกอบการขับ การขับลื้อจะใช้ขับในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานทาบุญ งานแต่งงาน งานทาบุญขึ้นบ้านใหม่
การขับเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธ เช่น ประวัติพระพุทธเจ้ากาเนิดโลกหรือพระเจ้าสร้างโลก เช่นเดียวกับ ประสิทธิ์
เลียวสิริพงศ์ (2542 : 20) ที่กล่าวถึง“ขับลื้อ” เป็นศิลปะการขับร้อง มีทานองเดียว สาหรับให้ช่างขับด้น บทร้องซึ่ง
เรียกว่า “คร่าว” โดยไม่มีข้อจากัดตายตัวในด้านความยาวของวรรค และไม่มีระบบจังหวะที่สามารถแบ่งเป็นห้องที่มี

1625

Proceedings

จังหวะนับเท่ าๆกั นได้ แต่คร่าวนั้นมีสัมผัสระหว่างค าท้ ายวรรคหนึ่งไปยั งค าภายในวรรคที่ตามมาเป็ นทอด ๆไป
จนกว่าจะจบ เช่นเดียวกับ นิศาธร กองมงคล (2549) ได้กล่าวถึง ขับลื้อเป็นศิลปะการขับร้องในลักษณะวรรณกรรม
ผสมดนตรีประกอบด้วย ผู้ขับร้องที่เรียกว่า “ช่างขับ” และผู้บรรเลงที่เรียกว่า “ช่างปี่” รูปแบบ ในการแสดงขับลื้อ
เริ่มจากการฟายครูหรือไหว้ครู จากนั้นช่างปี่และช่างขับจะเกริ่นนาเข้าสู่บทขับ ช่างขับจะเล่ าเรื่องราวต่าง ๆ เป็น
ทานอง และหน้าที่ทางสังคมของขับลื้อมีไว้เพื่อความบันเทิง และใช้กล่อมเกลาจิตใจผู้ฟัง รูปแบบของการขับ บทขับ
ตลอดจนการสืบทอดยังคงยึดถือเป็นแบบเก่าที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสิบสองปันนา เช่นเดียวกับ เจษฎา
อิ่นคา (2556) ได้กล่าวถึง ด้านฉันทลักษณ์นั้นแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ฉันทลักษณ์แบบร่ายโบราณ และฉันทลักษณ์
ใหม่ที่คล้ายกับกลอนสุภาพของไทย รูปแบบและเนื้อหาในการดาเนินเรื่องมีความแตกต่างกันไปตามประเภทและโอกาส
ในการแสดง เช่นเดียวกันกับ องอาจ อินทนิเวศ (2557) ได้กล่าวถึง ขับลื้อ คือ การขับร้องเพลงชนิดหนึ่งของชาวไท
ลื้อ ที่ต้องใช้ไหวพริบในการคิดบทร้องทันทีทันใด หรือการนาเอาเรื่องราวในพุทธศาสนา เรื่องราวของการเล่าเรื่อง
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไตลื้อในรอบปี วิถีการดาเนินชีวิต หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทามาหา
กิน และประวัตคิ วามเป็นมาของการขับลื้อเป็นเรื่องราวการบอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นตานาน เรื่องการขับลื้อเพื่อไล่ผึ้ง
โดยเชื่อว่าการขับลื้อนี้มีต้นกาเนิดมาไม่น้อยกว่าร้อยปี และพบเห็นการแสดงขับลื้อมานานตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่ อครั้ง
อาศัยอยูท่ ี่สบิ สองปันนาหรือเมืองยอง
อย่างไรก็ ดี งานวิจั ยฉบั บนี้ พบว่ารู ปแบบการขั บลื้ อในอ าเภอเชียงค า มี การน าท านองการขั บลื้อมา
ประยุกต์เพื่อปรับใช้ในสถานศึกษาถือว่าเป็นการต่อยอดประวัตแิ ละพัฒนาการการขับลื้อไปอีกระดับหนึ่ง
การจั ด การเรีย นการสอนดนตรีขั บ ลื้ อ ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคา โรงเรียนบ้านแวน และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ได้
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา สาระดนตรีขับลื้อตามบริบทของชุมชน บทบาทครูผู้สอนใน
สถานศึกษา คือ การจัดกลุ่มผู้ เรียน การเตรียมสื่อและอุ ปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน ก าหนดเป้ าหมายที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ และด้านทักษะดนตรีขับลื้อ ออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียน และการส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่ดนตรีขับลื้อในงานประเพณีของชุมชน โดย
ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญเชื่อว่าทุกคนมีสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้น
ของการจัดการศึกษาคือมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับเศรษฐกิจ และสังคมของ
ท้องถิ่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้ผู้เรียนได้นาไปใช้ในการพัฒนา
คุ ณ ภาพชีวิตของผู้ เรี ยนให้ ดี ย่ิงขึ้น (ส านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา,2551: 3) การจั ดกลุ่ มการเรี ยนใน
สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ยึดครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ สามารถสอนขับลื้อได้ ตัวชี้วัดที่สาคัญของการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีขับลื้อคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อดังกล่าว สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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จากเหตุผ ลดั งกล่ าวขับลื้อ เป็ นศิล ปะการแสดงด้ านดนตรีที่ทรงคุ ณ ค่ าของกลุ่ มชาติพั น ธุ์ไทลื้อ มี
เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็น ชาติพันธุ์ไทลื้ออย่างชัดเจน ในเรื่องของการใช้ภาษาในการขับ กล่าวคือ การ
ขับลื้อนัน้ จะใช้ภาษาไทลื้อแท้ๆ ซึ่งมีสาเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จากประวัติความเป็นมาของดนตรีขับ
ลื้อ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา แสดงให้เห็นว่าชาวไทลื้อในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา มีความตะหนักใน
คุณ ค่า วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ ที่เป็นมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เกรงว่าขับลื้อจะสูญหายหรือสูญ เสีย
เอกลักษณ์ จึงได้พัฒนา ดัดแปลงรูปแบบการขับ จากรูปแบบการขับสาเนียงดั้งเดิมที่ใช้ในกลุ่มของช่างขับ มา
เป็นรูปแบบสาเนียงประยุกต์ จังหวะช้า และมีลูกเอื้อนของคา ประพันธ์โดยนายวิชัย ศรีจันทร์ ช่างขับและภูมิ
ปัญญาไทลื้อบ้านธาตุสบแวน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เพื่อให้สถานศึกษาชุมชน ไทลื้อ อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา ได้นาไปจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีขับลื้อ
ส่งเสริมให้เยาวชนชาวไทลื้อรุ่นใหม่ในสถานศึกษาชุมชนไทลื้อได้ฝึกฝนและสามารถด้นบทขับลื้อด้วยตนเอง
และให้เอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อได้สืบทอดต่อไป

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนวัฒ นธรรมดนตรีท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาทางด้าน
ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ จากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นไทลื้อ ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้ที่
ถ่ายทอดความรู้ทักษะดนตรีขับลื้อค่อนข้างมีน้อย ดังนั้นจึงควรรีบศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามทันที อาจส่งผล
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าเหล่านีอ้ าจสูญหายไปกับข้อมูลทางด้านบุคคล ดังที่ผู้วจิ ัยประสบปัญหาในการวิจัยครั้งนี้
2. สถานศึกษาชุมชนไทลื้อควรจัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานดนตรีขับลื้อของ
ตนเองให้มากยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ โครงการครู ด นตรี ป ระจ าการ ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตรจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ที่
ได้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนอง คลังพระศรี อาจารย์ ดร.กานต์
ยุพ า จิ ตติวัฒ นา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศั กดิ์ ชัย หิ รัญ รัก ษ์ที่ก รุณ าให้ ความรู้ ค าปรึก ษา ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุง และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
Fon Noom Ern Sao Len Mon Son Pha Classical Dance
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Chomphunat Chomphuphan1*, Sarinthorn Khumkhet1, Jutaporn Juntaban1, Sungkom Promsiri1
Suriya Bunpara1 and Jantima uttala1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า และ 2) พัฒนารูปแบบ
ชุด การแสดงนาฏยประดิ ษฐ์ ชุด ฟ้อ นหนุ่ม เอิ้น สาวเล่ น มอญซ่ อ นผ้ า กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจั ย ได้ แ ก่
ปราชญ์ท้องถิ่น จานวน 3 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จานวน 5 คน และนักศึกษานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จานวน 8 คน ใช้วธิ ีวจิ ัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาภาคสนาม ผลการวิจัยมีดังนี้
1. มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ที่ก่อให้ผู้เล่นมีไหวพริบฉับไว ไม่มีพิธีการซับซ้อน แต่คงไว้ด้วย
เอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์แจ่มใสของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ เป็นการละเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ประกอบด้วย
ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ช่วยสร้างสันทนาการ และเป็นสื่อกลางให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
2. รูป แบบการแสดงนาฏยประดิ ษ ฐ์ ฟ้อ นหนุ่ม เอิ้น สาวเล่ น มอญซ่ อ นผ้ า แบ่ งเป็ น 3 ช่วง ได้ แ ก่
(1) เกริ่นนาการละเล่นมอญซ่อนผ้าด้วยบทผญา รูปแบบการแสดงสื่อถึงความแข็งแรง ความสนุกสนาน (2)
การเกี้ยวพาราสี รูปแบบการแสดงสื่อถึงความสดใสร่าเริง นาเสนอด้วยท่าทางที่สัมพันธ์กันของชาย-หญิง (3)
การเล่นมอญซ่อนผ้า รูปแบบการแสดงสื่อถึงความสนุกสนานผสมผสานกับอากัปกิริยาตามขั้นตอนการเล่น
ทั้งนี้ นาเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ บทผญา
เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ให้สื่อถึงการละเล่นมอญซ่อนผ้าที่สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คาสาคัญ: มอญซ่อนผ้า การละเล่นของไทย นาฏศิลป์พนื้ เมืองสร้างสรรค์
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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

บทนา
มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวมายาวนาน ถือเป็นการละเล่นที่เด็กนิยม
เล่นเพื่อความเพลิดเพลินและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ แต่ปัจจุบันการละเล่นของไทยได้เลือนหายจาก
สังคมไป เพราะเด็ ก สมั ย ใหม่หั น ไปสนใจเทคโนโลยี จนลืม ว่าสั งคมไทยยั งมีม รดกที่ ล้ าค่ าที่ แฝงด้ วยความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและการเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี และเพื่อนาเสนอรูปแบบ
การละเล่ น ของไทยอั น เป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมแขนงหนึ่ง ผู้ วิจั ยจึ งมีแ นวคิ ด ประดิ ษฐ์ ก ารแสดงนาฏศิล ป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุด ฟ้อนหนุม่ เอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า โดยสื่อออกมาให้เห็นเป็นภาพสะท้อนวิถีชวี ิตในอดีต
ที่ง่ายต่อความเข้าใจของคนรุ่นหลัง เพื่อสืบสานการละเล่นของไทยพื้นบ้าน และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะด้าน
การแสดงต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า
2. พัฒนารูปแบบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ การศึ ก ษา
ภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย แบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มีดังนี้
1. กลุ่ มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล เกี่ ยวกับการละเล่น มอญซ่ อนผ้ า คื อ ปราชญ์
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย จานวน 3 คน
2. กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใช้ ในการให้ ข้ อ เสนอแนะ และวิพ ากษ์ ก ารแสดง คื อ ครู ผู้ ส อน
นาฏศิลป์ในจังหวัดเลย จานวน 5 คน
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนง
นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 8 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลการเล่นมอญซ่อนผ้า และประเด็นสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์ชุด
การแสดงที่พัฒนาขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการดาเนินการวิจัยมี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการละเล่นของไทย และด้านการ
สร้างสรรค์ศลิ ปะการแสดง
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง ประเด็นสนทนากลุ่ม
3. เก็บข้อมูลการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อให้ได้
ข้อมูลกาหนดประเด็นที่ต้องการนาเสนอเป็นชุดการแสดง
4. วิเคราะห์ข้อมู ลที่ได้ จากการศึกษาข้อมูล เบื้อ งต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมาย
สาหรับการพัฒนารูปแบบศิลปะการแสดง
5. พัฒนารูปแบบนาฏยประดิษฐ์ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
1. ประดิษฐ์ท่าราชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า จาก
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ รานาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พนื้ เมือง
2. พัฒนาองค์ประกอบชุดการแสดง ซึ่งได้แก่ ดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดง ผู้
แสดง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
3. ถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. นาเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้ขอ้ เสนอแนะ
และวิพากษ์การแสดง เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้องและสามารถนาเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนาชุดการแสดง โดยการเรียบเรียงข้อมูลเชิงคุณภาพ
8.สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ โดยใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content analysis) ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ ปราชญ์ ชาวบ้าน เพื่อการสรุปความเชิง
พรรณนา และใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่นาไปสู่กระบวนการตีความหมายสาหรับการพัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงต่อไป

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า
การละเล่นพื้นบ้าน เป็นกิจกรรมทางสังคมของเด็ ก ผู้ ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ ที่ สืบทอดกัน มาแต่
โบราณ เป็ นการแสดงออกของการเชื่อ มความสามั ค คี ของคนในสั งคม ทาให้ ค บหากั น ได้ อย่างสนิทสนม
การละเล่นไม่ว่าชนิดใดล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะช่วยให้มีความสบายทั้งกายและใจ ช่วยส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามัคคีกลม
เกลียว การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดเลย มีมากกว่า 70 ชนิด ทั้งที่เล่นเฉพาะในท้องถิ่น เช่น โป่งเหล่ง ไม้ต๊อก
แต๊ก ปั้นเบ้า ยู้ซ่าว ดึงซ่าว เต๊ะหม่าเบีย้ และการละเล่นที่เล่นกันทั่วไปในประเทศไทย แต่เรียกชื่อเฉพาะถิ่น เช่น
แข่งวัวต่าง อีขีดอีเขียน อีเตย หมากบ้า หมากเขย่ง วิ่งส่วงกัน รวมถึงการละเล่นที่เรียกชื่อเหมือนทั่วไป เช่น วิ่ง
ขาเดียว วิ่งเปี้ยว วิ่งถอยหลัง วิง่ สามขา หมากเก็บ ปิดตาต่อหางม้า ปิดตาตีกลอง แข่งม้าก้านกล้วย ขาโถกเถก
มอญซ่อนผ้า ฯลฯ
มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวมายาวนาน โดยสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นใน
สมัยอยุธยา ซึ่งจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เห็นตรงกันว่า การละเล่นมอญซ่อนผ้านั้นไม่ใช่การละเล่นของมอญ
แต่คาดว่าเป็นการละเล่นที่คนไทยคิดขึ้นมา ด้วยความที่คนไทยและคนมอญคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คนไทยจึง
หยิบยกเอาจุดอ่อนของมอญขึ้นมาล้อเล่น เย้าแหย่กันประสาเพื่อนฝูง เพราะคนมอญนั้นซ่อนผ้าจริงๆ และคน
มอญนัน้ ไม่เล่นตุก๊ ตาเด็ดขาด (องค์ บรรจุน, 2552) การเล่นมอญซ่อนผ้าของจังหวัดเลย ไม่ปรากฏว่าเริ่มเล่นใน
สมัยใด แต่ในอดีตที่ผ่านมานิยมเล่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโอกาสที่มารวมตัวกัน หรือเล่นในยามว่าง เป็น
การละเล่นที่แสดงออกที่แฝงไว้ซึ่งความสนุกสนาน ก่อให้ผู้เล่นมีไหวพริบ ฉับไว ไม่มีพิธีการที่ซับซ้อน แต่คงไว้
ด้วยเอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์แจ่มใสของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์
การเล่นมอญซ่อนผ้าของจังหวัดเลย มีลักษณะการเล่นเหมือนกับพื้นที่อ่ืนๆ กล่าวคือ ไม่มีการจากัด
จานวนผู้เล่น ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ย่ิงเพิ่มความสนุกสนาน เล่นได้ทั้งหญิงและชาย อุปกรณ์ประกอบใช้ผ้าขนาดใหญ่
หนึ่งผืน ไม่ต้องขมวดหรือพับให้เป็นเกลียว เพราะถ้าฟาดถูกผู้ใดเข้าแล้วจะเจ็บ เล่นในบริเวณสนามหญ้า หรือ
ลานกว้าง เมื่อพร้อมแล้วจะมีการเลือกให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเป็น “มอญ” ถือผ้าที่ เตรียมไว้แล้วออกมายืนข้าง
นอก กลุ่มที่เหลือนั่งล้อมวงร้องเพลง ปรบมือ เพื่อความรื่นเริง ส่วนมอญจะเดิ นหรือวิ่งไปรอบๆ วง แล้วเลือก
วางผ้าลงใกล้หลังผู้นั่งคนใดคนหนึ่ง ถ้าผู้ถูกวางผ้าข้างหลังรู้สกึ ตัวเสียก่อนผู้วางผ้ามาถึง ก็ต้องรีบฉวยผ้าวิ่งมา
นั่งแทนที่ของตนได้ แล้วจึงเดินหาโอกาสวางผ้าไว้ข้างหลังผู้หนึ่งผู้ใดต่อไป แต่ถ้าถูกวางข้างหลังไม่รู้สึกตัว จนผู้
ที่วางวิ่งมาถึงก็หยิบผ้าที่วางนั้นฟาดผู้ที่ถูกวางจนกว่าจะลุกขึน้ รับผ้าออกเดินผู้วางจึงลงนั่งแทนที่
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2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศึกษาลักษณะการละเล่นของไทย การศึกษาภาษาท่า
นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทาง และนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่ารา เครื่องแต่งกาย
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒ นารูปแบบการ
แสดง ดังนี้
1. กาหนดแนวคิดของชุดการแสดง เนื่องจาก มอญซ่อนผ้า เป็นการละเล่นของไทยที่แสดงถึง
ความสนุกสนานรื่นเริงของวัยเด็ก จึงกาหนดแนวคิดของการแสดงให้ส่ือถึงกลุ่มชายหนุ่มหญิงสาวที่ต้องการ
ราลึกถึงเรื่องราวความสนุกสนานในวัยเยาว์ เป็นการเล่าถึงชายหนุ่มที่เคยเล่นมอญซ่อนผ้ากับหญิงสาวในคราว
ที่เป็นเด็ก ที่สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน จึงชักชวนหญิงสาวมาเล่นมอญซ่อนผ้ากันอีก
2. กาหนดรูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า เป็นการเล่าเรื่องราว
ของชายหนุ่มหญิงสาวที่ราลึกถึงความสนุกสนานในวัยเด็กในลักษณะของเรื่องเล่าตามจินตนาการ และแสดง
ขั้นตอนการเล่น มอญซ่อ นผ้ า ที่ส นุก สนาน ทาให้ ท่าทางที่ น าเสนอของผู้แ สดงต้องอยู่ในรูปของลี ลาท่ าราที่
สามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึงนาเสนอรูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อน
ผ้า ในลักษณะของนาฏศิลป์พนื้ เมืองสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการ
แสดงที่กาหนดไว้ ดังนี้
1.1 ดนตรีและเพลงร้อง ด้วยแนวความคิดของการแสดงสื่อถึงกลุ่มชายหนุ่มหญิง
สาวที่ต้องการราลึกถึงเรื่องราวความสนุกสนานในวัยเยาว์ ผู้วิจัยจึงใช้ ผญา เป็นการเกริ่นเรื่องเล่าความเป็นมา
ของการแสดง และแนวดนตรีที่จ ะเลือ กใช้ เป็ น การสร้า งสรรค์ ขึ้น ใหม่โดยใช้ทานองพื้ น เมือ งของอีส าน ใน
ลักษณะผสมผสานท่วงทานองช้า-เร็ว โดยใส่ทานองเพลงมอญซ่อนผ้าแทรกในช่วงที่ 3 (นาเสนอการเล่นมอญ
ซ่อนผ้า) เพื่อให้ทั้งผู้เล่นและผู้ชมได้ย้อนระลึกถึงกลิ่นอายของการละเล่นในวัยเด็ก เป็ นการสร้างอารมณ์ร่วม
ของการแสดง
1.2 ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงชาย จานวน 4 คน ผู้แสดงหญิง จานวน 4 คน โดยคัดเลือกผู้
แสดงที่มีทักษะการร่ายราที่อ่อนช้อย งดงาม ชาย-หญิงมีรูปร่างเหมาะสมกัน เพื่อให้สามารถราคู่กันได้อย่าง
สอดคล้องประสานกลมกลืน และได้ภาพการแสดงที่มีความเป็นเอกภาพ
1.3 การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้ส่ือถึงวิถีของพื้นบ้านอีสานผสมผสานกลิ่นไอ
ของความเป็นไทยภาคกลางประยุกต์ให้มีความสวยงาม และคานึงถึงความคล่องตัวในการแสดง โดยลักษณะ
การแต่งกายของการแสดงฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า ฝ่ายหญิงใส่เสื้อแขนตุ๊กตาชายผ้ ามีระบาย สวม
ผ้าโจงกระเบนลายพื้นเมืองภาคอีสาน พาดผ้าสไบ คาดเข็มขัดเงิน สวมสร้อยเงิน รวบมวยผมทัดดอกเบญจ
มาส และใส่มุกประดับฝ่ายชายใส่เสื้อแขนสั้น สวมผ้าโจงกระเบนลายพื้นเมืองภาคอีสาน ผ้ามัดเอว และสวม
สร้อยเงิน
1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการแสดง ได้แก่ ผ้าผืนใหญ่
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ภาพที่ 1 : การแต่งกายผู้แสดง
2. การออกแบบท่าราและการแปรแถว ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า มีแนวคิด
หลักคือ การราลึกถึงความสนุกสนานในวัยเด็ก ที่มีการละเล่นที่สนุกสนาน ผ่านการแสดงออกของชายหนุ่ม
หญิงสาวในลักษณะของเรื่องเล่าตามจินตนาการ ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ช่วง และกาหนดเรื่องราวที่
ต้องการสื่อในแต่ละช่วง จากนั้นประดิษฐ์ท่าราโดยนาแนวคิดการประดิษฐ์ท่าราทั้งจากศิลปินพื้นบ้านอีสาน
และผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย มาเป็นแนวทางการออกแบบ ใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบ
แผนผสมผสานท่าราแม่บ ทอีสานโดยเชื่อมท่าทางให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเรื่องราวในการแสดง
กาหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ ให้สัมพันธ์กับท่าราและเรื่องราวที่นาเสนอ เมื่อ
ออกแบบท่าราและการแปรแถวเรียบร้อยแล้วได้จัดการถ่ายทอดให้นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังจากนั้นนาเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ครูผู้สอนนาฏศิลป์ที่มีประสบการณ์การสอนในสาขานาฏศิลป์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของ
ตนเองให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าชุดการแสดงที่สร้างขึ้นสามารถ
สื่อ เรื่องราวที่ ต้องการนาเสนอได้ ชัด เจน เลือ กใช้ดนตรีได้ เหมาะสมในแต่ล ะช่วง การแต่งกายออกแบบได้
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าราและการแปรแถวถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ มีความ
สวยงาม และสามารถนาไปเผยแพร่ได้
ทั้งนี้ ฟ้อนหนุม่ เอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า แบ่งการแสดงเป็น 3 ช่วง และในแต่ละตอนจะ
นาเสนอเรื่องราวที่กาหนดไว้แตกต่างกันผ่านลีลาท่ารา ดังนี้
ช่วงที่ 1 เกริ่นนาการละเล่นมอญซ่อนผ้า เริ่มด้วยบทผญาเล่าเรื่องราวการละเล่น
มอญซ่อนผ้า จากนั้นชายหนุ่มออกมารวมกลุ่มราลึกถึงการเล่นสนุกในวัยเด็ก จากนั้นชักชวนหญิงสาวออก
มาร่วมเล่น ใช้ลีลาท่าทางทีส่ ่ือถึงความความแข็งแรง สนุกสนานโดยใช้ภาษาท่าและภาษานาฏศิลป์ รูปแบบการ
แปรแถวเปลี่ ย นแปลงเป็ น รู ป ลั ก ษณะต่ า งๆ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ท่ า ทาง ซึ่ งเน้ น ลั ก ษณะการวิ่ง แปรแถวเพื่ อ ให้
ความรู้สกึ ถึงความแข็งแรง สนุกสนาน
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ภาพที่ 2 : ท่าราลึกถึงสมัยเด็ก

ภาพที่ 3 : ท่าเรียก

ช่วงที่ 2 การเกี้ยวพาราสี เริ่มต้นด้วยการให้ชายหนุ่มรวมกลุม่ กันแล้วชักชวนกันเข้า
ไปรับฝ่ายหญิง จากนั้นจึงแยกราเป็นคู่ๆ ในลักษณะเกี้ยวพาราสีโดยใช้ดนตรีจังหวะค่อนข้างรวดเร็ว ต่อมาจะ
เริ่มชักชวนกันเล่นสนุกสนานเพื่อราลึกถึงวัยเยาว์ รูปแบบการแสดงในช่วงนี้จะเน้นสื่อถึงความสดใสร่าเริงของ
วัยหนุม่ สาวทีย่ อ้ นนึกถึงความหลังครัง้ เคยเล่นการละเล่นต่างๆ ร่วมกัน โดยนาเสนอด้วยลีลาท่ารานาฏศิลป์ไทย
ทีส่ อดคล้องสัมพันธ์กันของชาย-หญิง และท่าราพื้นเมืองที่รวดเร็วสนุกสนาน รูปแบบการแปรแถวช่วงเกี้ยวพา
ราสีจะเคลื่อนไปในลักษณะเป็นคู่ชายหญิงให้สัมพันธ์กับท่าทาง ส่วนตอนชักชวนกันเล่นสนุกจะเป็นการวิ่งแปร
แถวพร้อมท่าราแยกชายหญิงที่ส่อื ถึงความสนุกสนาน

ภาพที่ 4 : ท่าเกี้ยวพาราสี

ภาพที่ 5 : ท่าเล่นสนุกสนาน

ช่วงที่ 3 การเล่นมอญซ่อนผ้า รูปแบบการแสดงสื่อถึงความสนุกสนานผสมผสาน
กับนาเสนอการเล่นมอญซ่อนผ้า เริ่มด้วยขั้นตอนการเลือกคนที่จะเล่นเป็น “มอญ” มาซ่อนผ้า ซึ่งเมื่อได้มอญ
แล้วจะใช้ดนตรีจังหวะช้าในทานองเพลงมอญซ่อนผ้า เพื่อให้ทั้งผู้เล่ นและผู้ชมได้ย้อนระลึกถึงกลิ่นอายของ
การละเล่นในวัยเด็ก จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเล่นมอญซ่อนผ้า ผู้แสดงใช้ท่าทางสื่อ ด้วยอากัปกิริยาตาม
ขั้นตอนการเล่น โดยใช้จังหวะมอญซ่อนผ้าแต่เร่งจังหวะให้เร็วขึน้ การราของนักแสดงแสดงถึงความสนุกสนาน
แต่อ่อนช้อย สวยงาม ใช้ท่าทางผสมผสานประกอบอุปกรณ์การแสดง ซึ่งได้แก่ ผ้าผืนใหญ่ ลีลาท่าทางเน้น
ความคล่องแคล่วว่องไว ความสอดคล้องสัมพันธ์ของผู้แสดง และความสนุกสนานรื่นเริง รูปแบบการแปรแถว
จะสัมพันธ์กับท่าทางการเล่นมอญซ่อนผ้า
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ภาพที่ 6 : ท่าได้คนเป็นมอญ

ภาพที่ 7 : ท่าไล่ฟาดผ้าคืน

สรุปผลและอภิปรายผล
ฟ้อนหนุม่ เอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า มีแนวคิดหลักที่ส่อื ถึงกลุ่มชาย-หญิง ที่ต้องการราลึกถึงเรื่องราว
ความสนุกสนานในวัยเยาว์ เป็นการเล่าถึงชายหนุ่มที่เคยเล่นมอญซ่อนผ้ากับหญิงสาวในคราวที่เป็นเด็ก ที่สร้าง
ความสนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่ มเพื่อน จึงชักชวนหญิงสาวมาเล่นมอญซ่อนผ้ากัน เป็นการสร้างการรับรู้
ให้ ผู้ ช มให้ ส ามารถเข้ า ใจเรื่ อ งราวตามล าดั บ สอดคล้ อ งกั บ สดใส พั น ธุ ม โกมล (2538) ที่ ก ล่ า วว่ า
ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนาภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่อง
และจัดเสนอในรูปแบบการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้ส่ือความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม แนวคิดที่สาคัญอย่าง
หนึ่งคือ หากสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสนุกสนาน ไม่ซับซ้อน สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแล้ว ก็จะเป็น
อีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นของไทยได้ สอดคล้องกับ สามารถ จันทร์สูรย์ (2534) ที่
กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญ ญา มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งตลอดมา มักถ่ายทอดใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น บอกเล่าโดยตรง หรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการบันเทิงที่สอดแทรกในกระบวนการและเนื้อหา เป็นต้น
และการสื่อถึงการแสดงที่เรียบง่ายสนุกสนาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรานี วงศ์เทศ (2525) ที่กล่าวว่า การ
แสดงนาฏศิลป์ พ้ืนบ้านจะมีลักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะการแสดง
นาฏศิลป์พนื้ บ้านมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพื้นบ้าน
รูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อ นหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้ า มีลั กษณะของเรื่องเล่ า และแสดง
ขั้นตอน การเล่นมอญซ่อนผ้าที่สนุกสนาน ท่าทางผู้แสดงต้องอยู่ในรูปของลีลาท่าราที่สามารถแสดงออกมาได้
อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึงนาเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ สาหรับองค์ประกอบของการ
แสดง ผู้วจิ ัยกาหนดขึน้ ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการแสดงที่กาหนดไว้ โดยเน้นความเรียบง่าย แสดงให้
เห็นถึงความสนุกสนานของการละเล่นของไทยที่คนรุ่นใหม่ละเลยไป โดยดนตรีประกอบใช้ลักษณะผสมผสาน
ท่ ว งท านองช้า -เร็ว และใส่ ท านองเพลงมอญซ่ อ นผ้ า เพื่ อ ให้ เข้ า กั บ อารมณ์ ข องการแสดง แต่ ส่ื อ ถึ ง ความ
สนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ นพดล
ศรีสว่าง (2550) ที่กล่าวถึง ทานองเพลงพื้นบ้านซึ่งสื่อถึงความเป็นดนตรีพ้ืนเมืองอีสานชัดเจน เพราะมีความ
โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเรียบง่าย อันแสดงถึงความเป็นพืน้ เมืองอย่างแท้จริง การแต่งกายของ
ผู้แสดงออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของพื้นบ้านอีสานผสานกลิ่นไอภาคกลางแต่คานึงถึงความคล่องตัวในการ
แสดง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวบนเวที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการประดิษฐ์ท่าราและชุดการแสดง
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ของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ที่กล่าวไว้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องกาหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและ
เครื่องแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม
ผู้วิจัยออกแบบท่าราโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนผสมผสานท่าราแม่บท
อีสานนามาประดิษฐ์ลีลาท่ารา โดยเลือกใช้คลอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง ท่าราสื่อความหมาย
ได้ดี เหมาะสมกับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงทานอง ช่วงทานองเพลงช้าใช้ท่าราที่ดูอ่อนหวานเนิบช้า ส่วน
ในจังหวะรวดเร็วเลือกใช้ท่าราที่ดูคล่องแคล่ว สนุกสนาน มีการเชื่อมท่าราได้กลมกลืนกันตลอดการแสดง ซึ่ง
สอดคล้องกับ อมรา กล่าเจริญ (2531) ที่กล่าวว่าการฟ้อนราเกิดจากการที่มนุษย์ดัดแปลงท่าทางมาจากทาง
ธรรมชาติ และการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการฟ้อนรา นอกจากนี้ การแสดงชุดนี้จัดให้มีการแปรแถวทา
ให้เกิดความน่าสนใจ มีการเปลี่ยนตาแหน่งในขณะท่าเชื่อมทาให้การแสดงไม่น่าเบื่อหน่าย สอดคล้องกับประทิน
พวงสาลี (2514) ซึ่งกล่าวถึงการแปรแถวว่า เป็นกลวิธีที่จะทาให้แถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ สาเหตุ
ของการแปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ทาให้ผู้ชมไม่เกิดความเบื่อหน่าย ชวนติดตามตลอดชุดการแสดง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ควรนานาฏยประดิษฐ์ท่พี ัฒนาขึ้น จัดทาในรูปของวีดทิ ัศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป
2. ควรมีการอนุรักษ์และส่งเสริมการละเล่นของไทยในรูปของสื่อลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย
1. ควรมีการศึกษาการละเล่นของไทยชนิดอื่นๆ แล้วนามาพัฒนาเพื่อนาเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์
เพื่อเป็นการเผยแพร่แก่คนรุ่นหลังต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
นาเสนองานวิจัยครั้งนี้
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ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายไทเลย
Tai Loei Vichitra Cotton Fabric
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และชาตรี ทุมมาวัย1
Sarinthorn Khumkhet1*, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Juntaban1, Sungkom Promsiri1,
Suriya Bunpara1 and Chatree Tummawai1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา ลักษณะรูปแบบลายผ้าฝ้ายราชวัตร
จังหวัดเลย 2. ประดิษฐ์ชุดระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรลายโบราณของจังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านก้างปลา หัวหน้ากลุ่มทอผ้า กลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 จังหวัดเลย และครูสอน
นาฏศิลป์ในเขตจังหวัดเลย พื้นที่ในการทาวิจัย ได้แก่ บ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลของ
การวิจัยมีดังนี้
1. ผ้าฝ้ายลายราชวัตร เป็นผ้าทอที่มีประวัตคิ วามเป็นมาที่ยาวนาน มีความสวยงามลักษณะการทอที่
ช่างทอคิดสร้างสรรค์ลายเป็นการทอผ้ายก ลักษณะลวดลายคล้ายตารางหมากรุก แต่จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส สลับ
กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มิใช่ลายสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทั้งผืน โดยลายที่ปรากฏในตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏเป็นเส้น
ไหมนูน มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่องเดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไหมเรียบไม่
ปรากฏจุด รูปแบบของผ้าเป็นลวดลายที่สบื ทอดมาจากบรรพบุรุษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายไทเลย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ให้เป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นชุดการแสดง “ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายไทเลย” เป็นการแสดงที่ส่ือ
ความหมายถึ งกระบวนการ การทอผ้ า ฝ้ า ยลายราชวั ต ร และความงดงามของลายราชวัต ร โดยผู้ วิจั ย ได้
ออกแบบดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่
โบราณ ของชาวบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
คาสาคัญ: mผ้าฝ้ายลายราชวัตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 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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บทนา
“ผ้าทอพื้นเมืองไทเลย” ส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นจาหน่ายในเมืองเลยและจังหวัดเลย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ้น โดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การทอผ้าเป็น
อาชีพของชาวบ้านก้างปลาในอดีต ชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายเป็นอาชีพ เพื่อนาดอกฝ้ายมาทาเป็นเส้นด้ายไว้ใช้ทอผ้า
สาหรับตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดความรู้ ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติ และ
บรรพบุรุษ เกิดการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถสะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน และพัฒนา
วิถีชวี ิตของราษฎร์ บ้านก้างปลา เรื่องการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน ชาวบ้านก้างปลาได้พัฒนาฝีมือการทอให้มี
ลวดลายต่างๆได้อย่างประณีต สวยงาม เป็นที่ถูกใจผู้ได้พบเห็นนอกจากจะเก็บไว้ใช้เองแล้วยังทอผ้าจาหน่าย
จนในปั จ จุบัน ผ้ า ทอพื้น เมือ งของบ้ านก้ างปลาได้ ก ลายเป็ น สิ น ค้ าที่ ส ร้างอาชีพ สร้ างรายได้ ที่ มั่ น คงให้ กั บ
ชาวบ้านหลายครัวเรือน และเมื่อปี พ .ศ. 2525 บ้านก้างปลาได้รับการคัดเลือกให้ เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง โครงการนี้ได้ส่งเสริมให้ราษฎร์อยูอ่ ย่างพอมี พอกิน รูจ้ ักปลูกพืชผักสวนครัว ทอผ้าใช้เอง เป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา มีการพึ่งพาอาศัยกันในหมู่บ้าน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การทอผ้าของชาวบ้านบ้าน
ก้างปลาจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สบื ทอดเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ประจาหมูบ่ ้าน ที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนให้แก่บุตร
หลาน และพัฒนาคิดค้นลวดลายต่างๆ จนเกิดเป็นศิลปะลายผ้าที่สวยงาม แปลกตา (ฉลาด เสาวนนท์ , กลุ่ม
ทอผ้าบ้านก้างปลา 5 ธันวาคม 2556)

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาลักษณะรูปแบบลายผ้าฝ้ายราชวัตรจังหวัดเลย
2. ประดิษฐ์ชุดระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย จังหวัดเลย (เป็นโชว์ลายผ้าแต่โบราณ)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้เป็ น การวิจั ย เชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจั ย เชิง คุ ณ ภาพ การศึ ก ษา
ภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านก้างปลา หัวหน้ากลุม่ ทอผ้า
กลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 จังหวัดเลย ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นกลุ่ม
ที่มีความชานาญและประสบการณ์ในการทอผ้า และครูสอนนาฏศิลป์ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีความ
ชานาญและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
2. พื้นทีใ่ นการวิจัย พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ บ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง
4.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนา
กลุ่ม ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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4.4 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านก้างปลา หัวหน้า
กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 จังหวัดเลย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ และนาเสนอ
เป็นชุดการแสดง
4.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
- การคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยจัดกลุ่มสนทนาชาวบ้านก้างปลา หัวหน้ากลุ่มทอผ้า กลุ่ม
ทอผ้ า บ้ า นก้ า งปลา หมู่ ที่ 9 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และประเด็ น ซึ่ ง ตกลงร่ ว มกั น เพื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการตีความหมายสาหรับการประดิษฐ์ชุด
- ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตร
- พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง การแต่งกาย
4.7 นาเสนอชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ ผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ซึ่งเป็น ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ชุดการแสดงที่สอดคล้อง และนาเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
4.8 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบ
เรียงข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.9 สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงคุณภาพดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยนา
ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มใช้วธิ ีวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนาต่อไป

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาลักษณะรูปแบบลายผ้าฝ้ายราชวัตรจังหวัดเลย
บ้านก้างปลา ชุมชนเก่าแก่ของเมืองเลย ซึ่งมีความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปีแล้ว จากคน
รุ่นแรกๆ ที่เข้ามาลงหลักปักฐาน บนความอุดมสมบูรณ์พร้อมของผืนดินริมแม่นาเลย
้
สายน้าและผืนดินอันอุดม
แห่งเมืองเลย เป็นรากฐานและบ่อเกิดของวัฒนธรรมชุมชนบ้านก้างปลา ซึ่งล้วนสร้างสรรค์ถ่ายทอดสืบต่อกัน
มาจากรุน่ สูร่ ุ่น ทั้งวิถีการทามาหากิน และงานหัตถศิลป์ผ้าทอไทยเลย ชาวบ้านก้างปลา มีชวี ติ ผูกพันกับการทอ
ผ้า มาตัง้ แต่รุ่นปู่ย่าตายาย แบบที่เรียกว่าอยูใ่ นสายเลือด แต่ละวัน ภาพการทอผ้าด้วยกี่กระตุกในตอนกลางวัน
เข็นฝ้ายในตอนกลางคืน ยังคงมีให้เห็น ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองเลย
กลุ่ ม ทอผ้ าพื้ น เมือ งบ้ านก้ า งปลา ได้ ถื อ ก าเนิ ด มานานกว่า 30 ปี พั ฒ นาฝี มือ การทอผ้ า
เรื่อยมา พร้อมกับสร้างสรรค์ผืนผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ ได้แก่ ลายราชวัตร ลายหมากรุก ลายเกร็ดเต่า และลาย
ก้างปลา ฯลฯแล้วจึงเริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผ้าฝ้ายลายราช
วัตร เป็นผ้าทอมือที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการทอผ้าด้วยดอกฝ้ายที่นิยม
ปลูกกันมากในจังหวัดเลย มีความสวยงามประณีต สร้างความตระการตา และเกิดคุณค่าแห่งการเป็นภูมิ
ปัญญา มีลักษณะการทอที่ชา่ งทอคิดสร้างสรรค์ลายเป็นการทอผ้ายก ลักษณะลวดลายคล้ายตารางหมากรุก
แต่จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสลับกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มิใช่เท่ากันทั้งผืน โดยลายที่ปรากฏในส่วนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะ
ปรากฏเป็นเส้นไหมนูน มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่องเดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะ
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เป็นไหมเรียบไม่ปรากฏจุด รูปแบบของผ้าเป็นลวดลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดด
เด่นสื่อให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ลวดลายมีลักษณะขีดซึ่งคั่นอยูร่ ะหว่างชั้นของยอดฉัตร
กลุ่มสตรีในหมู่บ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม สตรีทอผ้าบ้านก้างปลา เพื่อทอผ้าฝ้ายโดยการ
ระดมหุ้นจากสมาชิกและได้ดาเนินงานเรื่อยมา มีการบริหารจัดการโดยการกาหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
สตรีทอผ้าบ้านก้างปลา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองทีส่ ่งเสริมให้ราษฎร์อยูอ่ ย่างพอ
มี พอกิน รู้จักปลูกพืชผักสวนครัว ทอผ้าใช้เอง เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญ ญา มีการพึ่งพาอาศัยกันในหมู่บ้ าน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ประจาหมู่บ้าน ที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนให้แก่
บุตรหลาน และพัฒนาคิดค้นลวดลายต่างๆ เช่น ลายราชวัตร ลายหมากรุก ลายเกร็ดเต่า และลายก้างปลา ซึ่ง
ลวดลายของผ้านี้ยังคงมีการทออยู่ในปัจจุบัน และเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าให้คง
อยู่ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านก้างปลาไม่ได้นาดอกฝ้ายมาทาการทอผ้าแล้ว เนื่องจากชาวบ้านไม่นิยมปลูกเหมือน
เมื่อก่อน ปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากฝ้ายธรรมชาติเป็นสังเคราะห์ และมีการเพิ่มสีสันมากขึ้น ทาให้ลายราชวัตรมี
สีสันสะดุดตา ซึ่งสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านก้างปลาหมู่ 9 ได้รวมตัวกันเพื่อผลิตผ้าทอ เพื่อจาหน่ายแก่พ่อค้า
คนกลางและลูกค้าที่กลุ่มฯ ผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่มอยู่ระหว่างการขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ฉลาด เสาวนนท์, กลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา 5 ธันวาคม 2556)
ขั้นตอนการทอผ้าฝ้าย
1. นาเส้นด้ายที่เตรียมไว้แล้วนาไปค้นให้เป็นเครือหูกก็จะได้ทางเครือของผ้าลายราชวัตรไทเลย
2. นาด้ายที่คน้ เป็นเครือแล้วนาไปสืบประกอบเข้ากับเขาและฟืมคือการที่นาทางเครือนัน้ มาสืบหรือมัด
เข้ากับฟืมโดยเริ่มจากเส้นแรกของเครือผ้าก็จะมัดหรือสืบติดไว้กับเส้นแรกของด้ายที่ติดอยู่กับตัวฟืมทาเช่นนีไ้ ป
จนกว่าจะเสร็จ
3. นาเครือหูกที่สืบเสร็จแล้วไปพันต่อกับไม้กาพรั่นประกอบเขากับโครงกี่ทอผ้า โดยนาเอาตัวฟืมกับ
เขาฟืมสอดห้อยไว้กับตัวกี่ แล้วนาเครือผ้าลอดไปกลางตัวกี่ (ดังแสดงในภาพที่ 1) แล้วก็โค้งขึ้นข้างบนแล้วจึงดึง
มาจนถึงไม้ที่อยูข่ ้างบนตรงหัวกี่มัดเครือผ้าไว้ให้แน่น

ภาพที่ 1 : กี่กระตุก
4. น ากระสวย ที่ มีหลอดอยู่ข้างในน าไปสอดทอกับเครือ หู กแล้ วกระทบฟื ม โดยใช้น้าหนั กในการ
กระทบให้พอดีไม่แรงหรือเบาจนเกินไป ถ้าเรากระทบแรงเส้นด้ายอาจขาดได้ถ้ากระทบเบาเส้นดายก็จะไม่แน่น
โดยสอดเส้นด้าย 1 ครัง้ จะกระทบฟืม 2 ครัง้ (ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3)
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ภาพที่ 2 : กระสวย

ภาพที่ 3 : การกระทบฟืม

5. เมื่อทอผ้าได้ความยาวจนสุดมือก็จะม้วนเก็บใส่ไม้กาพรั่น ไว้จากนัน้ ก็ทอไปเรื่อยๆ จนได้ความ
ยาวตามที่ต้องการ แล้วจึงตัดออกจากกี่ทอผ้าจะได้ผ้าลายราชวัตรตามความต้องการ (ดังแสดงในภาพที่ 4 และ5 )

ภาพที่ 4 : การม้วนเก็บผ้า

ภาพที่ 5 : ผ้าลายราชวัตร

2. ผลการศึกษาประดิษฐ์ชดุ ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรลายโบราณของจังหวัดเลย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท่ารานาฏศิลป์
นาฏยศัพท์ และภาษาท่าทาง ยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่ารา เครื่องแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการ
จัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้
2.1 กาหนดแนวคิดของชุดการแสดง ในอดีตชาวบ้านก้างปลาจะนาดอกฝ้ายที่ปลูกเองมาทอ
ผ้า เพื่อใช้ในการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าไว้สวมใส่เอง ต่อมาได้ คิดค้นลวดลายต่างๆขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะการทอ
ผ้าลายราชวัตรของชาวบ้านก้างปลาที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุ รุษจนถึงปัจจุบัน ลักษณะลวดลายคล้าย
ตารางหมากรุก แต่จะมีส่เี หลี่ยมจัตุรัส สลับกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มิใช่ลายสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทั้งผืนโดยลายที่ปรากฏ
ในส่วนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏเป็นเส้นไหมนูน มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่อง
เดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไหมเรียบไม่ปรากฏจุด ตามแบบฉบับของบรรพบุรุษ
จากการศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าลายราชวัตรของ กลุ่มสตรีบ้านก้างปลา เป็นการสื่อให้
เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านก้างปลา ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยน
จากฝ้า ยธรรมชาติมาเป็น ฝ้ายสังเคราะห์ และมีการเพิ่มสีสันให้ ดูสวยงาม และสะดุดตาขึ้นก็ตาม ชาวบ้าน
ก้างปลาก็ยังคงมีการทอผ้าลายราชวัตรตามแบบที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้มี
แนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ชุด ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายไทเลย ของชาวบ้านก้างปลา
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2.2 กาหนดรูปแบบของชุดการแสดง “ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” เป็นเรื่องราว
ของการแสดงที่ส่ือความหมายถึงกระบวนการ การทอผ้าฝ้ายลายราชวัตร และความงดงามของลายราชวัตร
คณะผู้วิจัยนาเสนอรูปแบบของชุดการแสดง “ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” ในลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ดังนี้
1. กาหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งกาหนดขึน้ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุด
การแสดงที่กาหนดไว้ ดังนี้
- ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นใหม่ เป็นบทร้องกลอน
แปดจ านวน 6 บท ประพั น ธ์ โ ดย อ.ชนะชั ย กอผจญ บทร้ อ งกล่ า วถึ ง ความงามของลายผ้ า ราชวั ต ร
ความสามารถในการทอผ้ากลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลาของจังหวัดเลย ดนตรีโดยใช้ทานองเพลงสุดใจ เพลงสามไม้
ใน เพลงสามไม้กลาง เพลงสามไม้นอก และเพลงเร็ว-ลา มุ่งที่จะให้ ผู้ชมมองเห็นถึงความงดงาม ลีลา การรา
และบังเกิดความรู้สกึ อ่อนไหวตามท่วงทานองเพลงที่ไพเราะผสมผสานกับการขับร้อง ดนตรี และการรา
- การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง โดยใช้ผ้าพื้นเมือง
ลายราชวัตร จากฝีมือกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ในการแต่งกายของผู้แสดงจะเป็นการแต่งกายที่เลียนแบบนาง
ละครใน ราชสานัก เพื่อความสวยงามของการแสดง คือ ห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน สวมเครื่องประดับศีรษะรัด
เกล้ า ทั ด อุ บ ะด้ า นซ้ า ย เข็ ม ขั ด ทอง สร้ อ ยทอง ก าไลข้ อ มื อ ในการห่ ม สไบเพื่ อ ความสะดวกต่ อ การใช้
ประกอบการแสดง และที่ใช้ผ้าสไบสองสีเนื่องจากในการแสดงบางช่วงมีการสื่อสารถึงกระบวนการในการทอ
ผ้าลายราชวัตร โดยให้สีนาตาลสื
้
่อถึงด้ายเส้นยืน ส่วนสีชมพูส่ือถึงด้ายเส้นพุ่ง เพื่อจะได้เห็นกระบวนการทอผ้า
ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนความหมายที่ต้องการสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจของการแสดง การใส่เครื่องประดับศีรษะรัด
เกล้าทัดอุบะด้านซ้ายเป็นการสื่อความหมายถึงลวดลายราชวัตรซึ่งคั่นอยูร่ ะหว่างชั้นของยอดฉัตร

ภาพที่ 6 : เครื่องแต่งกาย
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2. การออกแบบท่าราและการแปรแถว ในกระบวนท่ารามีความหมายอย่างยิ่งต่อการคิด
ประดิษฐ์ชุดการแสดง ท่ารา แต่ละท่ ามีความหมายในตัวเอง ท่าราบางท่ ามีกฎระเบียบเฉพาะ ผู้ วิจัยได้น า
แนวคิ ดการประดิ ษฐ์ท่าราจากนาฏศิลป์ ไทย จากผู้ เชี่ยวชาญทางด้ านนาฏศิล ป์ และใช้ น าฏยศั พ ท์ ภาษา
นาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนมาเป็นแนวทางการออกแบบท่ารา การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์
“ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้กาหนดให้แต่ละท่าสื่อความหมายแตกต่างกัน
ออกไปตามภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากนั้นกาหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ ที่
จะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ทั้งนี้รวมถึงอารมณ์ของผู้แสดงด้วย จึงจะทาให้เกิดความหมายและทาให้ผู้ชม
เข้าใจ เพื่อมิให้ผู้ชมเบื่อหน่าย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวนท่ารา จะได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงาม
แปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่ารา คาร้องและทานองเพลง กระบวนท่า“ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราช
วัตรไทเลย” ดังนี้
ท่ารา ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย
ท่าที่ 1 ท่าออกเพื่อจะกล่าวถึงความงดงามของผ้า

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

1649

Proceedings

ท่าที 6 กระบวนการทอผ้า

ภาพที่ 13 : การทอผ้าลายราชวัตร
ท่าที 7 กระบวนการทอผ้า

ภาพที่ 14 : การทอผ้าลายราชวัตร
ท่าที 8 กระบวนการแต่งตัว

ภาพที่ 15 : การทอผ้าลายราชวัตร
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ท่าที 9 ท่าออก จบกระบวนการทอผ้า

ภาพที่ 16 : จบกระบวนการทอผ้า

สรุปผลและอภิปรายผล
ผ้าฝ้ายลายราชวัตร เป็นผ้าทอที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีความสวยงามลักษณะการทอที่
ช่างทอคิดสร้างสรรค์ลายเป็นการทอผ้ายก ลักษณะลวดลายคล้ายตารางหมากรุก แต่จะมีส่ีเหลี่ยมจตุรัส สลับ
กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มิใช่ลายสี่เหลี่ยมเท่ากันทั้งผืน ลายที่ปรากฏในส่วนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏเป็นเส้น
ไหมนูน มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่องเดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไหมเรียบไม่
ปรากฏจุด รูปแบบของผ้าเป็นลวดลายที่สบื ทอดมาจากบรรพบุรุษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แนวคิดของชุดการแสดง“ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” ผู้วจิ ัยกาหนดให้ส่อื ถึงเรื่องราวจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นาเสนอตามกระบวนของการทอผ้าลายราชวัตร เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมสามารถ
เข้าใจถึงกระบวนเรื่องราวการการทอผ้าลายราชวัตรไทเลย ตามลาดับขั้นตอนสอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล
(2538) ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนาภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของ
มนุษย์มาผูกเป็นเรื่องราว และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้ส่ือความหมายและเรื่องราว
ต่อผู้ชม ในขณะเดียวกันแนวคิดที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ หากสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสนุกสนาน ไม่
ซับ ซ้ อน สร้ างความบั น เทิ งให้ แ ก่ ผู้ ชมแล้ ว ก็ จ ะเป็ น อีก แนวทางหนึ่งในการอนุ รัก ษ์ และสืบทอดภู มิปัญ ญ า
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ สามารถ จันทร์สูรย์ (2534) ที่กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญา มีการถ่ายทอดจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุน่ หนึ่งตลอดมา มักถ่ายทอดในความหลากหลายรูปแบบ
รูปแบบของชุดการแสดง “ระบาวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” ผู้วิจัยนาเสนอ ในลักษณะของการ
แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ องค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง การแต่งกาย และ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการแสดงกาหนดขึน้ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงที่กาหนดไว้ โดยเน้นเรียบ
ง่าย และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชวี ติ ของชาวบ้านก้างปลาในมุมมองด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น การทอผ้าลายราชวัตร
ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับ แนวคิดของ ปรานี วงศ์เทศ (2525) ที่กล่าวว่าการแสดงพื้นบ้านจะมีลักษณะ
เรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทัง้ นี้เพราะการแสดงมีความสัมพันธ์กับวิถีชวี ิตในท้องถิ่น ด้าน
ดนตรีประกอบ สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงอย่างชัดเจน การแต่งกายของผู้แสดง ผู้วิจัยออกแบบ
ให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) การประดิษฐ์ท่าราและ
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ชุดการแสดง ที่กล่าวว่า นักนาฏยประดิ ษฐ์ต้องกาหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้
ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม
สาหรับการออกแบบท่าราและการแปรแถว ผู้วิจัยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผน
และท่ า ร าแม่ บ ทมาเป็ น แนวทางการออกแบบท่ า ร าเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ความหมายเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการสื่ อ
ความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2515) ที่กล่าวว่า แต่ละ
ชาติจะมีวิธีฟ้อนราตามวิสัยชาติของตน มนุษย์จะเลือกเอากิริยาท่าทางซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆ นั้นมาเรียบเรียง
เป็นกระบวนการฟ้อนให้สวยงามตามที่ตนเห็นว่างาม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
(2538) ที่กล่าวถึงการประดิษฐ์ทา่ รา ต้องการศึกษาท่าราที่เป็นแม่ท่าหลักแล้วนามาประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่ารา ให้
ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาในระบาชุดนัน้ ๆ ส่วนรูปแบบการแปรแถว ผู้วิจัยเน้นลักษณะการแปรแถวแบบ
ยึดสายตาผู้ชมโดยคานึงถึงเวทีเป็นหลัก เพื่อเปลี่ยนสายตาผู้ชม และสัมพันธ์กับกระบวนท่ารา อย่างไรก็ตาม
การสร้างสรรค์ชุดการแสดงให้ออกมาในรูปแบบของการแสดงนั้นเป็นการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ท้องถิ่นออกมาเผยแพร่ เป็นสิ่งดีงามที่เราทุกคนควรจะอนุรักษ์ส่งเสริมให้คงอยูไ่ ม่ให้สูญหายไป

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 อนุรักษ์การราในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบภูมิปัญญาต่างๆ ให้คงอยู่
1.2 จัดให้มีการศึกษาถึงความสาคัญของภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ และการเผยแพร่
ให้รู้จัก ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน และให้รู้จักการอนุรักษ์ภมู ปิ ัญญาในท้องถิ่นที่ถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาภูมปิ ัญญาด้านอื่นๆ เพื่อนามาสร้างสรรค์ชุดการแสดง
2.2 ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการฟ้อนที่สบื เนื่องจากภูมปิ ัญญาในท้องถิ่นอื่นๆ
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัย
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Customers satisfaction on services of UP Rimkok dormitory Chiangrai campus
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Phanuphong Moolchanta1* and Kwan Sanguansermsri1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขต
เชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อเสนอแนะข้อมูลในการให้บริการของห้องพัก ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ได้แก่ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่ วไป จานวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการห้องพักส่วนใหญ่เป็น นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเพศหญิง
อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา รายได้ 15,001-25,000 บาท
ผู้ใช้บริการห้องพักมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณา
เป็น รายด้า น พบว่า อยู ่ใ นระดับ มากทุก ด้า นเรีย งล าดับ จากค่า เฉลี ่ย มากไป หาน้อ ย คือ ด้า นราคา
(ค่า เฉลี่ย 4.28) ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร (ค่า เฉลี่ย 4.07) ด้านกระบวนการ (ค่า เฉลี่ย 4.06) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (ค่า เฉลี่ย 4.04) ด้านการจัดจาหน่ายทาเลที่ตั้ง (ค่า เฉลี่ย 3.92) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.59)
คาสาคัญ: บริการห้องพัก ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1วิทยาเขตเชียงราย

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดเชียงราย 57100
1Chiangrai Campus, University of Phayao, Chiangrai Province 57100
*Corresponding anthor e-mail : phanuphong.mo@up.ac.th
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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 (xˉ
=4.00). Moreover each factor also services at a high level including price (xˉ=4.28), product and personnel
( xˉ =4.07) , process ( xˉ =4.06) , physical evidence ( xˉ=4.04) , place ( xˉ=3.92) , and promotion ( xˉ=3.59) ,
respectively.
Keywords: Services Dormitory, Customers Satisfaction
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บทนา
หน่ ว ยงานองค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก หรื อ The United Nations World Tourism Organization
(UNWTO) ได้ทาการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวในอนาคต จนถึงปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันมาคาดการณ์ตัวเลข และแนวโน้มของจานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่ง
จากข้อมูลการวิเคราะห์และการคาดการณ์ ในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) การเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยว
จะเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 43 ล้านคนจนถึงปี พ.ศ. 2573 2) ในอนาคตแม้วา่ ภูมิภาคที่
ได้รับความนิยมอย่างยุโรปหรืออเมริกาจะยังได้รับความนิยมอยู่ แต่ความนิยมดังกล่าวจะลดน้อยลง 3) ภูมิภาค
เอเซียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้ น
กว่า 331 ล้านคน และจะมีจานวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 535 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 หรือเติบโตประมาณร้อยละ
4.9 ต่อปี (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 9)
สาหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสาคัญที่นารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นพลังขับเคลื่อนที่
มีบทบาทชัดเจนในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนาไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การ
กระจายรายได้ และการลงทุ นในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องมากมาย ธุ รกิ จโดยตรง อาทิ น าเที่ ยว ที่ พั กและโรงแรม
ภัตตาคาร ร้านอาหารและธุรกิจโดยอ้อม เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน ร้านจาหน่ายของที่ระลึก รับเหมาก่อสร้าง การ
คมนาคมขนส่ง เป็นต้น จากรายงานสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวพักแรม จานวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้
เยี่ยมเยือนเดือนมกราคม 2558 เฉลี่ยทุกภาคของประเทศไทย อัตราการเข้าพักร้อยละ 61.98 จานวนผู้เยื่ยมเยือน
329,257 คน รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน 2,306 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558, สื่อออนไลน์)
จังหวั ด เชีย งราย ถื อ เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วหนึ่งที่ ได้ รับความนิย มทั้ งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียง
แสนของพญามั งราย เป็ น แหล่ งก าเนิด ต้น น้าและน้าตกอัน งดงามหลายแห่ ง และมีเทือกเขาผี ปัน น้าที่ เป็ น
พรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้าโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็น
พรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, สื่อออนไลน์) จะเห็นได้จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ พักแรมของจังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม
2558 จานวนผู้เยี่ยมเยือน 313,232 คน อัตราการเข้าพัก ร้อยละ 58.3 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน มูลค่า 1,918.75
ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558, สื่อออนไลน์)
ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ
บ้านฝั่งหมิ่น 333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชี ยงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พั กสาหรับ
บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ
ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
มีจานวนห้องพักทัง้ หมด 24 ห้องชุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ห้องชุดปรับอากาศ (VIP) จานวน 12 ห้อง และ
ห้องชุดปรับอากาศ จานวน 12 ห้ อง จากสถิติจะเห็นได้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยและในจังหวัด
เชียงรายมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงต่าง
ลงทุนและพัฒนาปรับปรุงที่พักให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สวยงามและสร้างสิ่งอานวยความสะดวกทั้ง
ทางด้านการบริโภคและนันทนาการ ทาให้ห้องพัก ยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยายังไม่เป็นที่
นิยมเท่ าที่ ควร เพราะงบประมาณในการพั ฒ นาปรับปรุงตกแต่งห้ องพั กมีอย่างจากั ด อี กทั้ งต้องเผชิญ กั บผู้
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ประกอบธุรกิจที่พัก ที่มีจานวนมาก และมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและบุคลากร ทาให้ผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริม
กกมีจานวนลดน้อยลง
ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ อสารวจถึงความคิดเห็นในการใช้บริการห้องพักยูพีริมกก เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและนาไปวางแผนและพัฒ นาปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเสนอแนะข้อมูลในการให้บริการของห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ข้อมูลทั่วไปผูใ้ ช้บริการ
1. ประเภทลูกค้า
2. เพศ
3. อายุ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องพักยูพีริมกก
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านการจัดจาหน่าย ทาเลที่ตั้ง (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคลากร (People)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7. ด้านกระบวนการ (Process)

สมมุติฐาน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา อยูใ่ นระดับมาก
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก ยู พี ริ ม กก วิท ยาเขตเชี ย งราย
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีประเด็นศึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ประชากร ได้ แก่ บุคลากร นิสิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยาและบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
และเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้จานวนผู้เข้าพักที่เป็นบุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัย
พะเยา และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการห้องพักในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่มีผู้เข้า
มาใช้บริการห้องพักมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 230 ราย เป็นนิสิต 115 ราย บุคลากร 85 ราย และประชาชนทั่วไป
30 ราย (ห้องพักยูพีริมกก, 2558, หน้า 1-10) นามากาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ทาให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 144 ราย และจากสัดส่วนของผู้เข้ามา
ใช้บริการห้องพักที่เป็นนิสติ ร้อยละ 50 เป็นบุคลากร ร้อยละ 37 และประชาชนทั่วไปร้อยละ 13 ซึ่งในการศึกษา
ครัง้ นี้จะใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างตามโควต้า (Quota Sampling) จึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต 72 ราย บุคลากร 53
ราย และประชาชนทั่วไป 19 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประเภทลูกค้า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นคาถาม
แบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยา
เขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Rating Scan อ้างอิงใน บุญชอบ ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100) คือ น้อยที่สุด
น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด เป็นคาถามแบบเลือกตอบตามมาตรฐาน เฉพาะที่มีอยูใ่ นตัวแปรตาม ตอน
ที่ 3 ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะในการให้บริก ารห้ องพั ก ยูพีริม กก วิทยาเขตเชีย งราย มหาวิทยาลั ยพะเยา มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
และนามาปรับปรุงแก้ไข การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการนาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ด้วยการนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมิน
คุณภาพเครื่องมือ แล้วนามาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) หรือ
IOC โดยกาหนดค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00 และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC>=0.66 ขึน้ ไปเท่านั้น
ใช้เป็นข้อคาถามในการศึกษาครั้งนี้ แล้ว นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ โรงแรมนิ่ม ซี่เส็ง เชีย งราย อาเภอ
เมือ ง จัง หวัด เชีย งรายจ านวน 30 ฉบับ น าแบบสอบถามที ่ทาลองใช้แ ล้ว มาปรับ ปรุง แก้ไ ขแล้ว จัด ทา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ ใช้เก็บข้อมูลจริง ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการตอบคาถามแบบเลือกตอบ (check list) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุ คลากร ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ วิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอประกอบคา
บรรยาย ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัย
พะเยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
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ผลการศึกษา
จากผลการศึก ษาพบว่า ผู้ใ ช้บ ริ ก ารห้อ งพัก ส่ว นใหญ่เป็น นิสิต มหาวิท ยาลัย พะเยา เป็น เพศ
หญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา รายได้ 15,001-25,000 บาท
ผู้ใช้บริการห้องพักมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณา
เป็น รายด้า น พบว่า อยู ่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า นเรีย งล าดับ จากค่า เฉลี ่ย มากไปหาน้อ ย คือ ด้า นราคา
(ค่า เฉลี่ย 4.28) ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร (ค่า เฉลี่ย 4.07) ด้านกระบวนการ (ค่า เฉลี่ย 4.06) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (ค่า เฉลี่ย 4.04) ด้านการจัดจาหน่ายทาเลที่ตั้ง (ค่า เฉลี่ย 3.92) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.59)

สรุปผลและอธิปรายผล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประเภทผู้ใช้บริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ดังนี้
ด้านประเภทผู้ใช้บริการ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา คิดเป็นร้อยละ_50
รองลงมาเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา_คิดเป็นร้อยละ 37 และประชาชนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 13
ด้านเพศ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพรี ิม
กก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ_65.3 รองลงมาเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ_34.7
ด้านอายุ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริม
กก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่เป็นบุคคลช่วงอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ_38.2_รองลงมา
ตามลาดับเป็นช่วงอายุ 31-40 ปี_คิดเป็นร้อยละ_34_ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ_13.2 ช่วงอายุ 41-50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 8.3 ช่วงอายุ 51-60 ปี_คิดเป็นร้อยละ 4.9 และช่วงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ_1.4
ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา จากผลการศึก ษาครั้ งนี้ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ_52.8 รองลงมาเป็น ปริญ ญาโท คิดเป็นร้อยละ 34.7 ต่ากว่าปริญ ญาตรี คิด เป็น ร้อยละ_8.3 และ
ปริญญาเอก คิดเป็น ร้อยละ_4.2
ด้านอาชีพ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องพั กยูพีริมกก วิทยาเขตเชีย งราย มหาวิทยาลัย พะเยาส่ วนใหญ่ เป็น พนั ก งานมหาวิทยาลั ย คิดเป็ นร้อย
ละ_34.7 รองลงมาเป็ น นั กเรี ยน/นั กศึ กษา คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 25.7 รั บราชการ คิ ดเป็ นร้ อยละ_20.8 พนั กงาน
รัฐวิสาหกิจและประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ_8.3 และพนักงานบริษัท/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 2.1
ด้านรายได้ จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพัก
ยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ รายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ_54.2
รองลงมาต่ากว่า 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 45,00155,000 บาท คิดเป็น 1.4
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีรมิ กก วิทยาเขตเชียงรายมหาวิทยาลัย
พะเยา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย 4.07)_และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมาตามลาดับได้แก่ มีระบบรักษา
ความปลอดภั ย ตลอด 24 ชั่ วโมง (ค่ าเฉลี่ ย 4.31) สิ่ งอ านวยความสะดวกภายในห้ อ งพั ก (ค่ า เฉลี่ ย 4.28)
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 3.99) บริการอินเตอร์เน็ต WIFI (ค่าเฉลี่ย 3.85) และบริการซักรีด
(ค่าเฉลี่ย 3.69)
ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อัตรา
ค่าบริการเหมาะสมกับห้องพักมีค่าเฉลีย่ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28)
ด้านการจัดจาหน่าย ทาเลที่ตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาตามลาดับได้แก่ สะดวกใน
การเดินทางเข้าพัก (ค่าเฉลี่ย 3.92) อยู่ใกล้ศูนย์กลางคมนาคม (ค่าเฉลี่ย 3.90) และการติดต่อสื่อสารกับที่พัก
มีความหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.79)
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.59) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ยมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลี่ย 3.61) รองลงมาคือ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.58)
ด้ า นบุ ค ลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.07) และเมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า
ให้บริก ารด้ วยความเสมอภาคมีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่ าเฉลี่ย 4.14) รองลงมาตามล าดั บได้แก่ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.12) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.10) สื่อสารข้อมูลและตอบ
ค าถามได้ เป็ น อย่างดี (ค่ าเฉลี่ ย 4.08) บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ ให้ บ ริก าร (ค่ าเฉลี่ ย 4.02) และความรวดเร็ว ในการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.94)
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บรรยากาศมีความสวยงามมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมาตามลาดับได้แก่ ตกแต่งภูมิ ทัศน์
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.19) บริเวณรอบที่พักมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.17) ป้ายบอกทางชัดเจนเห็นได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย
3.80) และสถานที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 3.71)
ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอ้าท์รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมาตามลาดับได้แก่ ขั้นตอน
การชาระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.05) และขั้นตอนการจองห้องพักทาได้โดยสะดวก
(ค่าเฉลี่ย 4.01)
จากผลการศึกษาในครั้งนี้_ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการห้องพัก ยูพีริม กก วิทยาเขต
เชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อเสนอแนะข้ อมูลในการให้บริการของห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา มีประเด็นน่าสนใจที่จะนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์_ดังนี้
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ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในห้องพัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของผุสสดี สมปาน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมละไมวันทา อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการความสะอาดของห้องพัก ความ
สะดวกสบายของเตียงนอนและภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงแรม
ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
อัตราค่าบริการเหมาะสมกับห้องพัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัมพร อิ่นคา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมสวนดอกแก้ว เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการรับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความพึงพอใจในระดับ
มากอันแรก ได้แก่ อัตราห้องพักเหมาะสม
ด้านการจัดจาหน่าย ทาเลที่ตั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อยูใ่ กล้แหล่งท่องเที่ยว สะดวกในการเดินทางเข้าพักและอยู่ใกล้ศูนย์กลางคมนาคม
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของผุสสดี สมปาน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
ให้ บริก ารของโรงแรมละไมวัน ทา อ าเภอเกาะสมุ ย จั งหวัด สุ ราษฏร์ธานี ผลการศึก ษาพบว่า ด้ านการจั ด
จาหน่ายและสถานที่ตั้งมีที่ตั้งติดชายหาด ตั้งอยู่ในทาเลที่ สะดวกต่อการเดินทางและใกล้แหล่งชุมชน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
ให้บริการของโรงแรมบูรพาสามยอด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสถานที่ตั้งและทาเล
ที่ตั้งโรงแรม ในระดับมาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชลธินี อยู่
คง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรมอาเภอเมือง จังหวัดระนอง
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจด้ านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ด้านการโฆษณาโรงแรมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่น พับ การประชาสัม พัน ธ์โรงแรมร่วมกั บ
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ
ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเสมอภาค ให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเป็ น อย่ า งดี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศารัตน์ กันทะเครือ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานมีบุคลิกภาพดี พนักงานเป็นกันเองยิ้มแย้ม
แจ่มใส พนักงานแต่งกายเหมาะสม และพนักงานมีเทคนิคการสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บรรยากาศมีความสวยงาม ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงาม บริเวณรอบที่พักมีความสะอาด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีรชาติ เพียรการ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การบริการธุรกิจโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า มีบรรยากาศที่ดี ความปลอด
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โปร่งหรืออากาศถ่ายเทสะดวกและความสะอาดของห้องพัก
ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนีอ้ าจ
เป็นเพราะว่า ขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอ้าท์รวดเร็ว ขั้นตอนการชาระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินรวดเร็ว
และขั้นตอนการจองห้องพักทาได้โดยสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทยา วุฑฒิพงษ์ภิพัฒน์ (2550)
ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดเล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า
ด้านกระบวนการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ขั้นตอนการเข้าพัก Check In ขั้นตอนการต้อนรับและขั้นตอน
การชาระเงิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริก ารห้ องพั กยู พีริมกก วิทยาเขตเชีย งราย มหาวิทยาลั ย
พะเยา พบว่า ด้านราคา ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านการจั ดจาหน่าย ทาเลที่ตั้ง ด้ านการส่ งเสริม การตลาด ด้ าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารห้องพักควรจะทาการ
ปรับปรุง พัฒนา ในทุก ๆ ด้านให้ดีย่งิ ขึ้นไปอีก เพื่อให้บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป
ใช้เป็นที่ พักอาศัย เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลั ย
พะเยา และยกระดับห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีมาตรฐาน มีบริการที่ดีย่ิงขึ้น
สืบไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกกเป็นรายด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี อาจารย์ที่
ปรึ ก ษา ที่ ได้ ก รุ ณ าให้ ค วามช่วยเหลือ ด้ านการให้ ค าปรึก ษาและข้ อ แนะน าอั น เป็ น ประโยชน์ รวมทั้ งการ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จึงกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ ส าราญ ไชยค าวั ง อาจารย์ ก ฤษณะ สมควร อาจารย์ ป ระจ าส านั ก วิ ชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายดนัย ชัยชนะ ผู้จัดการโรงแรมนิ่มซี่เส็ง
เชียงราย ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบคุณ ผู้ใ ช้บ ริก ารห้อ งพัก ยูพีริม กก วิท ยาเขตเชีย งราย มหาวิท ยาลัย พะเยา ที่กรุณ าให้
ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้
การวิจัยครั้งนี้ หากก่อให้เปิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีน้ีแด่ บิดา
มารดา ครูอาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการวิจัยครั้งนี้สาเร็จเรียบร้อย
ด้วยดี และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
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การรับรู้และการพั ฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวตาบลทรายขาว ของประชาชนในตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
The citizens' awareness and the development of tourism destinations in Huai
Sai Khao Sub-district, Phan district, Chiang Rai Province
ภัทราพร สมเสมอ1* และ กนกอร จิตจานงค์1
Pattraporn Somsamer1* and Kanok-on Jitjumnong1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนในตาบลทรายขาวเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอันจะก่อประโยชน์ต่อ
ตาบลทรายขาว กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวนทั้งสิ้น
400 ราย และผู้นาหมู่บ้าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 40 ราย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจโดย
ใช้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ที่มคี วามเหมาะสมกับการส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยว มี
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวั ฒ นธรรม มี ป ระเพณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิถี ชีวิต ในชุม ชนที่ มี ก ารสืบ ทอดต่ อ ๆ กั น มา ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยหากจะจัดให้ตาบลทรายขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังขาดความพร้อมไม่ว่าจะ
เป็นด้านสถานที่พักนักท่องเที่ยว ด้านการเดิ นทาง และด้านผู้นาเที่ยวในชุมชน หากมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องมีการจัดการเรื่องที่พัก จัดให้มีรถนาเที่ยวในชุมชนและจัดวิทยากรนาเที่ยวหรือทาเป็นมัคคเทศก์
เด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับประเพณีท้องถิ่นเพื่อสืบทอดต่อไป
คาสาคัญ: การรับรู้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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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

บทนา
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
และรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจขั้น
พื้นฐานจากภาคเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม มีผลต่อสังคมบางกลุ่มที่ยึดติดกับวัตถุนิยม ทาให้ค่านิยมของ
สังคมที่มีมาแต่เดิมผันแปรไปตามความเปลี่ยนแปลง มรดกทางวัฒ นธรรมของไทยแต่เดิมถูกละเลยทอดทิ้ง
ผู้คนส่วนใหญ่ หันไปเอาวัฒ นธรรมแบบตะวันตกเข้ามาแทนที่จนทาให้เกิดความสับสนและความไม่มั่นใจใน
เอกลักษณ์พ้ืนบ้านของตน การปลูกฝังเรื่องความเชื่อทางวัฒนธรรม รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ศี ล ธรรมอั น ดี ตลอดทั้ ง วั ฒ นธรรมในการด ารงอยู่ ข องสั ง คม การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น และสั งคมในทุ ก ๆ ด้ า น ดั งนั้ น การศึ ก ษาเรื่อ งราวเกี่ ย วกั บ ประเพณี วั ฒ นธรรม พื้ น บ้ า นนั บ ว่า มี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเสริมสร้างให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวประวัติความเป็น
ว่าของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องอีกด้วย (นฤมล เก้าเอี้ยน, 2536 : 1)
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นตาบลหนึ่งที่น่าศึกษา มีความสมบูรณ์ครบรูปแบบ
เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว คื อ มี วั ด มี ส ถานศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ ประถมและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี
มหาวิทยาลัย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ ที่สาคัญตาบลทรายขาวมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ที่วิถีชิวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่อง ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ความ
เป็ น อยู่ข องประชาชนในชุม ชนได้ ห ลายลั ก ษณะ ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ าวผู้ วิจั ย มีค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอันจะก่อประโยชน์ต่อ
ตาบลทรายขาวต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึก ษาการรับรู้ของประชาชนในตาบลทรายขาวเกี่ ยวกับ แหล่งท่อ งเที่ยวที่ สาคัญ ของตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบลทรายขาวอาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
3. เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอัน
จะก่อประโยชน์ตอ่ ตาบลทรายขาว

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยการรับรู้และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาบลทรายขาว ของประชาชนในตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้วจิ ัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ในตาบลทรายขาว
สิ่งดึงดูดใจภายในพื้นที่
1. บุคคลกร/องค์กรทางวัฒนธรรม
2. สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
3. สถานที่ทางวัฒนธรรม
4. วิถีชีวิตชุมชน
5. สถานที่ท่องเที่ยว

ลักษณะของพืน้ ที่
1. บริบททั่วไป
2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
3. สิ่งอานวยความสะดวก

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์
สังเคราะห์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอันจะก่อประโยชน์ตอ่ ตาบลทรายขาว
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ก าหนดประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่าง แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ ม
ประชากรที่ เป็ น ผู้ ให้ ข้อ มู ล หลั ก ในพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ในชุม ชนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จั งหวั ด เชีย งราย ได้ แ ก่
ผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา กรรมการชุมชน กรรมการหมูบ่ ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในพื้นที่ อาทิ กลุ่มครู อาจารย์ นักวิชาการ โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในตาบลทรายขาว ซึ่งมีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในตาบล
ทรายขาว ในจั งหวัด เชียงราย โดยนับจากจานวนครัวเรือ นในต าบลทรายขาว (องค์ การบริห ารส่ว นต าบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย. 2556) หากลุ่มขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ ของ Taro
Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 399
หลังคาเรือน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการให้ข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่า งผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็น 400
หลังคาเรือน (พิมพา หิรัญกิตติ. 2552: 422)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้
ศึกษาได้กาหนดประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกโดยยึดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน
การศึกษาเป็นหลัก เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ครบตามต้องการแล้ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความครบถ้วนและลงรหัสข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) คิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน
234 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายุระหว่าง 51-55 ปี จานวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.3 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.5 ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 208 ราย คิด
เป็นร้อยละ 52.0 มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จานวน 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.0
2. ผลการวิเคราะห์ ก ารรั บรู้ เกี่ ย วกั บ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วในเขตต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จั ง หวั ด
เชียงราย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สถานทีท่ างวัฒนธรรม

จานวน
123
299
111
255

โบราณสถาน
ศาสนสถาน
อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
แหล่งท่องเที่ยว
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30.8
74.8
27.8
63.8
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ต่อ)
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
บุคลากร/องค์กรทางวัฒนธรรม
ศิลปินพืน้ บ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน
บุคคลสาคัญทางศาสนา
โบราณสถาน
เครื่องมือ/เครื่องใช้
วิถีชวี ิต
ชาติพันธุ์
ศาสนาและความเชื่อ
ประเพณีและพิธีกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานทีท่ ่องเที่ยว
วัดทรายขาว
วัดพระธาตุกาพร้าวัวทอง
น้าพุร้อนห้วยทรายขาว
น้าตกห้วยทรายขาว
อ่างเก็บน้าหนองผา
อ่างเก็บน้าตามพระราชดดาริ(ห้วยหลวง)

จานวน

ร้อยละ

199
298
286
354
389

49.9
74.5
71.5
89.6
97.3

56
351
288
294

14.0
87.8
72.0
73.6

357
345
354
338
322
128

89.3
86.3
88.5
84.5
80.5
32.0

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการรับรู้ เกี่ยวกั บแหล่ งท่ องเที่ ยวในชุมชนตาบล
ทรายขาว โดยแบ่งเป็นแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านสถานที่ทางวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่เป็นศาสนสถาน
จานวน 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จานวน 255 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 63.8 มีโบราณสถาน จานวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.8 และมีอนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน จานวน 111
ราย คิดเป็นร้อยละ 27.8 ตามลาดับ
2. ด้านบุคลากร/องค์กรทางวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 298
ราย คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมามีบุคคลสาคัญทางศาสนา จานวน 286 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.5 และมี
ศิลปินพืน้ บ้าน จานวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.9 ตามลาดับ
3. ด้า นสิ่งประดิ ษฐ์ทางวั ฒ นธรรม โดยส่ วนใหญ่ รั บรู้ว่าในชุม ชนมีสิ่ งประดิ ษฐ์ ประเภทเครื่อ งมือ /
เครื่องใช้ จานวน 389 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมามีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นโบราณสถาน จานวน 354 ราย
คิดเป็นร้อยละ 89.6 ตามลาดับ
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4. ด้านวิถีชีวิต โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีวิถีชีวิตในเรื่องศาสนาและความเชื่อ จานวน 351 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 87.8 รองลงมามีภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น จานวน 294 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 73.6 มีประเพณี และ
พิธีกรรม จานวน 288 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.0 และมีวถิ ีชีวติ แสดงถึงชาติพันธ์จานวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ
14.0 ตามลาดับ
5. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่รับรู้ ว่าในชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุดคือ วัด
ทรายขาว จานวน 357 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.3 รองลงมาน้าพุร้อนทรายขาว จานวน 354 ราย คิดเป็นร้อยละ
88.5 วัดพระธาตุกาพร้าวัวทอง จานวน 345 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.3 น้าตกห้วยทรายขาว จานวน 338 ราย
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 84.5 อ่า งเก็ บน้ าหนองผา จ านวน 322 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.5 และอ่า งเก็ บน้ าตาม
พระราชดาริ(ห้วยหลวง) จานวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.0 ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วในเขตต าบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ความคิดเห็น

จานวน
207
193
400

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

ร้อยละ
51.8
48.3
100.0

จากตาราง พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็ น ด้ วยหากจะจั ด ให้ ต าบลทรายขาวเป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 207 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.8 และไม่ เห็ น ด้ ว ยจ านวน 193 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.3
ตามลาดับ โดยได้มีขอ้ เสนอแนะในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1. เห็น ด้วยที่จ ะจั ดให้ ต าบลทรายขาวเป็น แหล่งท่ องเที่ ยวมีข้อเสนอแนะเกี่ย วกั บ การพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวในแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านที่พักนักท่องเที่ยว ควรจัดให้มี รีสอร์ท โฮมสเตย์ โรงแรม เกสเฮาส์ หอพัก บ้านพัก
หรือบ้านเช่า อาพาร์ทเม้น สถานที่ตั้งแคมป์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นอนหลับพักผ่อนและได้สัมผัสบรรยากาศใน
พื้นที่ นอกจากนี้ในสถานที่พักควรจะมี สปา สวนอาหร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย
1.2 ด้านการเดินทาง ควรจัดให้มรี ถโดยสาร มอร์เตอร์ไซต์รับจ้าง รถสามล้อ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ
รถนาเที่ยว ไว้สาหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นารถมา
1.3 ด้านผู้นาเที่ยว ควรจัดให้มีผู้นาเที่ยวประจาท้องถิ่น อาจจะเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นหรือจัดให้ มี
มัคคุเทศก์เด็ก ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร เพื่อคอยแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างรายได้
ให้กับผู้ที่เป็นผู้นาเที่ยวอีกด้วย
2. ไม่เห็นด้วยที่จะจัดให้ตาบลทรายขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแต่ละด้านดังนี้
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2.1 ด้านที่พักนักท่องเที่ยว เนื่องจากสถานที่พักในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมถ้ามีก็แพง สถานที่
ท่องเที่ยวมีนอ้ ยและยังขาดความน่าสนใจ ร้านค้าไม่มเี พียงพอที่จะจานวยความสะดวก ไม่มเี งินทุนสนับสนุน ทั้ง
ยังเป็นการทาลายธรรมชาติ
2.2 ด้านการเดินทาง เนื่องจากถนนในหมู่บ้านทรุดโทรม ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง
รถที่จะคอยให้ความสะดวกยังไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงหากไม่ได้เอารถมาเอง เพราะต้อง
ต่อรถหลายทอด
2.3 ด้านผู้นาเที่ยว ปัจจุบันตาบลทรายขาวมีผู้รู้จักความเป็นมาของตาบลไม่กี่คน สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ าสนใจที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยั งไม่ ส มารถดึ ง ดู ด ความสนใจของผู้ ที่ อ ยู่ในชมชนให้ หั น มาท าเป็ น ที่
ท่องเที่ยวได้ คนในชุมชนขาดความสนใจ ที่สาคัญคนในชุมชนไม่กล้าแสดงออกและด้วยอาชีพหลักเป็นเกษตรกร
ทาให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทางานทาให้ไม่มเี วลาว่างที่จะนาเที่ยวในชุมชนได้

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาบลทรายขาว ของประชาชนในตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึก ษาการรับรู้ของประชาชนในตาบลทรายขาวเกี่ ยวกับแหล่งท่อ งเที่ยวที่ สาคัญ ของตาบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จั งหวัด เชียงราย ผลการศึก ษาวิจั ยสามารถอภิปรายได้ ว่า ต าบลทรายขาวมีแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญสามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้จากผลสารวจพบว่า ตาบลทรายขาว มี สถานที่ทาง
วัฒนธรรม ที่เหมาะแก่การจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ดังกล่า วเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นสัญลักษณ์
ของสังคม วัฒนธรรม ทั้งที่แบบจับต้องได้และแบบจับต้องไม่ได้สืบทอดต่อกันมา ได้แก่ วัดทรายขาว เป็นวัด
มหานิกาย เริ่มก่อสร้างขึน้ ราว พ.ศ.2400 เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาอาเภอพาน (เตาเผาโป่งแดง) มีอายุราว พุทธ
ศตวรรษ ที่ 20-21 ศาลเจ้ า พ่ อ ท่ า ฮ่ อ วั ด พระธาตุ ก่ าพร้ า วั ว ทอง ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วรรณกรรม อักษรศาสตร์ โดยแหล่งเรียนรู้น้ีได้รับรางวัลการยกย่องจาก สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอาเภอพาน และองค์การบริหารส่วนตาบลธารทอง ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ์ (2537) กล่าวว่า วัฒ นธรรม คือ ระบบสัญ ลักษณ์ ที่
มนุษย์เป็นผู้สร้างและกาหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดพฤติกรรม/และ/หรือ/ความคิด รวมทั้งวิธีการหรือ
ระบบในการทางานแล้วเกิดการเรียนรู้และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง วัฒนธรรมในสั งคมสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์และจับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อ โลก
ทัศน์ กิริยา มารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณี และอีกลักษณะหนึ่ง คือวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ ได้แก่
อาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ และรูปประติมากรรมต่างๆ
ตาบลทรายขาว มีวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญหลายหลายด้าน มีบุคลากรที่มีผลงานด้านศิลปิน
พื้นบ้าน ได้แก่ ช่างซอ ช่างจ้อย นักเล่นดนตรีพ้ืนเมือง เช่น สะล้อ ซอ ซึง นักเล่ากาบ่าเก่า เล่าค่าว ผู้นาทางศา
สนพิธี เช่น การสู่ขวัญ สืบชะตา ครูผู้สอนภาษาล้านนา เช่น เขียน อ่าน พูด มีหมอยาสมุนไพร และมีผู้สืบทอด
การทาเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เครื่องสืบชะตาหลวง เครื่องสตวง ต้นผึ้ง ต้นเทียน เป็นต้น มี
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวั ฒ นธรรม โดยมี ก ารจั ด รวมกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ จั ก สานเครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น เช่ น ไม้ ก วาด

1669

Proceedings

ทางมะพร้าว กระด้ง ไม้กวาดดอกหญ้า กระบวย ตะกร้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี บอกบ๊อค (ไฟแช็คโบราณ) ที่
ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ควรอนุรักษ์ของตาบลทรายขาว มีประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
ได้แก่ ประเพณี งานถวายเทียนพรรณนา ประเพณีงานลอยกระทง ประเพณี วันสงกรานต์ ประเพณีการบวช
ประเพณีการสงน้าพระธาตุกาพร้าวัวทอง การตีกลองสะบัดชัย และการแห่แค่หลวง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีการสืบ
ทอดต่อๆ กันมา ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสิทธิ์ กาพย์กลอน และนิพนธ์ อินสิน (
2530. หน้า 88 ) ก็ได้กล่าวในทาทานองเดียวกันว่า ประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและมีความสาคัญ
หลายประการ ประเพณีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น คนในสังคมเดียวกันยอมรับว่าถูกต้องดีงามและร่วมมือกันทา
และปฏิบัตติ าม ประเพณีเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุน่ หนึ่งไปสู่คนอีกรุน่ หนึ่ง มีการสืบทอดกันไปเรื่อยๆ ด้วยการ
เรียนรู้ ไม่ใช่สัญชาตญาณ และประเพณีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ประเพณีแต่ละอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
มากบ้ า งน้ อ ยบ้ า ง ทั้ งนี้ ต้อ งเปลี่ ย นให้ ทัน ตามวิถี ชีวิต ที่ เปลี่ ย นไป นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บแนวคิ ด ของ
กาญจนา แก้วเทพ (2539 : 15) กล่าวถึงการพัฒนาโดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชนเอาไว้ว่าเป็นการพัฒนาที่อาศัย
วัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพัฒนาที่เริ่มจากภายในชุมชนขึน้ มาซึ่งจะสอดคล้อง
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชุมชน การพัฒนาลักษณะนี้จะใกล้เคียงกับการพัฒนาตามหลักการ
พึ่งตนเองหรือการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนนี้ มี 3 แนวทางคือ
การนาเอาวัฒนธรรมดั่งเดิมทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหามาใช้ในการพัฒนา เช่น การระดมทุนโดยการทอดผ้าป่า
การถือเอาวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายในตัวเอง เช่น การเก็บบันทึกเรื่องราวในลักษณะของคากลอน หรือนิทาน
การทาการพัฒนาโดยนาเอามิติทางวัฒนธรรม เข้าไปสอดแทรกในกิจกรรมทุกส่วนของชีวิต เช่น การดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรศาสนาต่างๆ
ตาบลทรายขาว มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
ได้แก่ บ่อน้าร้อนห้วยทรายขาว น้าตกห้วยทรายขาว อ่างเก็บน้าหนองผา อยู่บนดอยปุยมีลักษณะเป็นหนองน้า
ขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ 80 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้าหนองผา มีถ้าลม สามารถเดินเท้าจากบ่อน้าร้อนห้วย
ทรายขาว โดยมีระยะทางเดินเท้าประมาณ 7 กิโลเมตร เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทางชอบศึกษาธรรมชาติ
และท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 990 และอ่างเก็ บน้าตามพระราชดดาริ (ห้วยหลวง) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุปผา พิกุลแก้ว และคณะ (2550 : 24) ที่ได้จาแนกประเภทการท่องเที่ยวออกเป็น 7
ประเภท ได้ แก่ 1. การท่ อ งเที่ ย วเพื่อ ชาติพั น ธุ์ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ประสงค์ ที่จ ะสั งเกตการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งจะรวมไปถึงการไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน
การเข้าร่วมพิธีกรรมราฟ้อน และการเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่างๆ 2. การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ท่องเที่ยวที่จะเน้นสิ่งดึงดูดใจที่เป็นสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ จะเน้นชาติพันธุ์มนุษย์ การกลับคืนสู่
ธรรมชาติและการชื่นชมต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื้นพิภพก็อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งจะรวมการถ่ายภาพ การเดิน
ทางไกล การปีนเขา การล่องเรือเล็ก และการตั้งแคมป์ 3. การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม เป็นการเดินทางเพื่อ
สัมผัสและการเข้าร่วมในวิ ถีชีวิตเก่าๆ ที่กาลังจะสูญหายไปในบางท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประวัติ
ความเป็นมาการดาเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตน เช่น การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และ
งานเทศบาล เป็นต้น 4) การท่องเที่ยวเพื่อประวัตศิ าสตร์ เป็นการท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานและโบราณวัตถุ
เก่าๆ ที่เน้นความรุ่งเรืองในอดีต อาจเป็นการไปชมอนุสาวรีย์ โบสถ์ วิหาร วังต่างๆ และการแสดงแสง เสียง
เหตุการณ์เด่นๆ ในอดีตกาล 5) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ มีลักษณะเด่น คือ การประชุมหารือพบปะกันหรือการ
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สั ม มนา ซึ่ งมั ก รวมเอาการท่ อ งเที่ ย วประเภทอื่น เข้ ามาไว้ด้ ว ยเมื่ อ มีก ารท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ธุ รกิ จ เกิ ด ขึ้น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะแห่ ง จะมี ก ารท่ อ งเที่ ย วได้ ห ลายประเภทบางแห่ งเป็ น ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ นั น ทนาการ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเที่ยวต้องการอย่างไร 6) การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ เป็น
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา น้าพุแร่รักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
จิตใจสถานที่ดังกล่าวได้แก่ หาดทราย ชายทะเล การแข่งขันกอล์ฟในสนามชั้นเยี่ยม และการแข่งขันเทนนิส
เป็นต้น การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนีจ้ ะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ 7) การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่หน่วยงาน
และบริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อการดูงานประชุม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อนันทนาการ โดยหน่วยงานและ
บริษัทห้างร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทั้งหมด
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบลทรายขาวอาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการที่จะพัฒนา
ให้ ต าบลทรายขาวเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากต าบลทรายขาวมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและมี แ หล่ ง ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจเหมาะแก่การจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ แต่ยังขาดความพร้อมไม่ว่า
จะเป็นด้านสถานที่พักนักท่องเที่ยว ด้านการเดินทาง และด้านผู้นาเที่ยวในชุมชน หากมีการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ ยวต้องมีการจัดการเรื่องที่พัก จัดให้มีรถนาเที่ยวในชุมชนและจัดวิทยากรนาเที่ยวหรือทาเป็ น
มัคคุเทศก์เด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับประเพณีท้องถิ่นเพื่อสืบทอดต่อไป ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญ เลิศ จิตตั้ง
วัฒนา (2548 : 60-69) กล่าวว่าองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่จาเป็นได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ไว้
ดังนี้ เส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สาคัญ ต่อการท่องเที่ยวที่ต้องมีเส้นทางหรือ
โครงข่ายขนส่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ใกล้เคียงแต่ถ้าขาดเส้นทางคมนาคมขนส่งถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวจะมีความสวยงาม
ประทับใจหรือมีคุณค่าสูงส่งเพียงใดก็ตามย่อมจะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่สามารถเดินทางเข้าไป
เยี่ยมชมทรัพยากรท่องเที่ยวนัน้ ได้ จึงต้องมีถนนหนทาง สถานีขนส่งทางรถยนต์ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เป็น
ต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มธุรส ปราบไพรี (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรื่องศักยภาพชุมชนในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว: กรณี ชุมชนไทยทรงดา พบว่า แนวคิดทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เข้าสู่ชุมชน โดย
มุง่ เน้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการอาศัยพื้นฐานด้านอาชีพ
เสริม เป็ น หลั ก ในการรวมกลุ่ ม อั น จะเป็ น ศั ก ยภาพในการพึ่งตนเองให้ กั บชุม ชน โดยชุม ชนจะไม่เกิ ด ความ
สั่นคลอนหรือล่มสลายทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ เมื่อเกิดวิกฤติทางการท่องเที่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยว
ไม่ใช่อาชีพหลัก แต่ชุมชนเป็นผู้ร่วมกันค้นหา และตรวจสอบทรัพยากรของตนเอง
3. เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอัน
จะก่อประโยชน์ตอ่ ตาบลทรายขาว ผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ตาบลทรายขาวมีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีแหล่งศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่นา่ สนใจเหมาะแก่
การจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ แต่ยังขาดความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่พักนักท่องเที่ยว ด้านการ
เดินทาง และด้านผู้นาเที่ยวในชุมชน หากมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการจัดการเรื่องที่พัก จัดให้
มีรถนาเที่ยวในชุมชนและจัดวิทยากรนาเที่ยวหรือทาเป็น มัคคุเทศก์เด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
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รุ่นหลังได้ซึมซับประเพณีท้องถิ่นเพื่อสืบทอดต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การ
บริหารส่วนตาบล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ควรจัดให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ในการดาเนินกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การส่งเสริม และการจัดการให้ชุมชนเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวและสามารถ
ขยายผลไปสูก่ ารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้
จากการวิจัยครัง้ นี้ พบว่า บริบทพื้นฐานในตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เหมาะแก่
การเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม ผู้ วิจั ย มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถก่อประโยชน์
ให้กับชุมชน ดังนี้
1. ด้า นแหล่ งความรู้แ ละระดั บความรู้ในเรื่อ งการอนุรัก ษ์ วิถี ชีวิต ความเป็ น อยู่ของแต่ล ะ
หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล หรือพัฒ นาชุมชนประจาอาเภอ ควรจัดหาแหล่ง
ความรู้เพิ่มเติมให้ กับประชาชน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ และควร
จัดให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ในการดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การส่งเสริม
และการจัดการให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถขยายผลไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึน้ ในอนาคต
2. ด้านการนาบริบทพื้นฐานของชุมชนไปประยุกต์ใช้ หน่วยงานภาครัฐ เช่นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือพัฒนาชุมชนประจาอาเภอ ควรส่งเสริมและพัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่
ให้กลมกลืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน จากนั้นควรเริ่มทาการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ประเพณี โดยอาจจะจัดทาเป็นโครงการ
ท่องเที่ยวทรายขาวได้ใน 3 วัน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวั ดเชียงราย ไว้
เป็นกรณีศึกษา
2. ควรศึ ก ษาในเรื่อ งแนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศหรือ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น คุณภาพชีวิต เป็นต้น
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม
เพื่อใช้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดชัดเจนขึน้
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิจั ย นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยความกรุ ณ าและสนั บ สนุ น การท าวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง ขอขอบคุณประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยเหลือ และอานวย
ความสะดวก แก่ ผู้ วิจั ย ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ย่ิง ต่อ การศึก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณ
คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ รวมทั้งบุค ลากรทุ กท่ านที่ ให้ การสนั บสนุนการทางาน และให้ กาลังใจแก่ ผู้วิจั ยเสมอมา จนให้ก าร
ศึกษาวิจัยครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้วจิ ัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดีย่ิงจากทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา และความดีอันเกิดจากการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ
Wildlife management with ecological covenant
ธิติ ไวกวี1*
Thiti Waikavee1*
บทคัดย่อ
ข้อ สมมติฐานภายใต้ก รอบคิ ด เชิงวิพ ากษ์ (Critical Legal Analysis) ในงานวิจัย ครั้งนี้ คื อ กฎจารี ต
ประเพณีท้องถิ่น ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ จะมี
ผลทาให้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ. 2535 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่ หากเป็นจริง
กฎหมายฯ ควรส่งเสริมคุณค่าของกฎจารีตฯ หรือข้อปฏิบัตติ ามความเชื่อท้องถิ่นที่สอดคล้องและไม่ขัดกับการ
อนุ รัก ษ์ ฯ และควรรั บ รองกฎจารี ต ฯเหล่ า นั้ น (ถ้ า มี ) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การสั ต ว์ ป่ า
กรณีศกึ ษา นกยูงเขียว: Green peafowl (Pavo muticus) ณ บ้านกิ่วแก้ว อ.จุน จ.พะเยา
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่าด้วย “หลักพันธสัญญาเชิง
นิเวศ” (Ecological covenant) โดยถอดองค์ความรู้เชิงนิเวศวัฒนธรรมจากชุมชนเป้าหมายที่มีคติความเชื่อเรื่อง
“นกยูงศักดิ์สิทธิ์ ” สืบมาแต่ดั้งเดิมจึงเป็นสาเหตุให้ชุมชนหลีกเลี่ยง ไม่ลักลอบ ล่า ทาร้าย ถึงแม้นกยูงป่าจะ
ออกมานอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ครอบครอง
ของตน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจานวนนกยูงมีมากขึน้ ทุกปี ความเสียหายยิ่งรุนแรง และบทบัญญัติกฎหมายสัตว์ป่า
มิได้กาหนดความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายไว้เฉพาะ จึงเป็นเพียงมาตรการแก้ไขเชิงนโยบายทั่วไปที่
ไม่แน่นอน ซึ่งกรณีน้ีเป็นปรัชญาปัญหาหลักของสานักความคิดกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) ที่มุ่งเน้น
การบังคับใช้กฎหมายโดยปฏิเสธขนบธรรมเนียมความเชื่อโดยเด็ดขาด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
จากการศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ปรากฏผลวิจัยว่าองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
นกยูงป่ าของชุม ชนเป้ าหมายถู ก ผู ก โยงไว้กั บคติค วามเชื่อ ท้ อ งถิ่ น ด้ วยอ านาจสิ่ งศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ปรากฏตามค า
สาปแช่งเป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเองไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งเห็นว่า อานาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการทาร้ายนกยูง ด้วยเหตุน้ีความรับผิดชอบใน
ตัวเองที่จะไม่ทาร้ายสัตว์ ส่ งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และสนับสนุนการ
บริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย หากพิจารณาสภาพปัญหาตามแนวคิดธรรมชาตินยิ ม (Natural Law School)
และประวัติศาสตร์ (Historical School) ประชาชนย่อมมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้วา่ ผลแห่งการ
ปฏิบัติตามนั้นจะจากัดเสรีภาพแก่ตน ก็เพียงเพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับหลักศีลธรรมจรรยาตามจารีต
ประเพณี ที่ เป็ น พื้ น ฐานร่ ว มกั น เช่ น นี้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ แ ท้ จ ริ ง ในตั ว เอง ดั ง นั้ น
กรณีศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการอนุรักษ์นกยูงป่าไม่ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมและบังคับตาม
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กฎหมายเท่านั้น แต่เพราะสอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น ข้อเสนอแนะชุมชนบ้านกิ่วแก้วควรจัดทาธรรมนูญ
ท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์นกยูงให้ยั่งยืนสืบต่อไป
ค าส าคั ญ : นกยู งเขี ย ว พั น ธสั ญ ญาเชิง นิ เวศ องค์ ค วามรู้ เชิง นิเวศวั ฒ นธรรม นิ ติป รั ชญา จริย ธรรม
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ

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

1675

Proceedings

บทนา
สั ต ว์ป่ า (Wildlife) เป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อระบบนิ เวศป่ า อั น เป็ น ส่ วนหนึ่ งของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ท าหน้าที่สนับสนุนต่อระบบความมั่นคงทางนิเวศ (Ecological integrity) [1] ด้วยเหตุ น้ี
ประเทศไทยจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องรักษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติดงั้ เดิม โดยองค์การสหประชาชาติได้ ผลักดันให้ทุกๆประเทศสร้างความร่วมมือกันเพื่อสงวน
และคุ้ ม ครองสั ต ว์ป่ าพื้ น ถิ่ น อั น ถื อ เป็ น มรดกทางธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ ของโลกร่ วมกั น (Common heritage of
humankind) ซึ่งประเทศไทยยอมรับในหลักการนี้ และรวมถึงอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องพื้นป่า สัตว์
ป่าและพืชป่า เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และอื่นๆ อันจะเห็นได้ตาม
หมายเหตุแนบท้าย พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557)[2]
แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายเพียงใด ปัญหาการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น[3] ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่
ผ่านมา ภาครัฐดาเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามการกระทาความผิดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเรื้อรังดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า
มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามรูปแบบเพียงอย่างเดียวมีแต่จะเพิ่มภาระทางด้านงบประมาณและอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่ โดยไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่น
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งรากเหง้าสาคัญของปัญหาส่วนหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าภายใต้แนวคิด
ตามสานักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) โดยรัฐมีอานาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรสัตว์ป่า (Territorial
sovereignty) ซึ่งตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างกฎจารีตประเพณีและคติความเชื่อท้องถิ่นที่สนับสนุนการอนุรักษ์
ฯตามรูปแบบดั้งเดิ ม สั ต ว์ป่าซึ่ งแต่เดิม ไม่มี ใครเป็ น เจ้า ของเพราะเป็ นสมบั ติข องเจ้ าป่ าเจ้ าเขา ผี ปู่ผี ย่า ได้
กลายเป็นสมบัติของรัฐเท่านั้น ซึ่งมิติกฎหมายนี้ส่งผลในเชิงปฏิเสธ นิ่งเฉยต่อกฎหมายของชุมชนโดยรอบป่า
อนุรักษ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน เช่น กรณีช้างป่ากุยบุรี ออกจากเขต
อนุรักษ์ฯและเข้าทาลายพืชผลทางการเกษตร ชุมชนจึงจาต้องปกป้องทรัพย์สินของตนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งใน
กรณีรุนแรงอาจเกิดความเสียหายต่อชีวติ สัตว์ป่า ซึ่งบทบัญญัตขิ องกฎหมายสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นี้เป็นแต่เพียง
รูปแบบคาสั่งบังคับโดยมิได้คานึงถึงมาตรการชดเชยความเสี ยหายเอาไว้ ดังนั้นค่าชดเชยความเสียหายจึงเป็น
เพียงมาตรการเยียวยาเชิงนโยบายชั่วคราวที่ไม่แน่นอน
ผลการศึกษาสรุปดังนี้ กฎหมายที่กากับดูแลการบริหารจัดการสัตว์ป่าและทรัพยากรชีวภาพ ควร
บังคับใช้อย่างสอดคล้องกับคติความเชื่อท้องถิ่นเพื่อลดความแข็งกระด้างของกฎหมายอันอาจส่งผลเชิงปฏิเสธ
และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นศรัทธาในกฎหมายและการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ตามมา การที่
ชุมชนบ้านกิ่วแก้วใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญ ญาเชิงนิเวศเพื่อผูกมัดสมาชิกในชุมชนมิให้ลักลอบล่านกยูง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ น อกจากจะเป็ น องค์ ค วามรู้ในการก ากั บ ดู แ ลเชิง นิเวศวั ฒ นธรรมแล้ ว ยั งสนั บ สนุ น การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรชีวภาพและใช้ประโยชน์จากนกยูงศักดิ์สทิ ธิ์อย่างยั่งยืนสืบไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า
2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์เชิงคติความเชื่อ จารีตประเพณีท้องถิ่น ในการบริหารจัดการนกยูงป่า

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตวิจัยเชิงพื้นที่ชุมชนรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นกยูงบ้าน
กิ่วแก้ว อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งประกอบด้วย ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ พระสงฆ์ เยาวชน
2. ขอบเขตวิจั ย เชิงเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บส านั ก ความคิ ด กฎหมายต่างๆ โดยเน้ น ส านั ก ความคิ ด
บ้านเมือง ธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์ ในรายวิชานิติปรัชญา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนาและ
นกยูง

กรอบแนวคิดในการวิจัย/สมมติฐาน
งานวิจัยนี้มงุ่ ถอดบทเรียนการลดความขัดแย้งระหว่างนกยูงป่ากับชุมชนท้องถิ่น ณ บ้านกิ่วแก้ว หมู่ 8
ตาบล ห้วยข้าวก่า อาเภอ จุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่มีพ้ืนที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี นกยูงป่าได้รวมฝูงลงมาหากิน
พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนราคาญต่อเกษตรกรโดยรอบพื้นที่มา
โดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านกิ่วแก้ว สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร ด้วยวิธีการใด?
การสืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" (เช่น บันทึกใบลาน หรือ มติที่ประชุมของชุมชน ฯลฯ) ของกฎ
จารีตประเพณีท้องถิ่น (ปทัสถาน) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฯ และไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมือง เพื่อเชื่อมโยงใน
การอนุรักษ์นกยูงเขียว จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในจริยธรรม
ศีลธรรมที่ดีงาม และกฎจารีตฯ ก่อให้เกิดข้อผูกมัด ให้สมาชิกในกลุ่มชนปฏิบัติตามแล้ว มีผลสาเร็จจากความ
สมัครใจการกระทา (การอนุรักษ์) โดยผ่าน "คุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนกยูง" (Sacred value) ซึ่งคุณค่าของ
ความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ (Ecological Spirituality) ได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการ
ผูก มั ด ชุม ชนท้ องถิ่ น ให้ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ก าหนดขึ้น โดยสามารถศึก ษาได้ จาก Sacred Natural Sites:
Guidelines for Protected Area Managers (IUCN, 2008)[4] ซึ่ง "คุณค่า" ต่างๆ ในความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1992 (Convention on
Biological Diversity, 1992) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกด้วยเช่นกัน[5]
นอกจากมุมมองทางความเชื่อดังกล่าวแล้ว ในด้านวิทยาศาสตร์ สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ (2552)[6] ศึกษา
ไว้ว่า นกสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยาได้ โดยให้แนวทางไว้ ๓ ประเภทดังนี้ (1) ความหลากหลายชนิด
พันธุ์นก เป็นผลของวิวัฒนาการและการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย (2) สภาพแวดล้อมถิ่นอาศัย
เป็นตัวกาหนดสถานภาพของชนิดพันธุ์ (3) ชนิดพันธุ์นกเด่นในท้องถิ่นเป็นดัชนีบ่งชีส้ ภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย
เช่นนี้ ในเบือ้ งต้นอาจกล่าวได้ว่า เมื่อ นกยูงเขียว (Green Peafowl, Pavo muticus) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศ
และมีค วามสาคัญ ถูก จัดให้ เป็ นสั ตว์ป่าใกล้จะสูญ พั นธุ์ (Endangered species) อีกทั้ งเป็ นส่วนหนึ่งในระบบ
ความเชื่อท้องถิ่น ยังมีอยู่และปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติเรื่อยมา ตั้งแต่อดีต (ก่อนประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเวียงลอ พ.ศ. 2537) จนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณพื้นที่ศึกษา ก็สะท้อนให้เห็นได้ว่า กฎจารีตฯ ที่ถูกกาหนดขึ้น
โดยเชื่อมโยงระบบความเชื่อท้องถิ่น ในการปกป้องนกยูง มีผลผูกมัด (Legal or moral binding) สมาชิกในชุมชน
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และมีสภาพบังคับใช้ตามความสมัครใจ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมกฎหมายบ้านเมือง เป็นที่น่าสังเกต
ว่าการบริหารจัดการสัตว์ป่าระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนบ้านกิ่งแก้ว มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และ
สามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างนกยูงกับชุมชนด้วยการผสมผสานความเชื่อท้ องถิ่นกับมาตรการทาง
กฎหมายบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันอาจเป็น "ต้นแบบ" ในการแก้ปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันในพืน้ ที่
อื่นๆ ต่อไปได้ อนึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังถือเป็น "มรดกภูมิ
ปัญญาทางทางวัฒนธรรม"[7] อีกประการหนึ่งเช่นกัน
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามศึกษาบทเรียนจากชุมชนบ้านกิ่วแก้ว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการลด
ข้อจากัดตามรูปแบบทางกฎหมายบ้านเมือง โดยบูรณการกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (Local customary law) ที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ (ถ้ามี) ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์กฎหมายฯ เพื่อเสริมความเข้มแข็งของกลไกการ
ควบคุมเชิงสังคม (Social control) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกาหนดเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในชุมชนที่เหมาะสมต่อวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบันต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. วิจัยและวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมายและประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา
2. รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (แบบปลายเปิด) โดยกาหนดข้อสมมติฐานไว้ล่วงหน้า มี
ลักษณะเป็นชุดคาถาม
3. สืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" ที่แสดงถึงระบบความเชื่อท้องถิ่น อันเป็น ที่มาของกฎจารีตประเพณี
ท้องถิ่นฯ (ถ้ามี) โดยขั้นตอนการสัมภาษณ์ และจัดกลุ่มเสวนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) เช่น ผู้นาชุมชน
ปราชญ์พ้ืนบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐ และท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

ผลการวิจัยเชิงเอกสาร
1. ข้อโต้แย้งทางทฤษฎีกฎหมายของสานักความคิดบ้ านเมือง (Positivism) ธรรมชาตินิยม (Natural
Law School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) เชิงวิพากษ์ โดยวิจัยชิ้นนี้มีจุดยืนอยู่บนพื้นฐานแนวคิดนิติ
ศึก ษาเชิงวิพ ากษ์ (Critical Legal Analysis นิติวิพ ากษ์ )[8] ซึ่ งโต้แ ย้งและวิพ ากษ์ ส านั กความคิ ดกระแสหลั ก
(Positivism) ที่มุ่งเน้นการใช้อานาจรัฐเพื่อควบคุมและออกคาสั่ง (Command and Control management)[9] โดย
ยึดถือการบริหารจัดการโดยกฎหมายเป็นที่สุด ภายใต้เสรีนิยม ปัจเจกนิยม แต่อาจจะละเลยความเป็นจริงทาง
สังคมวัฒนธรรมในมิติอ่นื ๆ และเพิกเฉยต่อข้อบกพร่องในบริบทกฎหมายนั้นเอง ซึ่ งข้อเสนอเชิงนิติวพิ ากษ์มุ่งตี
แผ่จุดบกพร่องนั้นๆ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยไม่มอง “สัตว์ป่า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กากับ
ของรัฐ หรือเป็นเพียง “ทรัพย์” ที่มนุษย์จะยึดถือเป็นเจ้าของได้เท่านั้น แต่เพิ่มเติมมิติของศีลธรรมเข้าไปในการ
บริ ห ารจั ด การฯด้ ว ย การศึ ก ษาภายใต้ แ นวคิ ด นิ ติ เชิ ง วิ พ ากษ์ น้ี พ ยายามอธิ บ ายบริ บ ทของชุ ม ชนนิ ย ม
(Communitarianism) และความคิดเห็นที่เห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน (Altruism) เพื่อลดปัญหาการแบ่งแยก ครอบงา
ส่งเสริมการแบ่งปันและเสียสละ การมีสว่ นร่วมของประชาชน[10]
จากข้อสมมติฐานภายใต้กรอบคิดเชิงวิพากษ์ ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กฎจารีตประเพณีท้องถิ่นที่สง่ เสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ กรณี นกยูงเขียว : Green peafowl (Pavo muticus) ณ บ้านกิ่วแก้วจะมีผลทาให้
กฎหมายสงวนและคุ้มครองฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งหากกฎจารีตนั้นมีอยู่จริง กฎหมาย
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บ้านเมืองควรสนับสนุนคุณ ค่าของกฎจารีตฯ ข้อปฏิบัติตามความเชื่อท้ องถิ่นที่สอดคล้องและไม่ขัดกับการ
อนุรักษ์ฯ และควรรับรองกฎจารีตฯเหล่านั้น (ถ้ามี) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง
โดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์แต่เดิมมา การดารงชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุข สมาชิกในสังคมย่อมต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามข้อห้ามและกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ อันประกอบด้วย กฎศาสนา กฎจารีตประเพณี กฎ
บ้านเมือง แต่เมื่อต่อมาสังคมพัฒนามากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองอาจก่อให้เกิดความซับซ้อนของการ
บังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ อันสร้างความสับสนต่อพลเมื องในสังคมนั้นๆ มากขึ้นตามไปด้วย ในมิติการอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้น หากเป็นนักกฎหมายสานักความคิดบ้านเมือง (Positivism) อาจกล่าวอ้างว่าสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิตต่างๆที่มนุษย์จะถือเอาไว้ได้ เป็นทรัพ ย์สินของแผ่นดินและย่อมตกเป็นของรัฐตามหลักอานาจ
อธิ ป ไตยเหนื อ ดิ น แดน (CBD, article 3) รั ฐ จึ ง มี ค วามชอบธรรมในการออกกฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม บั ง คั บ
พฤติก รรมของพลเมือ งมิให้ ใช้ทรัพ ยากรสิ่ งแวดล้ อ มอย่างเสรีฯ อั น อาจก่อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เช่นการตัดไม้ทาลายป่าอนุรักษ์ หรือการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า เป็นต้น เช่นนี้เมื่ อกฎหมายเป็นข้อ
ห้ า ม รู ป แบบการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจึ ง เป็ น ไปโดยเด็ ด ขาด (ผิ ด -ถู ก ) เพราะกฎหมายนั้ น ต้ อ งใช้ บั ง คั บ ทั่ ว
ราชอาณาจักร ซึ่งในหลายๆ กรณี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่นที่ ยังคงใช้ชีวิตพึ่งพิงกับธรรมชาติ
มากกว่าคนเมือง ดังนัน้ ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีเจตนารมณ์ที่ดี แต่การบังคับใช้ฯที่เข้มงวดเกินไปก็มักจะก่อให้เกิด
การต่อต้าน
การใช้กฎหมายฯให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อบนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ จึงน่าที่
จะได้ รับการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ซึ่ งข้ อ กล่ าวอ้า งในลั ก ษณะนี้ คื อ สาระส าคั ญ ที่ Friedrich Karl von Savigny
(1779-1861) ผู้เสนอแนวคิดหลักของสานักความคิดกฎหมายเชิงประวัติศาสตร์นิยม (the Historical School of
Jurisprudence) มองว่า [ผู้วจิ ัยแปล: ...คุณค่าที่สาคัญอย่างยิ่งของกฎหมายมิใช่บางสิ่งบางอย่างที่ถูกยัดเยียดสู่
ชุมชนจากอานาจผู้ปกครองหรืออานาจจากพระเจ้า แต่กฎหมายเป็นส่ วนหนึ่งของชีวิตซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
มีความเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อันถือว่าเป็นจิตวิญญาณของประชาชนทุกคน]” [11] ดังนั้นการบัญญัติ
กฎหมายจึ ง ต้ อ งศึ ก ษาจารี ต ประเพณี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ช าติ พั น ธุ์ ข องมนุ ษ ย์ ด้ ว ยเช่ น กั น Savigny ใช้ ค าว่ า
“Volksgeist” in German หรือ “the spirit of the people” in English หรือ “จิตวิญญาณประชาชาติ” (แปล: สม
ยศ เชื้อไทย) ซึ่งหากพิจารณาการกาหนดกฎหมายตามแนวคิดของ Savigny แล้วนั้น กฎหมายก็จะไม่ใช่สิ่งที่
แยกออกจากจิต ใจของปั จเจกชน แต่สามารถผสมผสานก่อให้ เกิ ดความรับผิดชอบต่อทุ กๆคน บนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงทางสังคมภูมิศาสตร์และประวัตศิ าสตร์ของชนชาตินั้น
เมื่อเป็นเช่นนีห้ ากพิจารณาถึงวิวัฒนาการในวัฒนธรรมทางกฎหมาย (Legal culture) ตามแนวทางของ
ท่านอาจารย์ปรีดฯี [12] เราจะสังเกตได้ว่า กฎศีลธรรม กฎจารีตประเพณี (อันดีของประชาชน) ซึ่งประกอบด้วย
เหตุผลทางศีลธรรม (Moral Reason) กับเหตุผลตามข้อเท็จจริง (Nature of things) ได้ถูกนามาใช้ตัดสินว่าอะไร
ผิดอะไรถูก อะไรควรไม่ควร [13] ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนถี้ ึงแม้ระบบกฎหมายจะวิวัฒนาการไปตาม
สภาพสังคมที่แปรเปลี่ยน แต่หลักการทางศีลธรรมและจารีตประเพณีไม่ได้หายไปจากระบบกฎหมายปัจจุบัน
เพีย งแต่ก ลืน กั น หรือ มิ ได้ ถู ก หยิบ ยกขึ้น กล่ า วอ้า งกั น ในกระบวนการยุ ติธรรมอยู่เท่ า นั้น ซึ่ ง จะสั งเกตจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลักการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร มาตรา 4 ที่ไม่ได้ปฏิเสธ
ความสาคัญของ “จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น” หรือ ความนัย ป.พ.พ. มาตรา 150, 151 ที่บัญญัตใิ นการกระทา
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ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดเจน หรือแตกต่าง หรือขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็น
โมฆะ[15] แต่อย่างใด
ท่ า นอาจารย์ ห ยุ ด แสงอุ ทั ย ได้ ก ล่ า วถึ งลั ก ษณะของกฎหมายไว้ 2 ประเภทอย่า งชั ด เจน คื อ 1.
กฎหมายตามเนื้อหา และ 2. กฎหมายตามแบบพิธี ถึงแม้ท่านฯ พยายามแบ่งแยกกฎหมายบ้านเมืองออกจาก
“กฎศีลธรรม” ตามอย่างระบบกฎหมายตะวันตก (ที่แบ่งแยกกฎศาสนาจักร ออกจากกฎบ้านเมือง) แต่ท่านฯ
มิได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องระหว่างกฎศีลธรรมและกฎหมายที่มีอทิ ธิพลต่อกัน เช่นที่ท่านอธิบายว่ า “กฎหมายที่
ดีย่อมขยับ (สนับสนุน) ศีลธรรมของประชาชนให้สูงขึ้นกว่ากฎหมายที่เลว” ซึ่งในทัศนะของท่านอาจารย์หยุด
แสงอุทัย จารีตประเพณี ก็มีความคล้ายคลึงกับกฎหมาย คือทั้งสองอย่างต่างวางข้อกาหนดความประพฤติ
ภายนอกของมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้อยู่ร่วมกันด้วยดี แต่จารีตประเพณีครอบคลุมกว่ากฎหมาย เพราะเกี่ยวข้อง
ทั้งเรื่องชีวิตประจาวัน เช่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมฯลฯ เป็นต้น ซึ่งต่อมาท่านอาจารย์ปรีดี เกษมทรัพย์ ก็
ได้ให้ความเห็นคล้ายคลึงกันว่า ถึงแม้กฎหมายจะมีการวิวัฒนาการเรื่อยมา แต่รากฐานของระบบ “กฎหมาย
ไทยเดิม” หรือ กฎหมายที่มาจากวัฒนธรรมและสังคมไทยแท้จริง ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ เมื่อพิจารณาจากสังคม
ชนบทที่ห่างไกลจากเมืองหลวง โดยบังคับใช้ผ่านขนบธรรมเนียม เช่นการติเตียนทางสังคม(หยุด:แสงอุทัย ,
2542,53) แต่อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างกฎจารีตประเพณี หรือขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติสืบต่ อกันมา เพื่อ
ยกขึน้ เป็นประโยชน์แก่ตนในกระบวนพิจารณาคดีนั้น มีข้อต้องพิจารณาเป็นแนวทางไว้เช่นกันดังนี้
1. ต้ อ ง
ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง 2. ต้องเป็นประเพณีอันสมควร 3. ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 4. เป็นหลักจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมานาน 5. ถือปฏิบัตใิ นท้องถิ่นทั่วไป 6. มีความแน่นอน
และจาต้องปฏิบัติ 7. กาหนดแน่นอนโดยสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหลักจารีตประเพณีอาจมีอยู่หลายลักษณะต่างๆ เช่น ประเพณีทางการค้า ประเพณีการแต่งงาน
ประเพณี การเดินเรือ ประเพณี ทางศาสนา หรือประเพณีทางวัฒนธรรม ซึ่งในบางเรื่องกฎหมายลายลักษณ์
อักษรอาจกล่าวไปไม่ถึงทั้งหมด หรือไม่ประสงค์จะวางหลักการใดๆไว้เพราะจาต้องปล่อยไว้ให้ศาลพิจารณา
เป็ น ประเด็ น กรณี ๆไป ก็ มิได้ ปิด โอกาสการน ากฎจารี ต ฯ มาบั งคั บไปตามความเหมาะสมนั้น ๆ เช่น นี้ก าร
ประยุกต์หลักคติความเชื่อจารีตประเพณี ที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่การอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองนัน้ ย่อมทาได้ หากแต่จารีตฯนั้น ต้องเป็นไปตามแนวทางแห่งกฎหมาย อันมีเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆกาหนดไว้ (หยุดแสงอุทัย: 2542,55-57) ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยยึดหลักจาก “กฎจารีตประเพณี” และระบบความเชื่อด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึง
เป็นที่ยอมรับได้ในสายตานักกฎหมายสานักบ้านเมือง แต่ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและเงื่อนไขทาง
นิตวิ ธิ ีที่ถูกต้อง
2. นกยูงกับวัฒนธรรมล้านนา
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกั นระหว่างมนุษย์กับนกยูงปรากฏร่องรอยที่เห็นได้ชัดเจน ณ “ผานกยูง” ซึ่งเป็น
ลายภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัตศิ าสตร์เป็นรูปภาพคล้ายนกยูง ณ ถ้าประตูผา จังหวัดลาปาง ต่อมาเมื่อ
กาเนิดสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์น้ีก็มิได้หายไปกลับถูกสร้างสรรค์เป็นวัฒ นธรรมสืบต่ อกันมา
ถึงแม้ว่าล้านนาจะเป็นดินแดนที่มีความทับซ้อนของวัฒ นธรรมที่หลากหลายมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน แต่ร่องรอยความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับนกยูงที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ยัง
สามารถเห็ น ได้ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ โดยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ นกยู ง ที่ ถู ก ถ่ า ยทอดผ่ า นมิ ติ เชิ ง
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ประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้นย้อนหลังกลับไปถึงหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมจีน [16] และอินเดีย
โบราณ (ราชวงศ์โมริยะ Maurya Dynasty) [17] ที่ถูกส่งผ่านทางวัฒนธรรมการเมือง การปกครอง พุทธศาสนา
ความเชื่อดั้ งเดิ ม โดยผ่านการยึดถื อ ปฏิบัติของกลุ่ม ชาติพั น ธุ์ต่างๆ ที่ได้ รับอิทธิพ ลทางวัฒ นธรรมจากจีน /
อินเดีย/พม่า และได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนอาณาจักรล้านนา[18] ตั้งแต่การก่อกาเนิดราชอาณาจักร[19] เช่น
ร่องรอยทางโบราณวัตถุ คือ ลวดลายนกยูงที่ปรากฏใน “ไหเขียนลายสีดาใต้เคลือบ” ศิลปะล้านนา (พ.ศ. 2021) ณ เตาเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ณ พิพิธภัณ ฑ์วัดศรีโคมคา จ. พะเยา หรือ ร่องรอยทาง
จิตรกรรมรูปนกยูง ในศิลปะจีน ปรากฏภายในอุโมงค์ที่ 1 วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ [20] ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าว ถือว่ามี
ความเก่าแก่ที่สุดของล้านนา และลวดลายของจิตรกรรมสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของศิลปะจีน สมัย
ราชวงศ์หยวน-หมิง และลวดลายศิลปะพม่า (สุรชัย จงจิตงาม:2555,33)
3. นกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สทิ ธิ์ตามคติความเชื่อทางศาสนา
นกยูงผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ ตามคติความเชื่อทางศาสนามาแต่โบราณ ซึ่งล้านนาได้รับอิทธิพ ล
ความเชื่อนีม้ าโดยผ่านตานานทางพุทธศาสนา แบบอินเดีย-ลังกาโบราณ ซึ่งนกยูงแสดงถึงอานาจบารมี ร่ารวย
มั่งคั่ง เปรียบดุจดั่งแสงแรงกล้าขององค์พระอาทิตย์ [21] ความสาคัญของ “พญานกยูงทอง”[22] ตามพุทธ
ประวัตปิ รากฏเป็นอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก อรรถกถา โมรชาดกที่ ๙ และมหาโมรชาดก
ที่สร้างอิทธิพลความเชื่อต่อนกยูงทองศักดิ์สิทธิ์และผู้ศรัทธาชาวพุทธล้านนาเป็นมาก ปรากฏร่องรอยหลักฐาน
ต่างๆ ในลักษณะพระเครื่องสืบต่อกันเรื่อยมา[23] หรือในคติความเชื่อท้องถิ่นในแบบศิลปะพม่า-ไทใหญ่ จะพบ
ปรากฏในเครื่องรางของขลัง ที่เรียกว่า “มหาเทวะโอสถ ยาขุนเดือน ขุนตะวัน”[24]
เอกสารที่บ่งบอกถึงลักษณะของนกยูงทอง คงมีร่องร่อย ในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (2326) พระยา
ธรรมปรีชา (แก้ว) ชีไ้ ว้ในเอกสารโบราณนี้ มีใจความกล่าวพรรณนาลักษณะของนกยูงว่า “...มีพรรณอร่ามเรือง
เหลืองเป็นสีทอง ระหว่างปีกทั้งสองนั้นวิจิตรไปด้วยสีแดงดังแสงชาด เนตรทั้งสองนั้นแดงประหลาดแลดังผล
มะกล่า จะงอยปากนั้นแดงก่าดังสีแก้วประพาฬ ดูไหนงามนั้น...”[25] และนกยูงทองดังกล่าวนี้ได้รับการนามา
เปรียบเทียบกับการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ “ที่ดิน” ปรากฏในตาราดูลักษณะที่ดินล้านนาด้วยเช่นกั น คือ
“ดินที่ใด สัณฐานดังผิวนกยูง อยูท่ ี่นั่นมีข้าวของเงินฅาสัมปัตติมาก เตชะยศศักดิ์มาก จักได้เมียเจ็ดคน” [26]
4. นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของอานาจ สง่างาม
นกยูงเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงถึงอานาจบารมีในชนชั้นปกครอง ซึ่งเมื่อครั้งพม่าปกครองล้านนา (พ.ศ.
2101-2317)[27] โดยเฉพาะช่วงที่ 2 พ.ศ. 2207-2317 คติความเชื่อนี้ได้ถูกนามาถือปฏิบัติปะปนกันไปทั้งพม่า
และชนพื้นเมืองล้านนาอาจเป็นเพราะนโยบายทางการปกครองของราชสานักพม่า ได้ส่งผู้ปกครองชาวพม่ามา
ปกครองแทนที่จะแต่งตั้งเจ้านายล้านนาให้ปกครองกันเองเหมือนแต่เดิม ซึ่งนโยบายนี้ ขยายไปทั่วล้านนาแม้แต่
หัวเมืองเล็กด้วย เช่น สมัยกษัตริย์ปินดาเลได้แต่งตั้ง “แมน 5 คนพี่น้อง” ไปปกครองเมืองพะเยา เมืองพาน
เมืองเทิง เมืองลาวและเมืองลอ (สรัสวดี อ๋องสกุล :2544.223-252) เหตุน้ีอาจทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรมพม่า-ล้านนา ซึ่งต่อมาสัญลักษณ์นกยูงทองได้ถูกนามาผูกกับอานาจอิทธิพลทางการเมืองและ
การปกครองของผู้ปกครองชาวพม่า ร่องรอยเหล่านี้จะเห็นได้จากวัดที่มีสัญลักษณ์นกยูงปรากฏเหนือวิหาร
เช่น วิหารวัดพันเตา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อเรื่องนกยูงของพม่าที่ใช้แสดงถึง
ผู้ปกครอง ซึ่งสัญลักษณ์รูปนกยูงต่างๆที่ปรากฏตามวัดและวิหารดังเช่นนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าระยะเวลากว่า
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๑๐๐ ปี ที่พม่าปกครองล้านนาน่าจะมีอิทธิพลต่อคติความเชื่อที่ยกย่องนกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งอานาจความ
รุ่งเรือง (อุดม รุง่ เรืองศรี:2547.9)

ผลการวิจัยเชิงพื้นที่
1. นกยูงกับการอนุรักษ์ภายใต้คติความเชื่อชุมชนกับเวียงลอ
กลุ่มอนุรักษ์นกยูงไทย บ้านกิ่วแก้ว ก่อเกิดขึน้ จากการรวมตัวกันอย่างมีส่วนร่วมและด้วยความสมัคร
ใจ ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายอายุและอาชีพ ประมาณ 40 คน ได้แก่ พระสงฆ์ (พระประจักษ์ เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม) ผู้นาชุมชน (ครูบุย วัชระ ศรีคาตัน) หัวหน้าและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ เจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปกป้องคุ้มครองและลดความขัดแย้งระหว่างนกยูงที่ลงมาจากเขตป่าอนุรักษ์ฯและชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่
ดังกล่าว โดยริเริ่มบริหารจัดการพื้นที่บางส่วนของสมาชิกเพื่อกันเป็นเขตกันชน (Buffer zones) ซึ่งได้จัดให้มี
แหล่งน้าและอาหารเพื่อกระชับพื้นที่มิให้นกยูงกระจายการหากินไปในพื้นที่อ่ืนๆ อันจะสร้างความเดือดร้อน
ราคาญแก่ชุมชนเป็นวงกว้างมากยิ่งขึน้
ซึ่ งในจ านวนนี้ ได้ สุ่ ม สั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก จ านวน 10 คน จากการลงพื้ น ที่ วิจั ย และสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก
วิเคราะห์ได้ว่ากลุ่ม สมาชิกถือ คติความเชื่อเดียวกันว่าเผ่าพันธุ์นกยูงที่ป่าแห่งนี้เป็นลู กหลานของนกยูงของ
พญาลอ จ้าวเมืองเวียงลอในอดีตจึงเป็นนกยูงศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ ใดทาร้ายหรือฆ่าจะมีภยันตรายแก่ผู้นั้นและ
ครอบครัว คติความเชื่อเรื่องอานาจศักดิ์สิทธิ์นี้ ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา
เช่น ซอพระลอเดินดง เป็นบทที่กล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าระหว่างเมืองลอกับเมืองสรอง
(อุดม รุ่งเรืองศรี:2547.565-567) หรือ คร่าวซอ (ค่าว) หงส์หิน ใน “บทชมป่า” ซึ่งพรรณนาถึงนกชนิดต่างๆ
และนกยูงด้วยเช่นกัน(อุดม รุง่ เรืองศรี:2547.503-504)
คติความเชื่อล้านนาเรื่องอานาจ “ผี” ในที่น้ีหมายความถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีอารักษ์ ดวงวิญญาณบรรพ
บุรุษ ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็น สภาพบังคับก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น
การเลีย้ งผีขุนน้า เลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ (สนั่น ธรรมธิ:2557.38)

อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึก ษานี้ค ติค วามเชื่อ ตามแนวคิ ด วิญ ญาณนิย ม Animism เป็ นองค์ ค วามรู้ทางวัฒ นธรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ (traditional knowledge of environment)[28] มีความหมาย
เชิงคุณค่าวัฒนธรรม (Cultural value) ที่มีกฎหมายรับรองให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”[29] ที่สืบ
ต่อกันมาของไทย
หากเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตก (Western society) ความเชื่อตามแนวคิดแบบจิตวิญ ญาณนิยม
(Animism) ถูกนาเสนอผ่าน Edward Burnett Tylor (1832-1917)[30] นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษในยุค ‘90 ที่
กล่าวถึงระบบความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มองว่าสรรพชีวิตในโลกต่างมีจิตวิญญาณเป็นของตนเอง[31] Tylor
มิได้มองจิตวิญญาณนิยมที่ปะปนนาเสนอผ่านระบบศาสนาเท่านั้น (Religion) แต่ได้ศึกษาผ่านระบบความเชื่อ
ของชนเผ่าท้องถิ่นต่างๆ (Fetishism) ที่มีรูปแบบพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมทางจิตวิญญาณนิยม โดยไม่ได้
มองสรรพชีวิต เป็ น เพี ย ง “วัต ถุ ” (Object) แต่มีจิ ต วิญ ญาณเป็ น ของตั วเอง (Subject) ซึ่ ง Tylor ได้ อ ธิ บายไว้
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ภายใต้บริบทของค าว่า “วัฒ นธรรม” ดังนี้ [ผู้วิจัยแปล: วัฒ นธรรม...คื อ องคาพยพที่ส ลับทับซ้อนกัน ซึ่ ง
รวมทั้ ง องค์ ความรู้, คติความเชื่อ, ศิลปะ, คุ ณ ธรรม, กฎหมาย, ขนบธรรมเนียมต่างๆ และศั ก ยภาพทาง
ช่างฝีมือทั้งหลาย, ทักษะความชานาญที่ถูกหลอมรวมกัน [โดยมนุษย์] อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม] [32] ซึ่ง
ในยุคปัจจุบันมุมมองของ Tylor ได้ถูกนามาผสมผสานกับแนวคิดเชิงนิเวศ (Environmentalism) โดยเฉพาะใน
กลุ่มนิเวศเชิงลึก (Deep ecology)[33] ที่มองทุกสรรพชีวิตในโลกธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มิได้
เป็นวัตถุท่ีแตกแยกจากกัน ซึ่งจิตวิญญาณเชิงนิเวศ (Ecological spirituality)[34] นี้มไิ ด้หมายความถึงความรู้สึก
(Sensitivity) ที่ถูกอธิบายโดยนักสิทธิสัตว์ (Animal rights) เท่านั้น แต่ยังมองถึงองค์รวมของระบบนิเวศทุก ๆ
ระบบของโลกที่อาจไม่มคี วามรู้สกึ แต่มีชีวิตและมีคุณค่าในตัวเอง (Intrinsic value) ด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นขึ้นในลักษณะ “พันธสัญญา”
(Covenant) ซึ่งเป็ น “ข้อตกลง” (Convention) ที่เป็นบ่อเกิดของหลักการสั ญ ญาต่างๆก่ อนอิทธิพ ลของระบบ
ตัวอักษรหรือ“สัญญา” (Contract) [35] ตามระบบกฎหมายที่จาต้องอาศัยหลักฐานเพื่อฟ้องร้องดาเนินคดี
ดังนั้นลักษณะเด่นของการใช้ประโยชน์จากพันธสัญญานั้นจึงครอบคลุมรองรับข้อตกลงต่างๆ ได้มากกว่าหลัก
สัญ ญาทางกฎหมาย กล่ าวคื อ หลั ก พั น ธสั ญ ญาซึ่ งยึด โยงกั บคติค วามเชื่อ ศาสนา อ านาจศั ก ดิ์ สิทธิ์ หลั ก
ศีลธรรม ความดีงาม และบังคั บ ใช้โดยคาสาปแช่ง ตั วอย่างที่เห็น ได้ชัดเจนในวัฒ นธรรมสยามโบราณ คื อ
“โองการแช่งน้า-แช่งน้าพระพัทธ์ ” หรือคากล่าวสัจจะสาบานตามหลักศาสนาต่างๆก่อนสืบพยาน เป็นต้น
พันธสัญญานี้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางศีลธรรม (ความภักดี กตัญญู) ที่ต้องกระทาการใดหรือไม่กระทาการใด
หรืองดเว้นต่อสิ่งใด ตามที่ได้แสดงเจตจานงไว้ โดยพันธสัญญาผูกมัดปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยความ
เชื่อมั่นศรัทธาต่ออานาจศักดิ์สิทธิ์ตามระบบความเชื่อนั้นๆ ซึ่งยังคงปรากฏถือปฏิบัติในสั งคมต่างๆ นั บแต่
โบราณมาจนถึงปัจจุบัน
การใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญ ญามิได้มีแต่ใ นวัฒ นธรรมสยามเท่านั้น แต่ปรากฏในวัฒ นธรรม
การเมืองตะวันตกด้วยเช่นกัน
Daniel J. Elazar ให้ ค วามหมายว่า [ผู้ วิ จั ย แปล: พั น ธสั ญ ญาเป็ น การประกาศ
โองการหรือคาปฏิญาณทางศีลธรรม หรือ ข้อตกลงเข้าร่วมกันของกลุ่มคนเพื่อ
กระทาการใดๆด้วยใจสมัครโดยประกอบด้วยการกล่าวสัจจะสาบานหรือคามั่น
สัญญาร่วมกันโดยอ้างอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน พันธสัญญาเกิดขึน้ ได้ทุกฝ่าย
อย่างอิสระไม่จากัดด้วยสถานะของคู่สัญญา ข้อพันธสัญญาก่อให้เกิดการกระทา
หรือความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ไม่ว่าจะเพื่อยุติหรือ
ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ) ภายใต้ เงื่ อ นไขในการเคารพซึ่ ง กั น และกั น
(กัลยาณมิตร)เพื่อปกป้องความมั่นคงสามัคคีของสมาชิกและของกลุม่ ] [36]
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “พันธสัญญา” (Covenant) อันจะเป็นคาประกาศโองการ หรือ คาปฏิญาณ ซึ่ง
เป็นการแสดงเจตจานงฝ่ายเดียว หรือ ข้อผูกมัดใดๆ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆก็ตาม เพื่อกระทาการใด
หรือไม่กระทาการใดหรืองดเว้นต่อสิ่งใดอันเป็นหลักการร่วมกัน (Common ground) ที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ทางศีลธรรมโดยอาศัยอานาจศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานตามความเชื่อนั้นๆ ซึ่ง Covenant มีนัยยะที่แตกต่างกับการ
ก่อเกิดของหลักสัญญาทั่วไป (Legal contract) ที่เปิดเสรีในการเข้าทาสัญญาโดยอาศัยการแสดงคาเสนอและคา
สนองอย่างอิสระโดยไม่มขี ้อจากัดทางศีลธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของหลักการเข้าทาสัญญาด้วยความ
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สมัครใจ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law จึงแก้ไขโดย
การตรากฎหมายเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว (เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 หรือ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญ ญาที่เป็นธรรม
พ.ศ. 2559 [37] เป็นต้น)
หากจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วนัน้ “การผูกมัดโดยพันธสัญญา” ปรากฏปะปนอยู่ในวัฒนธรรมลัทธิ
ฮินดู-พราหมณ์-พุทธ ที่ส่งผ่านกันต่อมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในขนบธรรมเนียมโบราณราช
ประเพณี ปรากฏให้เห็นได้ในพระราชพิธีถือน้าพระพิพัทธ์ (ถือน้าพระพัทธ์ -แช่งน้าพระพัทธ์) ซึ่งเป็นพิธีกระทา
สัตย์สาบาลต่อกษัตริย์ ตามคติความเชื่อพราหมณ์ โดยมีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ปรากฏจารึกที่กรอบประตู
ศิลา ณ โบราณสถานพิมานอากาศ เมืองนครธม ประเทศกัมพูชา[38] โดยพิธี “สาบาล”นี้ ถูกจารึกเป็นภาษา
สันสกฤตไว้ว่า “วฺระ วทฺธปฺรติชฺญ า” (พระพัทธประติชญา) ซึ่ง จิตร ภูมิศั กดิ์ได้ถอดความหมายว่า “พัทธ”
แปลว่า “ผูกมัด” และ “ประติชญา” แปลว่า “สาบาล” ซึ่งตรงกับคาไทยที่ใช้เช่นเดียวกับภาษาบาลีว่า “พัทธา
ประติชญา” หรือแปลรวมว่า “คาสาบาลผูกมัด ” ซึ่งการกล่าวโอการสาบาลผูกมัดเช่นนี้ยึดโยงกับหลักการ
“ธรรมะ” อันถือเป็นอานาจศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด (จิตร ภูมิศักดิ์: 2547.4-5)
“ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ ” เมื่อใช้กั บธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา และจัก รวาลวิทยา เป็ น “กฎ
นิรันดร” ที่กาหนดบังคับมนุษย์ให้ดาเนินตาม[39] (เช่น กลางวันและกลางคืนผูกมัดให้มนุษย์ต่ืนและหลับ เป็น
กฎนิรันดร์ ไม่จากัดด้วยเขตแดนประเทศ หรื อเจ้าผู้ปกครองใดๆ) ประภั สสร เธียรปัญ ญา ได้อธิบายในมิติ
จักรวาลวิทยา ว่า ““ธรรมะ”” เป็นกฎนิรันดรที่บารุงรักษาโลก ซึ่งชาวอินเดียโบราณเชื่อว่าโลกดาเนินไปตาม
กฎระเบียบบางอย่างที่ยั่งยืนและบารุงรักษาโลกไว้ กฎระเบียบนี้เป็นหลักที่มีอยูใ่ นธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และมี
เทพทั้งหลายเป็นผู้พิทักษ์ “ธรรมะ” ดังนั้นหากมนุษย์ประพฤติตนให้สอดคล้องกับระเบียบของจักรวาลแล้ว สิ่ง
ต่างๆก็จะได้รับผลที่ดีในโลกหน้าที่เขาจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก หากเขาปฏิบัติตรงกันข้ามกับ “ธรรมะ” ก็จะ
เป็น “อธรรมะ” และจะได้รับผลร้ายในโลกหน้า”[40] ดังนัน้ เมื่อกล่าวถึงสภาพบังคับด้านจิตใจ (ยินยอม สมัคร
ใจ) ประภัสสรฯ ชี้วา่ ““ธรรมะ” หมายถึง “พันธะ” ที่ผูกพันทุกคนที่ต้องการให้การกระทาของเขามีผล ยอมอยู่
ภายใต้กฎเหล่านีซ้ ึ่งครอบครองจักรวาลและจะนาทางชีวติ ของเขาไปอย่างมั่นคง พันธะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเขา”
(ประภัสสร เธียรปัญญา:2552.148-166)
ในเชิง ประวั ติศ าสตร์ ก ฎหมาย (Thai Jurisprudence) เมื่อ หลั ก “ธรรมะ” ได้ ผ่ านวั ฒ นธรรมฮิ น ดู พราหมณ์ -มอญ เข้ามาสู่ วัฒ นธรรมกฎหมายของสยามประเทศในรูปแบบของ “พระธรรมศาสตร์ ” เช่น นี้
แนวคิ ด เรื่ อ ง “ธรรม” ได้ ป รากฏในกฎหมายตราสามดวง “พระธรรมสารท” โดยอาจเปรี ย บได้ กั บ
“รัฐธรรมนูญ ” ในปั จจุ บัน ซึ่งถือ เป็น กฎหมายสู งสุ ดที่ ผู้ ปกครองรัฐต้องยึด ถือ และปฏิบัติตาม ประภั สสรฯ
วิเคราะห์ แนวคิด “ธรรม” และ “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตร์ไทยกล่าวถึงที่มาคล้ายคลึงกับฮินดูว่าเป็น
กฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ แต่พระธรรมศาสตร์ ไทยไม่ได้ยึดถือตามศาสนาฮินดู เพราะยึดถือมา
ศาสนาพุทธประกอบพระไตรปิฎก แต่อย่างไรก็ตามหลัก “ธรรมศาสตร์แบบไทย” ก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์แบบ
ฮินดูแต่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของจักรวาลให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งประภัสสรฯ เห็นว่านั้นคือ “หลัก
กรรม” โดย “หน้าที่ หรือภาระผูกพัน” ได้ถูกลดลงเป็น “ความยุติธรรม” ซึ่งเป็นหน้าที่สาคัญอย่างยิ่ง เฉพาะตัว
ของกษัตริย์ภายใต้บริบทของ “ธรรมราชา” หรือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม (ประภัสสร เธียรปัญญา:2552.158-159)
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ซึ่งมิติน้ี ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นชัดเจนว่า คติความเชื่อเรื่อง “ธรรมราชา” นี้เป็น
ต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับธรรมะและพฤติกรรมมนุษย์
โดยเฉพาะผู้ปกครอง เช่น เมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะเกิดการแปรปรวนทั้งสังคมบ้านเมืองและทาง
ธรรมชาติ เพราะทุกสรรพชีวติ ต่างพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งแนวคิดแบบองค์รวมนี้เป็นกระบวนทัศน์จิตสานึกเชิงนิเวศ
แนวพุทธ[41] หรือ “จริยธรรมสิ่งแวดล้อมแบบพุทธ” อย่างชัดเจน หากพิจารณาร่องรอยของ “หลักธรรมะ”
เชิงสิ่งแวดล้อมแนวพุทธศาสนานี้ ยังคงปรากฏในกฎหมายตราสามดวงด้วยเช่นกัน เช่นหลักทศพิธราชธรรม,
หลักอคติ ๘ ประการ, หลัก ศีล ๕ ศีล ๘ และหลักเมตตากรุณา [42] เป็นต้น ซึ่งร่องรอยลักษณะนี้ มิได้ปรากฏ
หลงเหลือในกฎหมายสมัย ปัจจุ บัน แต่ประการใด ซึ่งจากที่ ได้ก ล่าวมาแล้วในบทที่ 2 กฎหมายกระแสหลั ก
(พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ พ.ศ. ๒๕๓๕) เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา แบ่งแยก “กฎเกณฑ์ของ
รัฐ” ออกจาก “หลักธรรมะ หรือ หลักธรรมชาติ” โดยความจริงแล้วหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการละเว้น
การฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน หลักความเมตตา ต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานความดีงามที่สังคมถือเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติ แต่กลับถูกลดคุณค่าลงโดยยึดแต่ตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นอักษร โดยในท่ามกลางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ตัวบทกฎหมายที่แข็งกระด้างเหล่านั้นเป็นแต่เพียงข้อบังคับที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าการปฏิบัติ
ตาม ดังนัน้ เมื่อพลเมืองของรัฐไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ การดื้อแพ่งไม่สนับสนุนจึงเกิดขึ้นตามมา
ดังนัน้ การละเว้นการฆ่า ไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นกฎทางศีลธรรมถือปฏิบัตใิ นหมูน่ ักบวช แต่เมื่อมีการเผยแพร่ต่อ
ผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธา กฎศีลธรรมกลายเป็น “กฎจริยธรรม” นี้ผูกมัดเป็นพันธสัญญาฯ โดยผู้นั้นสมัครใจกระทาการ
ใด ไม่กระทาการใด หรือ งดเว้นต่อสิ่งใด
ความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒ นธรรม คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า ผสมผสาน
ระหว่างหน้าที่พลเมืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ศีลธรรม เป็นข้อพันธสัญญาหรือภาระหน้าที่ตาม
ธรรมชาติที่ตอ้ งยึดถือปฏิบัตโิ ดยไม่จาเป็นต้องคานึงถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ดังนั้น “พันธสัญญาเชิงนิเวศ”
(Ecological covenant) เป็นภูมิปัญ ญาท้องถิ่นโดยอาศัย “อานาจศักดิ์สิทธิ์” เพื่อปกป้องหวงกันสิ่งสาคัญของ
ชุมชนมิให้ถูกทาลาย ซึ่งโดยธรรมชาติแห่งสิ่งของสาคัญเหล่านั้นอยู่เกินกว่าการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองจะดูแลทั่วถึง องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยู งป่าของชุมชนบ้านกิ่วแก้วถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อ
ท้องถิ่นด้วยอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นลักษณะ “คาสาปแช่ง” เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิด
การข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งผลการวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า อานาจความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดหน้า ที่
โดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการทาร้ายนกยูง ด้วยเหตุน้คี วามรับผิดชอบในตัวเองที่จะไม่ทาลายชีวิตนี้ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย ซึ่ง
หากพิจารณาสภาพปัญหาเรื่องข้อจากัดด้านงบประมาณและเจ้ าหน้าที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว แนวคิดตาม
สานักธรรมชาตินิยม (Natural Law School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) ที่มิได้ปฏิเสธจารีตประเพณี
โดยสิ้ น เชิ ง มี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายบ้ า นเมื อ ง เพราะหากประชาชนทุ ก คนที่ อ ยู่
ภายในประเทศไทยย่อ มมีภ าระหน้าที่ ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผลแห่ งการปฏิบัติตามนั้น จะจ ากั ด
เสรีภาพแก่ตน ก็เพียงเพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อและหลักศีลธรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นพืน้ ฐาน เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพที่แท้จริงในตัวเอง
การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลด้วยหลักธรรม
ตามศาสนาที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัดด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพบังคับด้วยสัจจะ
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สาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่ าง
มนุษย์และธรรมชาติน้โี ดยผ่านคติความเชื่อท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดย
เรียกว่า“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Covenant of ecological spirituality) ซึ่งผู้วจิ ัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้
เป็นข้อผูกมัดที่สบื ทอดผ่านรุ่นต่อรุ่น ใช้บังคับระหว่างชุมชนกับอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญา
นกยูงทอง) อันก่อให้เกิดหน้าที่ทางธรรมจรรยาและความรับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองนกยูงป่าเวียงลอที่ถอื เป็นมรดกร่วมกันของทุกคน ซึ่งจากสมมติฐานของผู้วิจัย พันธสัญญา
ฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับชุมชน
ในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามพันธสัญญาฯนี้
ไม่ มีส ถานะเป็ น กฎจารี ต ประเพณี ท้ อ งถิ่ น (Local customary rules) เพราะไม่ได้ รับ การจั ด ทาให้ อ ยู่รูป แบบ
เอกสาร (Codification) หรือนิตวิ ถิ ีใดๆ

ข้อเสนอแนะ
1. หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ เป็นการบูรณการคติความเชื่อของชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณเพื่อ
การอนุรักษ์ฯและปกป้องสัตว์ป่าอันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติร่วมกัน แต่หลัก การดังกล่าวจาเป็นต้องจัดทา
ตามหลักนิติบัญญัติ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันในความยั่งยืน
ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพราะว่าศักยภาพของชุมชนในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน การที่ รัฐยอมสละอานาจ
อธิปไตยบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้บริหารจัดการทรัพยากรฯ ของชุมชนได้นนั้ ชุมชนเองย่อมต้องยึดมั่น
บนกฎจารีตประเพณีชุมชนอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้น หากชุมชนใดไม่มกี ฎจารีตประเพณีดังกล่าวเป็นพื้นฐานแล้ว
การมีส่วนร่วมอาจนาไปซึ่งการรวมกลุ่ม และกระทาการขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองได้เช่นกัน เมื่อคติความเชื่ อ
จารีตประเพณีอาจก่อให้เกิดสิทธิต่างๆ ชุมชนก็ย่อมต้องกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของชุมชนไว้ในลักษณะ
“ธรรมนูญท้องถิ่น” เพื่อเป็นพันธสัญญาต่อกัน
2. การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยพันธสัญ ญาเชิงนิเวศ มีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐเชิงนโยบายและ
กากับดูแล เพราะไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆชุมชน โดยมุ่งเน้นที่ “คุณค่าความ
ศักดิ์สิทธิ”์ ตามความเชื่อของชุมชนนั้นๆ เป็นหลักพื้นฐานสาคัญ
3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งควรน าหลั ก พั น ธสั ญ ญ าเชิ ง นิ เวศ เพื่ อ มาสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่สบื ต่อไป
4. กลุ่มชมรมอนุรักษ์นกยูงบ้านกิ่วแก้วควรดาเนินการภายใต้กรอบ “คณะกรรมการป่าชุมชน” โดยขอ
อนุญาตจัดตั้งป่าชุมชนตามกฎหมายต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดขึ้นมิได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา และความสาเร็จในงานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มชมรม
อนุรักษ์นกยูงบ้านกิ่วแก้ว ทุกๆท่าน โดยเฉพาะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ (นายกฤตภาส ขันทะธง
สกุลดี) ครูบุย วัชระ และครูมยุรี ศรีคาตัน
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การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 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
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ส ารวจแนวโน้ ม ของวิ ช าชี พ การประชาสั ม พั น ธ์ 2) ส ารวจ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 3) สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัย 2 วิธี คื อ การวิจัย เชิงคุ ณ ภาพด้ วยการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั วอย่าง คื อ นั ก วิชาการ นั กวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ ศิษย์เก่า และการวิจัย เชิงปริม าณโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์กับ นิสิต รหั ส 55 และใช้
แบบสอบถามกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน
ผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มของวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ยังมีความสาคัญและจาเป็นต่อทุกองค์กร
เพราะต่างต้องอาศัยการสื่อสารในการทางาน บวกกับความต้องการของตลาดทีข่ ยายตัวขึ้น โดยรูปแบบของสื่อ
และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปรวมถึงการขยายตัวของสื่อออนไลน์และทีวดี ิจิทัล ทาให้บุคลากร
ในแวดวงด้านการสื่อสารต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงและเข้าใจการทางานของสื่อที่หลากหลายขึ้น หลักสูตร
ควรเสริมความรูด้ ้านการวิเคราะห์ผู้บริโภค การตลาด จิตวิทยา การวิเคราะห์ส่อื และออกแบบสาร การบริหาร
ตราสินค้า การออกแบบกราฟิก รวมถึงภาษาที่สาม โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของผู้เรียนและตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่
หลากหลาย ด้ านคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ค วรมี 1) ไหวพริบ ขยั น อดทน กล้ า แสดงออก 2)
ทัศนคติที่ดีในการทางานและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3) ทักษะด้านการสื่อสาร 4) ความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์ วางแผน และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทางาน
คาสาคัญ: แนวโน้มวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 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

บทนา
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเช่น
ปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบและวิธีการในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บุคลากรที่อยู่ในแวดวงด้านการ
สื่อสารโดยเฉพาะนักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา และนักสื่อสารการตลาด ต้องปรับการดาเนินงานให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังที่ Robert Wynne (2014) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา ได้
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บอนาคตของการประชาสั ม พั น ธ์ ว่า ธุ รกิ จ ด้ า นสื่อ ก าลั งเปลี่ ย นแปลงเช่น เดี ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละปีจานวนผู้บริโภคที่อ่า นหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีจานวนลดลงโดยหันไปใช้ช่องทาง
ออนไลน์ด้วยการติดตามข่าวจากเว็บไซต์ของสื่อ บล็อกแสดงความคิดเห็นต่างๆแทน จากการเปลี่ยนแปลงของ
สื่อสู่ดิจิตอลทาให้หนังสือหรือคอลัมน์ที่แบ่งแยกบทบาทของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และออฟไลน์ การ
แบ่งแยกการประชาสัมพันธ์และการตลาดเริ่มล้าสมัยไป เพราะเส้นแบ่งแยกดังกล่าวเริ่มไม่ชัดเจน เมื่อเนื้อหาที่
ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ก็ปรากฏอยู่ในสื่อดิจิตอลเช่นเดียวกัน ในมุมมองของสื่อใหม่ นักประชาสัมพันธ์จะต้อง
ปรับตัวเพื่อเข้าถึงนักข่าว ผู้ผลิตและบล็อกเกอร์ เพื่อให้พวกเขานาเสนอเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือบล็อกของตนเอง
เช่นเดียวกับที่ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2553) กล่าวว่า การเติบโตของสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
และโทรศั พ ท์มือถือ ซึ่งพั ฒ นาเป็ นช่อ งทางสื่อและเครือ ข่ายสังคมที่มีผู้บริโภคจานวนมากและเพิ่ม ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อกลไกการรับรู้ข่าวสาร การกระตุ้นเชิงพฤติกรรม การบริโภค การใช้สอยและการมีส่วนร่วม
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ต่อการแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องราวต่างๆในสังคม ทาให้การประชาสัมพันธ์จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นการ
สื่อสารในเชิงเนื้อหามากกว่าเดิม ทัง้ ที่จะปรากฏผ่านสื่อสารมวลชน สื่อส่งเสริมการตลาด สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่
เนื้อ หาหรือ ข้อ มู ลการประชาสั ม พั น ธ์จะเน้นการแทรกเข้าไปอยู่ในบทความ รายการ บทสนทนา หรือ การ
รายงานต่างๆมากยิ่งขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การสื่อสาร
จึงมุง่ เน้นที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้รับสารหรือเข้าถึงตัวผู้บริโภค
ขณะที่ ณั ฐา ฉางชูโต (2554) ศึก ษา “กลยุ ทธ์ก ารประชาสั ม พั น ธ์ภ ายใต้ก ระแส Social Network”
พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารผ่าน “เครือข่ายสังคม” (Social Network) ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทาให้หลาย
องค์ ก รธุ รกิ จในประเทศไทยหั น มาใช้เครือ ข่ ายสั งคมเป็ น เครื่อ งมือ ในการประชาสั ม พั น ธ์ ที่จะช่ว ยเสริม สื่อ
ประชาสั มพั น ธ์แบบออฟไลน์ (Offline) ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ส าหรับ กลยุทธ์ประชาสัม พั นธ์ ผ่าน Social
Network ประเด็นเนื้อหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ความเคลื่อนไหวขององค์กร เรื่องราวของธุรกิจ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร และกิ จ กรรมต่ า งๆ โดยรู ป แบบ Social Network ที่ นิ ย มในประเทศไทย
ประกอบด้ ว ย บล็ อ ก (Blog) ทวิ ต เตอร์ (Twitter) วิ กิ พี เดี ย (Wikipedia) เฟซบุ ค (Facebook) และ เว็ บ ยู ทู บ
(Youtube) ซึ่งเครื่อ งมือดั งกล่าวที่ สามารถให้ข้อ มูล ข่าวสาร สร้างการมีส่ วนร่วมสร้างความผู กพั นระหว่าง
องค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้องอันนามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการสนับสนุนองค์กรและสินค้าในที่สุด
เช่นเดียวกับที่ อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2556) ศึกษา “การประชาสัมพันธ์ภายใต้ส่ือ
กระแสสังคมออนไลน์ ” พบว่าสื่อ สังคมออนไลน์เป็ นรูปแบบการสื่อสารที่ เข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายทุ กระดับใน
ปัจจุบัน ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต องค์กรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพั นธ์
องค์ ก ร สิ น ค้ า และการบริ ก ารเพื่ อ ช่ว ยเสริ ม สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ บบดั้ ง เดิ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้น การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ต้ ก ระแสสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ค วรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประเด็นเนื้อหาที่นาเสนอ ตลอดจนรูปแบบของการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์และการสนับสนุนองค์กร
ดังที่ Scott (2007) อ้างถึ งใน อภิชัจ พุ ก สวัส ดิ์ และกุ ล ทิ พ ย์ ศาสตระรุ จิ (2556) เปรีย บเที ยบการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หลังการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
การด าเนิน งานประชาสั ม พั น ธ์ในอดี ต นั ก ประชาสั ม พั น ธ์เผยแพร่ ข้อ มู ล ข่า วสารเกี่ ย วกั บองค์ ก ร หรือ ข่า ว
ประชาสั มพั นธ์ผ่ านสื่อ มวลชน กลุ่ม เป้ าหมายได้ รับข้อมู ลข่าวสารข่าวประชาสัม พั นธ์จากการน าเสนอของ
สื่ อ มวลชนเท่ า นั้ น นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ส่ื อ สารกั บ สื่ อ มวลชนด้ ว ยการส่ ง ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ การส่ ง ข่ า ว
ประชาสั ม พั น ธ์ ในอดี ต องค์ ก รจะต้ อ งมีข่ า วหรือ ประเด็ น ส าคั ญ เกิ ด ขึ้น ก่ อ นจึ งจะเขี ย นข่ าวประชาสั ม พั น ธ์
ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์วัดได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ที่ส่ือมวลชนนาไปเผยแพร่ ในอดีตการทางาน
ของฝ่ายประชาสัมพันธ์กับฝ่ายการตลาดต่างคนต่างทาและจะมีเป้าหมาย กลยุทธ์ และเทคนิคการวัดผลที่
แตกต่างกัน การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและอนาคตนับตั้งแต่กาเนิดเว็บ การประชาสัมพันธ์เริ่ม
เปลี่ยนไปใช้วธิ ีใหม่ๆ ซึ่งเรียกว่า PR 1.0 แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือประชาสัมพันธ์แบบดัง้ เดิม โดยเพิ่ม
ทรัพ ยากรที่ มีอ ยู่บนเว็บเสริม เข้าไป เช่น e-newsletter/viral marketing/Webcasts และ Webinars เพื่อ ที่ จะใช้
ประโยชน์จากความเร็วของอินเทอร์เน็ต รวมทั้งความยืดหยุ่น และการปรับตัวตามกลุ่มเป้าหมาย ต่อมาเมื่อเข้า
สู่ยุค PR 2.0 คือ การต่อยอดจากรากฐานของการนาทรัพยากรบนเว็บมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยรวมกับ
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เทคโนโลยีส่อื ใหม่ PR 2.0 คือ วิธีการที่ดที ี่สุดในการสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ทาให้นักประชาสัมพันธ์มีความสามารถที่จะใช้ส่ือสังคมออนไลน์ยุคใหม่ เช่น blog,
wiki, เว็บประเภท social networking, เทคโนโลยีที่เรียกว่า Really Simple Syndication (RSS) การดูรายการสดๆ
ผ่านอินเทอร์เน็ต (streaming video) หรือการดูหรือฟังรายการจาก podcast เพื่อใช้เป็นวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภค
ที่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง ไม่ เคยใช้ ม าก่ อ น โดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง สื่ อ กระแสหลั ก เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ โทรทั ศ น์
วิทยุกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนในอดีต ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรือข่าวประชาสัมพันธ์จะ
สะท้ อ นภาพ จุ ด ยื น ภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจ
กลุ่ มเป้ าหมายให้ สนใจผลิต ภัณ ฑ์ /บริก ารขององค์ กรจนกระทั่ งสู่ก ระบวนการตั ดสิ นใจซื้อ ข้อมู ล ข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์กร หรือข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องเชื่อถือได้ ไม่เน้นการโฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
ต้องการมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น เน้นการสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสื่อส่งผลให้นักวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถ
วางวิ เคราะห์ แ ละวางแผนการสื่ อ สาร รวมถึ ง เลื อ กใช้ ส่ื อ ให้ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายและทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกันกับหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ที่ จะต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
เพื่อให้หลักสูตรมีการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันต่อของการยุคของการเปลี่ยนแปลงและสามารถผลิต
บัณ ฑิตที่ มีคุ ณ ภาพ ประกอบกับทางคณะวิทยาการจัด การและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา มี
โครงการทบทวนหลั กสู ต ร/ปรับปรุงหลัก สู ตรร่วมกับผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย รหั ส โครงการ กจ5801003 ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 จึงเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ
ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อส ารวจแนวโน้ม วิชาชีพ ด้ านการประชาสัม พั นธ์ ด้านความส าคั ญ และการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและหลักสูตร
2. เพื่อสารวจคุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
3. เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ านหลั ก สู ต รการเรีย นการสอน คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะที่ บั ณ ฑิต พึ งมีในการทางาน และ
แนวโน้มของตลาดงานด้านนิเทศศาสตร์ในอนาคต

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีใ้ ช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การวิจั ย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ (Interview) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
นักวิชาการ นักวิชาชีพ สถานประกอบการ และศิษย์เก่า
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มนิสิตรหัส 55 ซึ่ง
เป็นนิสติ ที่ใช้หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555 รุน่ แรก ในประเด็นเกี่ยวกับ

1693

Proceedings

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และแบบสอบถามนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตภาคเหนือตอนบนในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนด้านนิเทศศาสตร์

2.1 การก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในเขต
ภาคเหนือตอนบนนั้น ผู้วิจัยได้ ใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจานวนประชากร โดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่อมัน่ ที่ 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อน 5% ดังนี้
n หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
แทนค่า

n=

384.16 หรือ 385
โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วจิ ัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ดังนี้
จั บ ฉลากจั ง หวั ด ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 8 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ ออกมา
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย จากนั้นสุ่ม
ตามสะดวก จังหวัดละ 1 โรงเรียน ในเขตอาเภอเมือง ขึน้ มาเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ใช้การสัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการ นักวิ ชาชีพ สถานประกอบการ และศิษย์
เก่า ซึ่งผู้วิจัยได้วางแนวคาถามไว้ 3 ประเด็น คือ
1.1 ประเด็นด้านการเรียนการสอน และการทางาน รวมถึงตลาดของงานด้านนิเทศศาสตร์ใน
อนาคต
1.2 ประเด็นด้านลักษณะบัณฑิต คุณสมบัตขิ องนิสติ สาขานิเทศศาสตร์ที่องค์กรต้องการ
1.3 ประเด็นด้านทักษะความรู้ที่นิสิตควรมีหรือควรผ่านการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ทางาน และการประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 ประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งใช้
แบบ สอบถามออนไลน์กับกลุ่มนิสิตรหัส 55
โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
2.1.1 แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
เกรดเฉลี่ยสะสม โดยเพิ่มประเด็นวิธีการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา และมูลเหตุจูงใจที่ทาให้ สนใจที่จะ
ศึกษาต่อในสาขานิเทศศาสตร์
2.1.2 แบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ใน
ปั จ จุ บั น และแบ่ ง เป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทอั น ตรภาค (Interval Scale) เป็ น การวั ด แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale
2.1.3 แบบสอบถามด้านปัจจัยเกี่ยวกับการเรียน
2.1.4 แบบสอบถามการนาความรู้จากรายวิชาไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กาหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale
2.1.5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อหลักสูตรวิชาการประชาสัมพันธ์
2.2 ประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้และความสนใจในสาขาวิชา ซึ่งใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.2.1 แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
เกรดเฉลี่ยสะสม โดยเพิ่มประเด็นความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์ และมูลเหตุจูงใจที่ทาให้ สนใจที่จะ
ศึกษาต่อในสาขานิเทศศาสตร์
2.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนด้านนิเทศศาสตร์
2.2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในชื่อสาขาวิชา (เรียงลาดับ1-4)

ผลการศึกษา
แนวโน้มวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
แนวโน้มของตลาดด้านนิเทศศาสตร์ ยังคงมีความสาคัญและจาเป็นต่อทุกองค์กร ทุกหน่วยงานในทุก
ยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งอยู่บนโลกของการสื่อสารที่ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานต่างต้อง
อาศัยการสื่อสารในการทางาน ดังนั้นงานด้านนิเทศศาสตร์อันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงเป็น
สิ่งจาเป็น และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถสร้างให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมได้ รวมถึงบทบาทที่มีต่อองค์กร ทั้งในแง่ของการช่วยสนับสนุนยอดขาย การสร้างภาพลักษณ์ รวมไป
ถึงแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ กับองค์กร และด้วยการขยายตัวของสื่อออนไลน์และทีวดี ิจิทัล ทาให้แนวโน้มการเรียนการ
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สอนด้านนิเทศศาสตร์ต้องปรับตัวตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ได้มุ่งเน้น
เพี ยงสื่อ กระแสหลั ก อย่า งหนังสือ พิม พ์ วิทยุก ระจายเสี ยง หรือ โทรทั ศ น์อีก ต่อ ไป เพราะสื่อกระแสหลั ก มี
แนวโน้มที่จะมีบทบาทลดลง ดังนั้นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะต้องมุ่งเน้นไปที่ Platform Online มาก
ขึน้ เพื่อเน้นเจาะตลาดออนไลน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงช่องทางมากที่สุด
หลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
ทักษะความรู้ที่นิสิตพึงมี รายวิชาที่ นิสิตควรผ่านการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการทางานและเพื่อ
ประยุ ก ต์ ใช้ในการประกอบวิชาชีพ นั้ น นั ก วิชาการ นั ก วิชาชีพ สถานประกอบการ รวมถึ งศิ ษ ย์เก่ า ต่ า งมี
ความเห็นตรงกันว่ารายวิชาที่สาคัญที่นักนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะนักประชาสั มพันธ์จาเป็นต้องมี คือ หลักการ
เขียนข่าว การประชาสัมพันธ์เบือ้ งต้น การออกแบบสาร การวิเคราะห์ส่อื การวิเคราะห์ผู้บริโภค ความรู้พนื้ ฐาน
ด้านการตลาด การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวางแผนการสื่อสาร
เชิงกลยุ ทธ์ การวิจั ยการสื่อ สาร จิ ตวิทยา การบริห ารตราสิน ค้ า การพู ด ในที่ ส าธารณะ การผลิ ต สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และหากมีทักษะด้าน การออกแบบกราฟิกก็จะเอื้อประโยชน์ต่อ
การทางานมากยิ่งขึน้ นอกจากนั้นต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าควรเน้นการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา (Case
Study) เพื่อให้นสิ ิตได้เห็นตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติที่แท้จริง ยิ่งไปกว่านัน้ หลักสูตรควร
เน้นภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เนื่องจากทุกองค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ซึ่งภาษาและ
การสื่อสารจะมีความจาเป็นต่อ สายอาชีพเป็นอย่างมาก นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนแล้วเรื่องของ
บุคลิกภาพ การแต่งการ และมารยาทการเข้าสังคมก็เป็นอีกสิ่งสาคัญที่นักนิเทศศาสตร์ควรเรียนรู้เพื่อที่จะ
ปฏิบัตติ นเองได้อย่างเหมาะสม
ด้านรายวิชาในหลักสูตร จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตรหัส 55 มีความเห็นว่า จานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและจานวนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมแล้ว แต่มีรายวิชา
ภาคทฤษฎีม ากเกิ น ไป โดยรูป แบบการเรีย นส่ ว นใหญ่ ในแต่ล ะรายวิช าที่ ด าเนิน อยู่ในปั จ จุ บัน นั้น เน้น การ
บรรยายของอาจารย์ในชั้นเรียนเป็นหลัก แต่มีการให้นิสิตค้นคว้าและนาเสนอรายงานในประเด็นนั้นๆเพิ่ มเติม
สาหรับรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้ าน กลุ่ม วิชาชีพพื้น ฐานนั้น รายวิชาที่ นิสิ ตมีความเห็น ว่าน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ได้ ม ากที่ สุ ด คื อ รายวิ ช า 127101 ความรู้ ทั่ ว ไปทางการสื่ อ สารมวลชน (Introduction to Mass
Communication) ในหมวดวิชาเอกบังคับนั้น รายวิชาที่นิสิตมีความเห็นว่านาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
รายวิ ช า 125222 การถ่ า ยภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหวเพื่ อ การสื่ อ สาร (Still and Motion Pictures for
Communication) รองลงมาคือ รายวิชา 125110 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations)
และรายวิชา 125213 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Writing for Public Relations) ในรายวิชาเอกเลือก นิสิต
มีความเห็นว่ารายวิชาที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด คือ รายวิชา 125433 การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ด้านวิชาในหมวดสหกิจศึกษา การฝึกงานและการศึกษา
อิสระนั้น นิสิตกลุ่มตัวอย่างเห็นว่านาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่า อาจเนื่องมาจากระหว่างที่ทาการสารวจนั้น
นิสิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์รหัส 55 ยังไม่ได้รับการฝึกงานทาให้ไม่ทราบว่าจะนาความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกงานไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด สาหรับประเด็นต่อการเรียนการสอนและสาขาวิชาที่นิสิตมีความ
คิดเห็นสูงมาก คือ การที่นิสิตไม่มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ และคณะ/สาขามีการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารเกี่ยวกับคณะ/สาขาให้บุคคลภายนอกได้ทราบน้อยมาก
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คุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นั้นควรจะมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีไหวพริบ ขยัน อดทน กล้าแสดงออก
การทางานด้านนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์นั้น นักนิเทศศาสตร์มีหน้าที่
เป็ น คนกลางคอยประสานงานระหว่า งองค์ ก ร และสื่อ มวลชน หากเป็ น บริ ษั ทที่ ป รึ ก ษาด้ า นโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ (Advertising Agency or Public Relations Agency) นักโฆษณาหรือนักประชาสัมพันธ์ยังต้องคอย
ประสานงานกับลูกค้าเพิ่มเข้ามาอีกด้วย ดังนัน้ นอกจากบัณฑิตควรจะต้องมีความขยันและกล้าแสดงออกแล้ว
ยังจะต้องมีความอดทนต่อสภาวการณ์ ต่างๆและพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที ควรมีไหวพริบและสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ จะต้องทาอย่างไร เพราะเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่ไม่มแี บบแผนตายตัว
และหากตัดสินใจผิดพลาดก็ย่อมทาให้เกิดผลกระทบที่ไม่อาจคาดคิดขึน้ มาได้
2. มีทัศนคติที่ดใี นการทางานและพร้อมที่จะเรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ
ในตลาดงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ
บุค ลากรสู ง (Turnover) ทาให้ส ถานประกอบการผู้ ใช้บัณ ฑิตให้ ความสาคัญ กั บเรื่องของทั ศนคติที่ดี ในการ
ทางานของบัณฑิตเป็นเกณฑ์สาคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณารับเข้าทางาน รวมถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการติดตามข่าวสารต่างๆอย่างรอบด้ าน การเรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ผู้บริโภค คู่แข่ง รวมไปถึงการใช้ส่อื ออนไลน์และสื่อสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
3. มีทักษะด้านการสื่อสาร
เนื่องจากงานด้านนิเทศศาสตร์เป็นงานด้านการสื่อสาร ดังนั้นบัณฑิตที่ดีที่เป็นที่ต้องการของตลาดนั้น
ควรจะมีทักษะพื้นฐานทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี โดยรู้จัก “ฟัง” ให้เป็นและจับประเด็นสาคัญ
ให้ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการเขียน ที่นักวิชาการมองว่าการเขียนภาษาไทยในระดับพื้นฐานของ
บัณฑิตนิเทศศาสตร์นั้นต้องมีอยู่แล้ว แต่ควรจะต้องเขียนได้ดีกว่าบัณฑิตคณะอื่นๆเพราะทางานในด้านการ
สื่อสารโดยตรง ขณะที่ ทักษะการพู ดก็ เป็ นสิ่งสาคัญ เพราะในบางองค์ กรนั้นนั กโฆษณา นักประชาสัมพั น ธ์
จะต้องทางานใกล้ชิดกับผู้บริหารและคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์อยูเ่ ป็นประจา ทักษะด้านการสื่อสาร
จึงเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่องค์กรใช้พจิ ารณาในการคัดเลือกบัณฑิต
4. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักการคิดอย่างมีกลยุทธ์ รู้จักวางแผนและมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการทางาน
เนื่อ งจากการแข่ งขั น สู งของธุ รกิ จ ในปั จ จุ บั น ทาให้ แ ต่ ล ะองค์ ก รต่า งต้อ งการสร้ า งความโดดเด่ น
แตกต่างให้ กับองค์ กรของตนเอง ด้วยการโฆษณาและการประชาสั ม พั นธ์ ดั งนั้น นัก นิเทศศาสตร์จึงต้อ งมี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักคิดอย่างมีกลยุทธ์ และสามารถแก้ ปัญ หาได้ดี รวมถึงมีการวาง
แผนการทางานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันก็ควร
จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน สามารถนาเสนอแนวคิดใหม่ๆที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและ
สร้างการจดจาให้กลุม่ เป้าหมายได้
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ชื่อสาขาวิชาและเหตุผลด้านความสนใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์
ชื่อสาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจมากที่สุด ยังคงเป็นชื่อสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
รองลงมา คือ การบริหารการสือ่ สาร การจัดการการสื่อสาร การสื่อสารบูรณาการ และนวัตกรรมการสื่อสาร
ตามลาดับ โดยกลุม่ เป้าหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเกลุ่มตัวอย่าง ให้เหตุผลด้านความสนใจ
เรียนด้านนิเทศศาสตร์ ด้วยเหตุผลด้านความชอบและความสนใจเป็นการส่วนตัว และคิดว่าเป็นสาขาที่หางาน
ง่ายที่สุด โดยกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่มคี วามรู้ความเข้าใจ มีการรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์

สรุปผลและอภิปรายผล
ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้
1. ด้านแนวโน้มวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
แนวโน้ ม วิ ช าชี พ ด้ า นนิ เทศศาสตร์ แ ละการประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง คงเป็ น ศาสตร์ ที่ มี บ ทบาทและมี
ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งอยู่บน
โลกของการสื่อสารที่ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ต่างต้องอาศัยการสื่อสารในการทางาน ดังนั้นงานด้านนิเทศ
ศาสตร์อันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจาเป็น และเป็นพลังอัน ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถสร้างให้
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ รวมถึงบทบาทที่มีต่อองค์กร ทั้งในแง่ของ
การช่วยสนับสนุนยอดขาย การสร้างภาพลักษณ์ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ในสั ง คมปั จ จุ บั น ซึ่ งอยู่บ นโลกของการสื่ อ สารที่ พ ฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภคได้
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องปรับตัวให้ทันกับ
พฤติกรรมการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย โดย Scott (2007) อ้างถึงใน อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
(2556) ได้กล่าวว่า นักประชาสัมพันธ์ยังใช้การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจผลิตภัณฑ์ /บริการ
ขององค์กร จนกระทั่งสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรือข่าวประชาสัมพันธ์ โดย
จะต้องเชื่อถือได้ ไม่เน้นการโฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายต้องการมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น เน้น
การสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนม คลี่ฉายา (2558) ที่พบว่า
การประชาสัมพันธ์จะมีบทบาทมากขึ้นในการป้องกันและแก้ปัญหาองค์กร และจะเป็นเครื่องมือสื่อสารเชิงกล
ยุ ท ธ์ ส าหรั บ การบริ ห ารองค์ ก ร ในด้ านการสื่ อ สารองค์ ก ร (Corporate Communication) การสนั บสนุ น การ
บริหารองค์กร การบริหารความมีช่ือเสียง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม อีก
ทั้งจะมีความสาคัญต่อการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศและต่างวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญคือ การขยายตัวของสื่อออนไลน์และทีวีดิจิ ทัล ทาให้แนวโน้ม
การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ต้องปรับตัวตาม เนื่องจากปัจจุบันสื่อ สังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความ
นิยมนามาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม
การประชาสัมพันธ์ใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องให้ความสาคัญกับประเด็นเนื้อหาที่นาเสนอ ตลอดจน
รูปแบบของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์นามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการสนับสนุน
องค์กร อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2556)
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2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์จะต้องสามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อที่จะแสดงถึงจุดยืน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กรให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
นาเสนอ และเนื่องจากผู้รับสารในปัจ จุบันมีช่องทางในการรับข่าวสารหลายช่องทาง ดั งนั้นข้อมู ลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ องค์ ก ร และสิ น ค้ า จะต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ และการน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ องค์ ก รของนั ก
ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันควรมีการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อจะได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร ณัฐา ฉางชูโต (2554)
โดยทักษะความรู้ที่นสิ ิตพึงมี รายวิชาที่นิสิตควรผ่านการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทางานและเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ นักประชาสัมพันธ์คือ หลักการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การ
ออกแบบสาร การวิเคราะห์ส่ือ การวิเคราะห์ผู้บริโภค ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การวิจัยการสื่อสาร จิตวิทยา
การบริหารตราสินค้า การพูดในที่สาธารณะ การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
ทักษะด้านการออกแบบกราฟิก
นอกจากนี้ก ารเรีย นการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ควรเน้น การเรี ยนการสอนด้ วยกรณี ศึก ษา (Case
Study) เพื่อให้นิสิตได้เห็นตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติที่แท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิชาการได้
เคยค้นพบเมื่อนานมาแล้วดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2545) ที่พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนที่คณาจารย์ดาเนินการสอนในปัจจุบันมากที่สุดคือ อาจารย์บรรยายในชั้นเรียนเป็นหลัก รองลงมา
ได้แก่ อาจารย์สอนและให้นักศึกษานาเสนอรายงานในประเด็นนั้นเพิ่มเติม ใช้รูปแบบการเรียนที่ให้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ค้นคว้าตามสนใจ ใช้กรณีจากเหตุการณ์จริงหรือจากสถานประกอบการสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และ
อาจารย์ตั้งประเด็นให้นักศึกษาค้นคว้ามานาเสนอ และเรียนจากประสบการณ์ตรงตามลาดับ
และนอกเหนือไปจากการเรียนการสอนแล้ว สิงสาคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของบุคลิกภาพ การ
แต่งกาย และมารยาทการเข้าสังคม ก็เป็นอีกสิ่งสาคัญที่นักนิเทศศาสตร์ควรเรียนรู้ เพื่อที่จะปฏิบัติตนเองได้
อย่างเหมาะสม โดย พนม คลี่ฉายา (2558) พบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลที่จาเป็นระดับมากที่สุดได้แก่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ใฝ่รู้ การวางตัวและมีมารยาททางสังคมดี ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ ส่วนคุณสมบัตสิ ่วน
บุคคลที่จาเป็นระดับมากได้แก่ การคิดแบบโลกาภิวัตน์ ไม่ออ่ นไหวทางความรูส้ ึก พูดจาไพเราะ
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
เนื่อ งจากการแข่ งขั น สู งของธุ รกิ จ ในปั จ จุ บั น ทาให้ แ ต่ ล ะองค์ ก รต่า งต้อ งการสร้ า งความโดดเด่ น
แตกต่างให้ กับองค์ กรของตนเอง ด้วยการโฆษณาและการประชาสั ม พั นธ์ ดั งนั้น นัก นิเทศศาสตร์จึงต้อ งมี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักคิดอย่างมีกลยุทธ์ และสามารถแก้ปัญ หาได้ดี รวมถึงมีการวาง
แผนการทางานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันก็ควร
จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน สามารถนาเสนอแนวคิดใหม่ๆที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและ
สร้ า งการจดจ าให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ และนอกเหนื อ จากนี้แ ล้ ว หากพิ จ ารณาจากแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด ยังให้ความสาคัญกับยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเน้นให้มกี ระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของโลก ดารงไว้
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ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา ท้องถิ่นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่ง ความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจ
เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นั้น
ควรจะมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีไหวพริบ ขยัน อดทน กล้าแสดงออก
2. มีทัศนคติที่ดใี นการทางานและพร้อมที่จะเรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ
3. มีทักษะด้านการสื่อสาร
4. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักการคิดอย่างมีกลยุทธ์ รู้จักวางแผนและมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการทางาน
4. ด้านชื่อสาขาวิชา
ด้ า นชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามสนใจมากที่ สุ ด ยั ง คงเป็ น ชื่ อ สาขาวิ ช าการ
ประชาสัมพั น ธ์ รองลงมา คือ การบริหารการสื่อ สาร การจั ดการการสื่อสาร การสื่อสารบูรณาการ และ
นวั ต กรรมการสื่ อ สาร ตามล าดั บ ซึ่ ง พนม คลี่ ฉ ายา (2558) ก็ พ บว่ า หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเอกด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย ปรากฏคาที่ใช้เป็นชื่อหลักสูตรมากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ส่วนรายงานวิจัยของ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2545) ยังเคยได้ให้ข้อสังเกต
ว่า จานวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์จาแนกตามสาขา พบว่า สาขาที่เปิดมากที่สุดคือ
สาขาประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างสนใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ ด้วยเหตุผลด้านความชอบ ความสนใจเป็นการส่วนตัว
และคิดว่าเป็นสาขาที่หางานง่ายที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ มีการรับรู้และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์
ดังนั้น จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ยังคงเป็น สาขาที่กลุ่ ม ตัวอย่างให้ความสนใจและยังเป็นสิ่งจาเป็นที่ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้เป็ น
เครื่องมือ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร ภาพลักษณ์ชององค์กร รวมไปถึงใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจซึง่ กันและกัน ทัง้ นี้หากมีการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ควรปรับรูปแบบและวิธีการ
เรียนการสอนเพื่อให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการสู่การปฏิบัติจริง อีกทั้งยังควรที่จะผลิตบัณ ฑิตให้มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายหลังจากจบการศึกษาต่อไป
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและชื่อสาขาวิชา ในหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มอบ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ในโครงการทบทวนหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2558 และขอขอบพระคุณ ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ที่ทาให้งานวิจัยชิ้น นี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร
Factor relating on investment decisionon condominium in Bangkok metropolis
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 2. ศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนีย ม ของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การลงทุน 3. ศึกษา ปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ
(RUBIK Model) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมในการตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เนี ย ม ของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร 4. ศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักลงทุนที่
ลงทุนเพื่อขาย-ปล่อยเช่า รวมถึงลงทุนเพื่ออยูอ่ าศัยในระยะแรก หรือผู้ที่เคยลงทุนในคอนโดมิเนียมในรูปแบบ
ต่ า งๆ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อ ายุ 20 ปี ขึ้ น ไป รวมขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดคื อ 400 คน ใช้
แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า 1. ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ที่
ประกอบด้วยสถานภาพและอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน 2. ประสบการณ์
การลงทุน ประกอบด้วยระยะเวลาในการลงทุน ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ และแหล่งข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุน แตกต่างกันมีการตัด สินใจลงทุนคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน 3. โมเดลปัจจัยความสาเร็จ 10
ประการ ได้แก่ ทาเลที่ตั้ง, คุณลักษณะของโครงการ, สภาพแวดล้อม และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 4. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน
คาสาคัญ: การลงทุน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์
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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

บทนา
โดยภาพรวม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีภาวะดีกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ถือว่ายังไม่มีความแน่นอน อันเนื่องมาจากความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปี
แรกมีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่พบว่ าส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นได้ในช่วง
ครึ่งปีหลัง ส่วนในปีพ.ศ. 2558 นี้ แม้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอาจยังไม่สดใส แต่เชื่อว่า ภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร จะมีภาวะที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะสามารถดูได้จากการเมืองที่มี
ความเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่าแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลจะช่วยให้มีความชัดเจนมากขึ้นในแง่
ของนโยบายและทิศทางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศในธุรกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ปรับตัวดีข้นึ
ซึ่งผลการสารวจโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จากั ด ในช่วงครึ่งปี
แรก ของปีพ.ศ. 2557 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีโครงการคอนมิเนียมเปิดขายในตลาด จานวน 168
โครงการ 94,718 ยู นิ ต (รวมโครงการเก่ า ย้ อ นหลั ง ไป 3 ปี และโครงการเปิ ด ใหม่ โดยทั้ ง ปี พ .ศ. 2557 มี
คอนโดมิเนียม ทั้งโครงการที่เปิดใหม่ และเก่าที่ยังเสนอขายอยู่ ในตลาดมีประมาณ 1.3 แสนยูนิต ด้านการ
ก่อสร้างของ 168 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการขายนี้กาหนดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมอยูใ่ นปีพ.ศ. 2557 และพ.ศ.
2558 ประมาณ 70% และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างกาหนดเสร็จหลังปีพ.ศ. 2558 อีก 30% ซึ่งห้องชุดที่อยู่
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ระ ห ว่า งก่ อ ส ร้า งแ ล้ ว ยั งข า ย ไม่ ห ม ด นี้ เมื่ อ ส ร้า งเส ร็ จ แ ล้ ว จ ะ ถู ก ดู ด ซั บ ได้ ห ม ด ภ า ย ใน 1 ปี
(http://www.manager.co.th, อินเทอร์เน็ต 28 สิงหาคม 2558)
จะเห็นได้วา่ จานวนคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครมีจานวนเพิ่มขึ้น เป็นอย่างมาก และยังมีทีท่าว่า
จะเพิ่มขึน้ อีกเรื่อย ๆ ตามความเจริญทางด้านคมนาคมที่ไม่หยุดยั้ง ซึ่งตอบโจทย์การเป็นอันดับ 1 สุดยอดเมือง
ท่องเที่ยวโลก จากผลสารวจ ของมาสเตอร์การ์ด โกลบอล เดสติเนชั่น ซิต้ี 2013 อินเด็กซ์ จาก 132 เมืองทั่ว
โลก (http://www.tiewpakklang.com, อินเทอร์เน็ต 7 กันยายน 2558) ซึ่งคอนโดมิเนียมกลายเป็นที่พักอาศัย
ยอดฮิตของคนเมืองเนื่องด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทาให้คอนโดมิเนียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่ต้องการความสะดวกสบายแบบกะทัดรัด และยังมีสิ่ง อานวยความสะดวกครบครัน ซึ่ง
เหตุผลเหล่านีท้ าให้เป็นที่จับตามองของนักลงทุนที่นิยมซื้อคอนโดมิเนียมไว้เก็งกาไรและปล่อยเช่าเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันนักลงทุนยังต้องจับตามองถึงความไม่คงที่ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้
เพราะถึงแม้ว่าการเมืองจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง แต่ก็ยังเกิดความไม่สงบขึน้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในวงกว้าง ทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน เพราะการได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
นั่นเอง แม้กระนั้นก็ยังมีปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นที่ ดึงดูดนักลงทุนให้หันมาลงทุนได้เป็นอย่างมาก เช่น ความ
เจริญทางด้านคมนาคมภายในกรุงเทพ ที่ทาให้นักลงทุนเกิดการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างมาก ในการตัดสินใจ
นั้นนักลงทุนจาเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดีเสียก่อน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
จากการที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีการเติบโต
แบบไม่หยุดยั้ง ตามวิถีทางด้านเทคโนโลยี และทางบริษัทคอลลิเออรส์ อิ นเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ยัง
คาดการณ์ ว่า จะมี ค อนโดมิ เนี ย มเปิ ด ขายมากกว่า 50,000 ยู นิ ต ซึ่ ง มากกว่ า ปี พ.ศ. 2557 กว่ า 20%
(http://www.dailynews.co.th, อิน เทอร์ เน็ ต 10 ตุ ล าคม 2558) โดยมุ่งหวั งว่า ข้อ มู ล ที่ ได้ จากการศึก ษาจะ
สามารถใช้ประโยชน์สาหรับนักลงทุน ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน ช่วยในการกาหนด
ทิศทางวางแผนในการลงทุน และยังสามารถนาปัจจัยที่ศึกษามาได้ ไปวิเคราะห์ให้เข้ากับสถานการณ์ภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อ ก่อให้เกิดการตัดสินใจลงทุน และเพื่อให้เกิดภาวะทางความ
เสีย่ งในด้านต่างๆน้อยที่สุดในการลงทุนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ประสบการณ์การลงทุน
3. เพื่ อ ศึ ก ษา ปั จ จั ย ความส าเร็ จ 10 ประการ (RUBIK Model) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมในการ
ตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. นักลงทุนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และระดับรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน
2. ประสบการณ์ การลงทุน แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจลงทุน คอนโดมิเนียมของนักลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
3. โมเดลความสาเร็จ 10 ประการมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุน
แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักลงทุนที่ลงทุ นเพื่อขาย-ปล่อยเช่า รวมถึง ลงทุน เพื่ออยู่อาศัยใน
ระยะแรก หรือผู้ที่เคยลงทุนในคอนโดมิเนียมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มอี ายุ 20 ปีขนึ้ ไป จานวน 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักลงทุนที่ลงทุนเพื่อขาย-ปล่อยเช่า รวมถึงลงทุนเพื่ออยู่
อาศัยในระยะแรก หรือผู้ที่เคยลงทุนในคอนโดมิเนียมในรูปแบบต่างๆ ที่มอี ายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นคานวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรคานวณ (กัลยา วานิชบัญชา. 2546: 74) โดยให้
ค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง และผู้ วิจัย
เพิ่ ม เป็ น ทั้ ง สิ้ น 400 ตั ว อย่ า ง โดยเก็ บ ตั ว อย่ า งจากผู้ ที่ ล งทุ น หรื อ เคยลงทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภท
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร
การสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ใช้วิธี
เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนและเคย
ลงทุนในคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ จากสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง 5 แห่ง โดยสามารถแบ่งเป็น
5 ทาเล คือ ทาเล สาทร-สีลม-บางรัก ทาเล รัชดาฯ-พระราม9 ทาเล พร้อมพงษ์-เอกมัย-ทองหล่อ-พระ
โขนง ทาเล อ่อนนุช-แบริ่ง และ ทาเล ท่าพระ-ตากสิน ขั้นที่ 2 ใช้วธิ ีการเลือกตัวอย่างแบบกาหนดโควต้า
(Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 400 คน เลือกตัวอย่างจากประชากรในเขตตัวอย่างที่
สุ่มได้จากขั้นตอนที่ 1 เขตละ 80 คน เพื่อให้ตรงกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสม โดยมีการ
เก็บข้อมูลจากผู้ที่เต็มใจและสะดวกที่จะให้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 1 ชุดเพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง
เนื้ อ หาค าถามออกเป็ น 5 ตอน คื อ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ านวน 6 ข้ อ ตอนที่ 2
แบบสอบถามข้อมูลประสบการณ์การลงทุนจานวน 3 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จ
10 ประการ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ปัจจัยหลัก 15 ข้อ และปัจจัยสนับสนุน 25 ข้อ ตอนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อ
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วัดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทุน จานวน 11 ข้อ ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน
คอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น จากแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือก ค่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง -1 ≤ α ≤ +1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้อยูท่ ี่ระดับ 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา 2546 : 49)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดย
วิธีหาความแตกต่างกาลังสองน้อยที่สุด การคานวณค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และ สถิติการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดย
วิธีหาความแตกต่างกาลังสองน้อยที่สุด การคานวณค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และ สถิติการ
การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการศึกษา
ผลการวิจัย งานวิจัยนี้จาแนกผลการวิจัย ออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 และเป็น
เพศชายจานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29
ปี จานวน 207 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 51.75 อายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 115 คน คิด เป็ นร้อ ยละ
28.75 และอายุ ระหว่าง 40 ปี ขึ้น ไป จ านวน 78 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 19.50 ตามล าดั บ สถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพ โสด/หม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ
68 และมีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้ วยกัน จานวน 128 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 32 ระดับ การศึ ก ษา ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดั บการศึก ษาปริญ ญาตรี จานวน 262 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.5 มีระดั บ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 อาชีพนักเรียน/ นักศึกษา จานวน 91 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.75 อาชีพข้าราชการ จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 อาชีพผู้ประกอบการ จานวน 53
คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 อาชีพอื่นๆ จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 อาชีพผู้บริหาร/จัดการ/พนักงาน
เอกชน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และเกษียณ/ว่างงาน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2
ตามลาดับ รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 159
คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 39.75 รายได้ ระหว่า ง 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 151 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
37.75 และรายได้ระหว่าง 30,001 บาทขึน้ ไป จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุน
ประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ลงทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ อ ยกว่ า 1 ปี จ านวน 273 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.25 รองลงมาได้ แ ก่
ประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ประสบการณ์ใน
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 6-10 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และประสบการณ์ในการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการถือครอง
หลักทรัพย์น้อยกว่า 1 ปี จานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาได้แก่ระยะเวลาในการถือ
ครองหลักทรัพย์ 1-5 ปี จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ 610 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ มากกว่า 10 ปี
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
อสังหาริมทรัพย์จากแหล่งบุคคล จานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุ น อสั ง หาริม ทรั พ ย์จ ากแหล่ งการค้ า จ านวน 83 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.75 มีแ หล่ งข้ อ มู ล ในการ
ตั ด สิ น ใจลงทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากแหล่ ง ประสบการณ์ จ านวน 24 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.00 และมี
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากแหล่งชุมชน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25
ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ
ปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ ของนักลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับของ ปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ ในระดับมากที่สุด จานวน
10 ด้าน ได้แก่ สิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 รองลงมาได้แก่ทาเลที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.54 สภาพแวดล้อมโครงการ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คุณ ลั กษณะของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
ผลิตภั ณ ฑ์ห รือ โครงการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.44 ภาพลักษณ์ ของบริษัท มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.36 วิถี การ
ดาเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 พันธมิตรทางธุรกิจ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.29 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามลาดับ
ส่ ว นที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การลงทุ น
อสังหาริมทรัพย์
ผลคะแนนรวมระดับความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บการลงทุ น อสั งหาริมทรัพ ย์ข องนั กลงทุน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบถูก 11 ข้อ จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50
ตอบถูก 8 ข้อ จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 ตอบถูก 10 ข้อ จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
14.50 ตอบถูก 9 ข้อ จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ตอบถูก 7 ข้อ จานวน 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 ตามลาดับ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด จานวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78
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มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และมีความรู้ความเข้าใจระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1
ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 นักลงทุนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ รายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนั ก
ลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า
สมมติ ฐ านที่ 1.1 นั ก ลงทุ น ที่ เพศแตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 1.2 นั ก ลงทุ น ที่ อายุ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 1.3 นั ก ลงทุ น ที่ สถานะภาพแตกต่างกั น มีก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิเนีย ม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ลงทุ น ที่ มี ส ถานภาพแตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เนี ย ม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 1.4 นักลงทุนที่ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุน คอนโดมิเนียม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 1.5 นั ก ลงทุ น ที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม แตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
พบว่า
นักลงทุนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านักลงทุนอาชีพอื่น ๆ
เช่น ค้าขาย
นักลงทุนอาชีพผู้บริหาร/จัดการ/พนักงานเอกชน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม น้อยกว่านัก
ลงทุนอาชีพนักเรียนนักศึกษา
นักลงทุนอาชีพผู้ประกอบการ มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านักลงทุนอาชีพอื่น ๆ เช่น
ค้าขาย
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นักลงทุนอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านักลงทุนอาชีพอื่น ๆ
เช่น ค้าขาย
สมมติฐานที่ 1.6 นั ก ลงทุ น ที่ มีระดั บรายได้แ ตกต่างกั น มีก ารตั ด สิน ใจซื้ อคอนโดมิเนีย ม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ลงทุ น ที่ มี ระดั บ รายได้ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เนี ย ม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน ประกอบด้วย ประสบการณ์ การลงทุน
ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ และแหล่งข้อมูลในการลงทุนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุ น
คอนโดมิเนียมของนักลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 2.1 นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ลงทุ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารลงทุ น แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น
คอนโดมิเนียม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า
นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม น้อยกว่านัก
ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี
นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน 1-5 ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม น้อยกว่านักลงทุนที่มี
ประสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี
นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านักลงทุนที่
มีประสบการณ์การลงทุน มากกว่า 10 ปี
สมมติ ฐ านที่ 2.2 นั ก ลงทุ น ที่ มี ระยะเวลาถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นัก ลงทุน ที่ มีระยะเวลาถื อครองหลั ก ทรัพ ย์แ ตกต่างกัน มีการตั ด สิน ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า
นักลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์ น้อยกว่า 1 ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม น้อย
กว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี
นักลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์ 6-10 ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านัก
ลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์ มากกว่า 10 ปี
สมมติฐานที่ 2.3 นักลงทุนที่มีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนที่มีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า
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แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้ านแหล่งบุคคล มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม
มากกว่าแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งการค้า
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งบุคคล มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม
มากกว่าแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งชุมชน
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งการค้า มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม
น้อยกว่าแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งประสบการณ์
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งชุมชน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม
น้อยกว่าแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งประสบการณ์
สมมติฐานข้อที่ 3 โมเดลปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ ได้แก่ ทาเลที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์หรือ
โครงการ ภาพลักษณ์ของบริษัท การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า สภาพแวดล้อมโครงการ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ คุณลักษณะของโครงการ วิถีการดาเนินชีวิต การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เ นี ย ม ของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า
ค่า Beta แสดงการตัดสินใจลงทุน ( ) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยความสาเร็จ
10 ประการ ด้านทาเลที่ตั้ง ( ) ด้านสภาพแวดล้อมโครงการ ( ) ด้านคุณลักษณะของโครงการ ( )
และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบ กับด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( )
ค่ า Adjusted R Square ( ) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.308 หมายความว่ า ตั ว แปรอิ ส ระในสมการนี้
สามารถอธิบายแสดง การตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ได้ร้อยละ 30.8
โมเดลปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ ( ) ภาพลักษณ์ของบริษัท
( ) การวิเคราะห์ ก ลุ่ม ลู ก ค้ า ( ) พั น ธมิต รทางธุรกิ จ ( ) วิถี ก ารด าเนิน ชีวิต ( ) และสิ่ ง
อ านวยความสะดวก ( )
ไม่ มีอิทธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิเนีย ม ของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 4 นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผล
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า
ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้ปานกลาง มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่า
ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้มากที่สุด
ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้มาก มีก ารตัดสินใจลงทุ นคอนโดมิเนียม น้อยกว่า
ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้มากที่สุด
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาคัญสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นักลงทุนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า
นั ก ลงทุ น ที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เ นี ย มของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากในปัจจุบันเพศหญิงขึ้นมามีบทบาท
ทางเวทีธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้หญิงยุคใหม่ต้องไม่เป็นผู้หญิงที่ยึดติดค่านิยมเดิมๆ คือให้ผู้ชายหาเงิน แล้ว
ผู้หญิงเป็นแม่บ้าน ซึ่งขัดกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ตอ้ งดูแลตัวเองทั้งนั้น
ไม่วา่ จะอยู่ครองโสด หรือมีชวี ติ คู่ล้วนต่างต้องการความมั่นคงในการดาเนินชีวิตให้ได้ในสังคมที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการจัดการทางการเงินของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิวัฒน์
โตสันติกุล (2556) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า เพศที่ แตกต่างกัน มีพ ฤติกรรมการลงทุนของนัก ลงทุนชาวไทยไม่
ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
นั ก ลงทุ น ที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เ นี ย มของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเจนวาย
(GEN Y) หันมาเริ่มต้นทาธุรกิจ หรือลงทุนกันตั้งแต่จบการศึกษาใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุน
ชนิด ต่ างๆ เป็ น กระแสที่ ต้อ งการรวยด้ ว ยตั วเอง เราจะเห็ น สตาร์ ทอั พ ใหม่ ๆที่ เป็ น เด็ ก ยุค เจนวายเกิ ด ขึ้น
มากมาย เพราะว่าเด็กยุคนี้เป็นเด็กที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง อยากสร้างความสาเร็จด้วยฝี มือของ
ตนเอง ด้วยเหตุน้ีไม่จาเป็นแต่ผู้ที่มากอายุ และมากประสบการณ์จะลงทุนมากว่าผู้ที่มอี ายุยังน้อย ด้วยปัจจัย
ที่กล่าวมาทาให้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ก็สามารถลงทุนได้ไม่แตกต่างกัน แล้วแต่
ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลนั้ น เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเกี ย รติ ศั ก ดิ์ พั ฒ นด ารงเกี ย รติ (2557)
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนหุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ตา่ งกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
นั ก ลงทุ น ที่ มี ส ถานภาพแตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เนี ย มของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยนัก
ลงทุนสถานภาพ โสด/หม้า ย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีการตัดสินใจลงทุนมากกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพสมรส/
อยู่ด้ วยกัน เพราะว่า นัก ลงทุน ที่ ยัง โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ไม่มี ภาระทางการเงิน เหมือนกั บ คนมี
ครอบครัว มีลูกต้องดูแล ซึ่งคนโสดโชคดีในแง่ที่ภาระทางการเงินจะน้อยกว่า แต่ก็ไม่มี รายได้ส่วนของคู่ครอง
มาช่วยแชร์คา่ ใช้จ่ายเหมือนกัน ถ้าใช้ชีวิตอิสระ เพลิดเพลิน จนลืมวางแผนการเงินก็จะมีปัญหาได้ในอนาคต คน
โสดต้องมีวนิ ัยทางการเงินมากกว่าคนมีครอบครัว ไม่อย่างนั้นจะใช้เงินเพลินจนลืมเก็บออม ทางออกก็คือต้อง
หาตัวช่วยที่จะบังคับให้มวี ินัยในการออม อย่างเช่น การลงทุนคอนโดมิเนียม และจะต้องสร้างวินัยทางการเงิน
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ให้เกิดขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอธิวัฒน์ โตสันติกุล (2556) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวโน้มและ
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพที่แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยแตกต่างกัน ด้านมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ย อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.01
นักลงทุนที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากนักลงทุนแม้ว่าจะต่างระดับการศึกษา
กัน แต่ความรู้ทางการลงทุนย่อมไม่เท่ากัน บางท่านอาจมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญ ญาตรีแต่กลับเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน ส่วนบางท่านที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีก็อาจจะไม่มีความรู้ด้านการ
ลงทุนเลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะระดับการศึกษาใด เมื่อต้องการเริ่มลงทุนก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลในสิ่งที่ต้อง
ลงทุนใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นระดับการศึกษาแตกต่างกันย่อมมีการตัดสินใจลงทุนไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ พิ ศิ ษ ฐ์ จิ น ดาเกี ย รติ (2547:92) ท างานวิ จั ย เรื่อ ง “การสื่ อ สารทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” พบว่า นักลงทุนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในแต่ละเดือนไม่ตา่ งกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
นั ก ลงทุ น ที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เนียมของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยนักลงทุนที่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด เพราะ นักเรียน/นักศึกษาถึงแม้ว่าจะยังไม่ประกอบ
อาชีพเต็มตัว แต่ด้วยความมีพ้ืนฐานครอบครัวที่อยู่ในระดับค่อนข้างดี ทาให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ เริ่ม
ลงทุนในการลงทุนชนิดต่างๆ หรือเป็นสตาร์ทอัพตั้งแต่วัยเรียนค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้ กลุ่มเจนวาย หันมา
ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ผ่านตลาดหุ้นมากขึ้น กระแสที่ต้องการรวยด้วยตัวเอง หรือรวยทางลั ด ไม่ต้อง
อาศัยทางานในออฟฟิศและความนิยมในตัวนักลงทุนที่ประสบความสาเร็จมั่งคั่งตั้งแต่อายุยังน้อย การลงทุนใน
รูปแบบต่างๆจึงเป็นแหล่งที่คนรุ่นใหม่เข้ามาหาความมั่งคั่ง ซึ่งจากที่กล่าวมานีส้ อดคล้องกับงานวิจัยของ กนก
ดล สิริวัฒนชัย (2556) ศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า อาชีพ มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
นั ก ลงทุ น ที่ มี ระดั บรายได้ แ ตกต่ างกั น มีก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เนีย มของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการลงทุนคอนโดมิเนียมนั้น ผู้เริ่ม
ลงทุนบางท่านที่ยังไม่สามารถที่จะจ่ายเพื่อการซื้อคอนโดมิเนียมอาจจะลองลงทุนจากหน่วยลงทุนหรือหุ้นที่
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อน และในปัจจุบันนี้การดาวน์คอนโดมิเนียมนั้นสามารถที่จะผ่อนดาวน์ได้ และยัง
สามารถที่จะขายดาวน์ได้อีกด้วย อีกทั้งธนาคารต่าง ๆ ยังมีการปล่อยกู้เพื่อที่อยู่อาศัยอีกมากมาย หรือบาง
ท่านมีฐานะทางการเงินที่ดีอาจจะซื้อดาวน์และปล่อยเช่า และนาค่าเช่ามาจ่ายเป็นเงินผ่อนก็ย่อมได้ ทั้งนี้ก็
ขึน้ อยู่กับรูปแบบการลงทุนของแต่ละท่านว่าถนัดรูปแบบไหน หรือย่อมรู้ว่าลงทุนแค่ไหนที่เหมาะกับตัวเราเอง
ด้วยเหตุน้ีเองจึงทาให้ระดับรายได้ไม่มีผลกระทบต่อการลงทุน จึงทาให้การตัดสินใจลงทุนไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้อ งกั บงานวิจั ยของ อั ชฌา ติโลกวิชัย (2557) ทาการวิจัย เรื่อ ง “ความสัม พั นธ์ระหว่างปั จจั ยส่ วน
ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
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พบว่ า ระดั บ รายได้ /เดื อ นไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจ เลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มเพื่ อ การลงทุ น ใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐ านที่ 2 นั ก ลงทุ น ที่ มีประสบการณ์ ก ารลงทุ น ประกอบด้ วย ประสบการณ์ การลงทุ น
ระยะเวลาการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ และแหล่ ง ข้ อ มู ล ในการลงทุ น แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น
คอนโดมิเนียมของนักลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า
นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการวิเคราะห์พบว่า
นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ก ารลงทุน 1-5 ปี มีการ
ตัดสินใจลงทุนน้อยกว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี เนื่องจากประสบการณ์การลงทุนเป็น
ตัวบ่มเพราะความสามารถในการลงทุนที่ดีได้ นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนที่มากกว่าย่อมจะได้เปรียบ
ในการตัดสินใจลงทุนมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ นอ้ ย ซึ่งผู้ที่มปี ระสบการณ์น้อยการที่จะตัดสินใจลงทุนแต่ละ
ครั้งย่อมต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบครอบในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน เพราะฉะนั้น
นักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ย่อมมีการตัดสินใจลงทุนมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย และพบว่านัก
ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 10 ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมน้อยกว่า นักลงทุนที่มี
ประสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีประการณ์มากว่า 10 ปีมักจะไม่ตัดสินใจลงทุนบ่อย
นักเพราะผ่านการลงทุนมานาน แต่เป็นการที่ยังถือคลองหลักทรัพย์ไ ว้ระยะยาวเพื่อปล่อยเช่าอยู่ หรือปล่อย
ขายเพื่อการเก็งกาไร จึงมีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมน้อยกว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน 610 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ที่ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สง่ ผลต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ใน การลงทุน แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ของลูกค้าฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นักลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนัก
ลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการวิเคราะห์
พบว่า นักลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์น้อยกว่า 1 ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมน้อยกว่า
นักลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์ 6-10 ปี และนักลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์ 6-10 ปี
มีก ารตัด สิ นใจลงทุ น คอนโดมิเนียม มากกว่านั กลงทุน ที่ มีระยะเวลาถื อ ครองหลั ก ทรัพ ย์ มากกว่า 10 ปี
เนื่องจากนักลงทุนทุนที่มีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์ 6-10 ปีเป็นนักลงทุนที่กาลังกล้าได้กล้าเสียมากกว่า
นักลงทุนทั้งสองประเภท เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านการลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งและรู้ถึงภาวะตลาดและ
สภาพแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างดีทาให้มกี ารตัดสินใจมากกว่าทั้งสองประเภท แต่ไม่ใช่วา่ นักลงทุนที่มรี ะยะเวลา
ถื อ คลองหลั ก ทรั พ ย์ม ากว่า 10 ปี แ ละน้ อ ยกว่า 1 ปี จ ะไม่ มี ค วามรู้ แต่ นั ก ลงทุ น ที่ มี ระยะเวลาถื อ ครอง
หลักทรัพย์มากกว่า 10 ปีเป็นเป็นนักลงทุนที่ผ่านช่วงการลงทุนมาเป็นระยะเวลานานทาให้มีประสบการณ์ เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะชอบที่จะถือครองหลักทรัพย์ระยะยาว เพื่อให้เกิดผลกาไรได้
ตลอดเวลา และนักลงทุนที่ถอื ครองหลักทรัพย์น้อยกว่า 1 ปี นักลงทุนประเภทนี้เป็นลักษณะที่ปล่อยสินทรัพย์
ออกเร็วแล้วอาจไม่ได้ผลกาไรเป็นที่ต้องการ หรือเกิดภาวะขาดทุน จึงทาให้มีการตัดสินใจลงทุนน้อยกว่าที่
กล่าวมาข้างต้น จากที่กล่าวมามีความสอดคล้องกับแนวคิด นิเวศน์ เหมวชิรวราการ (2015) เรื่อง “สั้น VS
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ยาว” ที่กล่าวว่า “คนที่ตั้งใจถือหุ้นไม่เกินประมาณ 1 ปี ก็ต้องถือว่าเป็นคน “เล่นสั้น” แม้วา่ เจ้าตัวจะบอกว่า
ตนเองเป็นคนลงทุนระยะยาว คนที่ตั้งใจถือหุ้นยาวกว่านั้นโดยเฉพาะที่ไม่ได้ตั้งเป้าเวลาที่จะขายเลยนั้นก็อาจจะ
ถือว่าเป็นคนที่ “เล่นยาว” มองจากเกณฑ์นแี้ ล้วคิดว่านักลงทุนในตลาดหุน้ ไทยส่วนใหญ่ รวมถึงสถาบันลงทุน
เช่น บลจ. ทั้งหลายที่บริหารเงินให้กับคนอื่น ก็น่าจะถือว่าเป็นคนที่ “เล่นสัน้ ” คนที่ “เล่นยาว” นั้น คิดว่าส่วน
ใหญ่น่าจะอยูใ่ นกลุ่มของ VI ที่อายุมากหน่อยหรือไม่ก็เป็นสถาบันลงทุนที่เน้นระยะยาวเช่นกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนรวมระยะยาว LTF หรือ RMF กองทุนของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิต และกองทุนของบริษัท
หรือกงสีที่ไม่เน้นที่จะต้องโชว์ผลงานการลงทุนให้กับใครมากนักและสามารถถือหุ้นได้โดยไม่ต้องพะวงกับการ
ถูก “ถอน” การลงทุน”
นั ก ลงทุ น ที่ มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น แตกต่ า งกั น มีก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น คอนโดมิ เนีย ม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ โดยนักลงทุนที่มีแหล่งข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนจากแหล่งประสบการณ์ มีการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด เพราะนักลงทุนนอกจากจะเสพสื่อ
จากแหล่งการค้า และแหล่งชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการรู้ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนแล้ว เหนือสิ่งอื่นใดนัก
ลงทุนทุกคนย่อมมีความเชื่อมั่นในประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเองมากกว่าที่จะมาเสพจากสื่อโฆษณาซึ่งทุก
วันนี้มักจะโฆษณาเกินความเป็นจริง และประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดีตนั้นย่อมมีทั้งประสบความสาเร็จและ
ล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น ประสบการณ์เหล่านี้จะนามาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีย่ิงขึ้น ทาให้นักลงทุนมี
ความเชื่อมั่ น ว่าแหล่ง ประสบการณ์ ของตนเองจะเป็ นแหล่ งข้อ มูลในการตั ดสิน ใจลงทุ นที่ ดี สอดคล้องกั บ
แนวคิด Kolb and Fry 1971 ; 1975 ; 1984 ) เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่กล่าวว่า “การเรียนรู้
จากประสบการณ์ (Experiential Learning ) คื อ การสร้ า งความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ด้ ว ยการน าเอา
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ” ก็คือการนาเอาประสบการณ์การ
ลงทุนในอดีตมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้จากการลงทุนได้ในรูปแบบใหม่ หรือในรูปแบบของนักลงทุนเอง
สมมติฐานที่ 3 โมเดลปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ ได้แก่ ทาเลที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์หรือ โครงการ
ภาพลักษณ์ของบริษัท การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า สภาพแวดล้อมโครงการ พันธมิตรทางธุรกิจ คุณลักษณะ
ของโครงการ วิถีการดาเนินชีวติ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และสิ่งอานวยความสะดวก มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
โมเดลปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ ได้แก่ ทาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมโครงการ คุณลักษณะของ
โครงการ มีอิทธิพ ลต่อการตั ดสิ นใจลงทุ นคอนโดมิเนียม ของนัก ลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้าน ผลิตภัณฑ์
หรือโครงการ ภาพลักษณ์ของบริษัท การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ วิถีการดาเนินชีวิต และ
สิ่งอานวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05
เนื่องจากทั้งด้าน ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ ภาพลักษณ์ของบริษัท การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
วิถีการดาเนินชีวติ และสิ่งอานวยความสะดวก ล้วนมีรูปแบบที่แต่ละโครงการทาออกมาเพื่อให้ตรงใจนักลงทุน
ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านทาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมโครงการ คุณลักษณะของโครงการปัจจัยทั้ง สามด้านนี้นัก
ลงทุ น เห็ น ว่ า ด้ า นท าเลที่ ตั้ ง ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการประกอบธุ ร กิ จ คอนโดมิ เนี ย ม
ด้านคุณลักษณะของโครงการ ถือเป็นสิ่งที่สง่ ผลต่อการประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจคอนโดมิเนียม
อย่างมากเพราะ มีความเกี่ยวข้องกับ การออกแบบห้อง วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง คุณประโยชน์ด้านการใช้
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งาน เป็นสิ่งที่นักลงทันให้ความสาคัญเพราะว่าจะได้มีลักษณะของห้องตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มโครงการ ควรค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นสภาพแวดล้ อ มทั้ ง 2 ส่ ว น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโครงการ และ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายนอก สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล
ทางบวกต่อคุณภาพชีวติ ของลูกค้าผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chin Tung Leong (2002) ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “Valuation of Condominium in Penang,Malaysia : A Hedonic Price Approach” เพื่อ
ทาการศึกษาปั จจัยต่ าง ๆ ที่มีส่วนในการก าหนดราคาที่อ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในรัฐปี นังประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งมีตัวแปรทั้งหมดในการศึกษาจานวน 10 ตัวแปร และได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทาเลที่ตงั้ กลุ่มที่สองเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะโครงสร้าง และกลุ่มที่สามเกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะสภาพแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือปัจจัยทั้งหมดมี
ผลต่อการกาหนดราคาคอนโดมิเนียมในรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Henry M.K.
Mok (1995) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ A Hedonic Price Model for Private Properties in Hong Kong” โดย
ประยุกต์ใช้แบบจาลอง Hedonic Price เพื่อศึกษาถึงความสาคัญของคุณลักษณะเกี่ยวกับ ทาเลที่ตั้ง โครงสร้าง
คอนโดมิเนียม และสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม ที่มีต่อระดับราคาของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ในเกาะฮ่องกงการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรทุกตัวในแบบจาลองล้วนมีนัยสาคัญทางสถิติและมีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของคอนโดมิเนียม ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถแสดงให้เห็น
ว่าผู้ซื้อคอนโดมิเนียมเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลในการพิจารณาเลือกซื้อ โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของราคาคอนโดมิเนียมกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของคอนโดมิเนียมอย่างรอบคอบก่อนทาการตัดสินใจซื้อ
โมเดลปัจจัยความสาเร็จ 10 ประการ ได้แก่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ถือเป็นสิ่งที่จาเป็นใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงนักลงทุนและลูกค้า กระบวนการการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้อง
ใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มลู กค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบ หรือเครื่องมือของการสื่อสารการตลาด
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด แต่ปัจจุบันกลับพบว่าการ
สื่อสารของแต่ละโครงการมีการสื่อสารที่เกินความเป็นจริง ทาให้ลูกค้าได้รับผลกระทบเป็นจานวนมากทาให้
เป็ น ไปได้ ว่า ยิ่ ง ลู ก ค้ า ได้ รั บ การสื่ อ สารที่ ม ากเกิ น ความจ าเป็ น มากเท่ า ใดก็ ย่ิ ง ท าให้ ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น
คอนโดมิเนียมลดลง แต่การสื่อสารก็เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ลูกค้าทราบข้อมูลเบือ้ งต้น ดังนัน้ ทางโครงการควร
มีการสื่อสารที่ดีตรงไปตรงมา เพื่อไม่เกิดผลเสียจากการสื่อสารได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย
เนาว์คา และ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ ( 2556 ) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพ ลของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการ ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า ปั จ จั ย ส่ วนประสมด้ านการตลาด และปั จ จั ย การสื่อ สารการตลาด เป็ น ไปตาม สมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้
กล่าวคือ ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาด และปัจจัยการสื่อสาร การตลาด มีความสัมพันธ์กั บการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม
สมมติฐานที่ 4 นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน พบว่า
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นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุน
คอนโดมิเนียมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์ พบว่านักลงทุนที่มี
ความรู้ความเข้าใจ ระดับ ความรู้ปานกลาง มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านักลงทุนที่มีความรู้
ความเข้าใจ ระดับความรู้มากที่สุด และนักลงทุนที่มคี วามรู้ความเข้าใจลงทุน ระดับความรู้มาก มีการตัดสินใจ
ลงทุนคอนโดมิเนียม น้อยกว่านักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้มากที่สุด เพราะว่า นักลงทุนแต่ละ
คนย่อมมีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนเป็นอย่างดี ไม่จาเป็นที่ว่าความรู้มากที่สุดจะลงทุนมากกว่า
ความรู้น้อยที่สุด ทั้งนีข้ ึ้นอยูก่ ับความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลว่ามีความมั่นใจอย่างไรและจะตัดสินใจลงทุน
เช่นไร แต่จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่านักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง มีการตัดสินใจลงทุน
มากที่สุด เพราะ นักลงทุนที่มีความรู้ปานกลางเป็นนักลงทุนที่มีการศึกษาหาความรู้มาประมาณหนึ่ง ทาให้เป็น
กลุ่มบุคคลที่กล้าได้กล้าเสียในการลงทุน และทาให้มีการตัดสินใจลงทุนได้เร็วและมากกว่า นักลงทุนระดับ
ความรู้อ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของชุรีพร สีสนิท (2553) ที่ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี แตกต่างกัน มีแนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF
เพิ่มเติม และข้อการแนะนาให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในเขตกรุ ง เทพมหานครให้ ค วามส าคั ญ กั บ ท าเลที่ ตั้ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะโครงการ
สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยที่กล่าวมานี้มีผลต่อการตัดสินใจอย่าง
มาก เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกาหนดถึงมูลค่าการลงทุนและมูลค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับหลังการลงทุน
ว่าเป็นเช่นไร กล่าวคือ ด้านทาเลที่ตั้งถือเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญ ที่สุ ดในการประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม
ด้านคุณลักษณะของโครงการ ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจคอนโดมิเนียม
อย่างมากเพราะ มีความเกี่ยวข้องกับ การออกแบบห้อง วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง คุณประโยชน์ด้านการใช้
งาน เป็นสิ่งที่นักลงทุ นให้ความสาคัญเพราะว่าจะได้มีลักษณะของห้องตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มโครงการ ควรค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นสภาพแวดล้ อ มทั้ ง 2 ส่ ว น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโครงการ และ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายนอก สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล
ทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของลูกค้าผู้ที่อยู่อาศัย และด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ถือเป็นสิ่งที่
จาเป็ น ในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารถึ งนั ก ลงทุ น และลู ก ค้ า กระบวนการการพั ฒ นาแผนงานการสื่ อ สาร
การตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบ หรือเครื่องมือของการ
สื่อสารการตลาดต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด และปัจจัย
กาหนดการลงทุนอีกอย่างที่หนีไม่พน้ คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นปัจจัยที่สาคัญมากที่ทาให้นักลงทุนหรือ
ผู้ประกอบการเองทราบว่าช่วงนั้นควรจะลงทุนหรือไม่หรือถ้าลงทุนจะลงทุนในลักษณะไหน ดังนั้นด้วยเหตุน้ี
ผู้ประกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียมควรที่จะให้ความสนใจกับปัจจัยเหล่านี้เพื่อที่จะดึงดูดการตัดสินใจลงทุนของ
นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นจานวนมาก
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การบริหารจัดการทุนชุมชนอาเภอกัลยาณิวัฒนา อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
Galyani Vadhana District development conducted by balance capital
management in compliance with the philosophy of sufficiency economy
อรทัย มิ่งธิพล1* ยุทธภูมิ เผ่าจินดา1 และ พิทักษ์พงษ์ แบ่งทิศ1
Orathai Mingtipon1*, Yuttapoom Powjinda1 and Phithakphong Bangthid1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินทุนชุมชน ด้วยการสังเคราะห์ศักยภาพและเงื่อนไขที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการทุนอันนาปสู่แนวทางบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล สาหรับวิธีวิจัยใช้เทคนิคทั้งสังคมวิทยาและ
วิทยาศาสตร์ ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ประเมินตนเองทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุ ณภาพ
และเชิงปริมาณที่มคี ุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ทุกชุมชนมีทุนธรรมชาติพอเพียงเพื่อผลิตอาหาร การตั้งถิ่นฐาน และใช้ประโยชน์
ทางสังคม วัฒนธรรม ยกเว้นทรัพยากรน้า ที่พบว่าขาดแคลนในฤดูแล้ง ส่วนทุนเศรษฐกิจมีภาวะสมดุลค่อนข้าง
สูง จากการปลูกข้าวเพื่อบริโภคและมีกองบุญธนาคารข้าว อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเริ่มมีรายจ่ายฟุ่มเฟือย จาก
การไหลเข้าของกระแสทุนบริโภคนิยม มีผลให้การเกื้อกูลกันลดลง ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขการพัฒนา ส่วนทุน
ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมนั้น ทุ ก ชุม ชนเชื่อ มโยงความคิ ด ความเชื่อ และธรรมเนี ย นด ารงชีวิต ที่ เกื้อ หนุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ สาหรับแนวการบริหารจัดการทุนให้ยั่งยืนของอาเภอกัลยาณิวัฒนา ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นควรสร้างบนพื้นฐานความสมดุลของภูมิสังคมด้วยการบูรณาการทุน 4
ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ ให้สามารถพึ่งตนเอง รวมทั้งพัฒ นาจากหน่ วยงาน
ภาครัฐจากภายในสูภ่ ายนอก เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล
คาสาคัญ: การบริหารจัดการทุน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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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 geosocial 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
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บทนา
อ าเภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา เป็ น อ าเภอใหม่ ล าดั บ ที่ 878 ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ตั้ ง อยู่ บ นเขาสู ง
สลับซับซ้อนในเขตป่าต้นน้า มีประชากรเพียง 11,000 คนกระจายอยู่เป็นกลุ่มบ้านตามที่ราบระหว่างหุบเขา
ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอที่ดารงชีวิตด้วยการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้และทาการเกษตรแบบยังชีพ อัน
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนภูมิสังคมไกลเมือง แต่ข้อจากัดทางกายภาพดังกล่าวข้างต้น เปรียบเสมือนป้อม
ปราการที่ แ ยกและคั ด กรองอิทธิ พ ลภายนอกให้ ชุม ชนกั ล ยาณิ วัฒ นายั งคงรัก ษาทุ น ดั้ งเดิ ม ทางสั งคมและ
วัฒนธรรมไว้ได้ ด้วยระยะทางที่ห่างไกลมีอุปสรรคด้านการคมนาคม การติดต่อเพื่อรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การนาเอาวิธีการบริหารจัดการทุนชุมชน อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
จัดการทุนพืน้ ฐานสี่มิติ อันประกอบด้วย ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ รวมทั้งทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ทาให้ทุกครัวเรือนอยู่ดีมี ความสุขตามอัตภาพ ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้งการดูแลให้สังคมสงบ
เรียบร้อยและร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่เข้มแข็งและมี
ภูมิคุ้มกัน (มูลนิธิชัยพัฒนา (2546); สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ (2549) จึงเป็นโจทย์น่าสนใจศึกษา ในพื้นที่อาเภอกัลยาณิวัฒนา อยู่ในภาวะใด มีศักยภาพหรือ
เงื่อนไขต่อการพัฒ นา อย่างไร เพื่อพัฒ นาแนวทางการบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมิ นทุนชุมชน ด้วยการสังเคราะห์ศักยภาพและ
เงื่อนไขที่มีผลต่อการบริหารจัดการทุนอันนาปสูแ่ นวทางบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยเริ่มต้นจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีหลักที่สาคัญและวรรณกรรม นักวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ และผู้ทางานสนองพระราชดาริ (ประเวศ วะสี ,2542; สุเมธ ตันติเวชกุล ,2547 ;ปรียานุช
พิบูลสราวุธ, 2549) อธิบายได้ว่า ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงชุมชนเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันถาวร เพราะ
มีทุนธรรมชาติพอประมาณ รวมทั้งทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ทาให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้ง
การดู แลให้ สมาชิกทุ กครัวเรือ นอยู่ดีมีค วามสุขตามอั ตภาพ สั งคมสงบเรียบร้อ ยและชาวบ้ านร่วมอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ แบบประเมินและวิธีการประเมินจึงไม่ตอ้ งการความซับซ้อน เพราะเป้าหมายสาคัญ
คือให้ชุมชนทราบศักยภาพและปัจจัย เงื่อนไข เพื่อหาแนวทางพัฒ นาปรับปรุงตนเอง มากกว่าการนาผลไป
เปรียบเทียบกับชุมชนอื่น จึงกาหนดระดับความสมดุลขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 1) ทุน 4 มิติ คือ
ทุนพื้นฐานของชุมชน มีพอเพียง ประกอบด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ ทุนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม ที่
เกื้อกูลให้สมาชิกในชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานการดารงชีวิตพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเอง ได้ 2)ศักยภาพการ
บริหารจัดการทุนของชุมชน นัน้ พิจารณาจากการที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จนทา
ให้ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลให้สมาชิกในชุมชนมีอาหารพอเพียง สังคมสงบสุข
ปลอดภัย และร่วมกัน รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม 3) ศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน นั้น พิจารณาจากการที่
ชาวบ้านทุกชนเผ่าอยู่ร่วมกันได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต มีความสามัคคีกลม
เกลียว มีกลุ่มท้องถิ่นและผู้นาเข็มแข็ง สามารถถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ที่
สามารถอธิบายเป็นกรอบคิดการทาวิจัย ดังภาพที่ 1
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สาหรับกระบวนการศึกษาชุมชน ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ผสมผสานกัน โดยชาวบ้านมีส่วน
ร่วมวิจั ยทั้ งระดั บครัว เรือ นและชุม ชน ตั้งแต่ก ารก าหนดดั ชนีช้ีวัด และประเมิน ตนเอง เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณที่มีคุณภาพและเกื้อกูลกัน กลุ่มประชากรเป้าหมาย มีทั้งชาวบ้าน ผู้นาชุมชนทั้งด้าน
สังคมวัฒ นธรรม ผู้ นาฝ่ ายปกครองและบริหาร กลุ่ มเยาวชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เครือ งมือใน
กระบวนการวิจัยมีทั้งเวทีประชาคม ประชุมกลุม่ ย่อย สัมภาษณ์เชิงลึกและการทาแผนที่ชุมชน ส่วนการพัฒนา
แบบประเมินการบริหารจัดการทุนและวิธีการประเมิน มีขั้นตอนสาคัญ ดัง Figure 2 เพื่อให้ได้ดัชนีที่สอดคล้อง
กับภูมิสังคมของชุมชนพื้นที่ สูง อย่างแท้ จริง ส่วนผลของการพัฒ นาดัชนีช้ีวัดการบริหารจัดการทุ น ระดั บ
ครัวเรือน ตามภูมิสังคมของชาวบ้า น มีดัชนีประเมินที่เหมาะสม 1. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ : มีทรัพยากรที่ดิน
ดินที่อุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรน้า พอประมาณกับการเกษตร และผลิ ตข้าวให้พอเพียงกับสมาชิกบริโภค
2.ทุ น เศรษฐกิ จ : มีค วามมั่ น คงของอาหาร (food security) สามารถปลู ก พืช และเลี้ยงสั ต ว์เพื่อ สร้า งรายได้
สามารถบริห ารจั ด การรายได้ รายจ่ าย และมีทรั พ ย์สิ น ออม 3. ทุ น ทางสั งคม :ครอบครั วและเครือ ญาติมี
ปัจจัยพื้นฐานครบถ้วนพอประมาณทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย และการศึกษา รู้หน้าที่รับผิดชอบ
ครอบครัว และชุมชน 4. ทุนวัฒนธรรม: สิ่งที่ยึดโยงสมาชิกในครัวเรือนให้มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ
ทาหน้า ที่ เป็ น พ่ อ แม่ พี่ น้ อ ง ลู ก และเป็ น สมาชิก ที่ ดี ไม่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้กั บ ครอบครั ว ชุม ชนและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนการประเมินการประเมินความสมดุลในการบริหารจัดการทุนระดับชุมชน เพื่อพิจารณาจาก
ระดับความสมดุล อธิบายได้ดังตารางที่ 1
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วิธีการพัฒนา
ชุมชนชนบท

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(หลักการบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล)

เงื่อนไขคุณธรรม
สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ
- ช่วยให้พ่งึ ตนเองได้
- ส่งเสริมความรู้ในการทามาหากิน
ตามหลักวิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสมกับชาวบ้าน


สร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- รู้จักคุณค่าและวิธีการอนุรักษ์ดิน
ป่าไม้และแหล่งน้า


พัฒนาคุณภาพชีวติ
สิ่งแวดล้อมให้ดยี ิ่งขึ้น
- ปัจจัยพื้นฐาน สุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม

ความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาตนเองและชุมชนแบบเน้นพึง่ พาตนเองเป็น
หลักก่อน และไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม
มากเกินไป มีการแบ่งปัน ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน ด้วยการรวมกลุ่มที่
เหมาะสม

ความพอประมาณด้านทรัพยากร
1) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้และระบบ
นิเวศน์ของชุมชนอย่างพอสมควร สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของทรัพยากรและปริมาณทีม่ ใี นชุมชน
2)

พืน้ ฐานของคุณธรรม ความดีงาม ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ความมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ
การจัดการชุมชนอยู่บนพืน้ ฐานของคุณธรรม วิถีสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม โดยมีกรอบประชาธิปไตย และนิติธรรมกากับ รวมทั้งมีการ
ใช้วิธกี ารที่ถูกต้อง ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่เหมาะ
กับสังคม

ความมีเหตุผลด้านการใช้ทรัพยากร
ใช้ทรัพยากรในชุมชนแบบมีการวางแผน กลไก ระบบ
การจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการในการ
นามาใช้ต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ตามวิธีการ
จัดการที่ถูกต้องโปร่งใสโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีใน
ท้องถิ่น

มีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวติ
คานึงถึงแนวโน้มสังคม วัฒนธรรม ค่านิยมที่เกิดขึน้ ใน
อนาคต โดยหาทางอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามเอาไว้ เพื่อสร้าง
ความอบอุ่นในครัวเรือน และความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่ง
เป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการจัดการชุมชนในปัจจุบัน
และอนาคต

เงื่อนไขความรู้

มีภูมิคุ้มกันด้านทรัพยากร
1) ใช้ทุนทางทรัพยากรอย่าง
คานึงถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึน้
ในอนาคตของทรัพยากร
รวมถึงการตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ โดยการใช้
ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพเปัจจัยพื้นฐาน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม ใ้ นการวางแผน
ความรู้ ความรอบรู
พื
อ
่
่งยืญา
น ข้อมูล
และตัดสินให้ใจเกิดใช้ความยั
สติปัญ

และแสวงหาความรู้

ภาพที่ 1 กรอบการวิเคราะห์วิถีชุมชนชนบทด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. พัฒนาดัชนีการบริหารจัดการทุน
โดยใช้งานวิจัยเดิมเป็นต้นแบบและ
ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม

4. คัดเลือกกลุ่มดัชนี และ
กาหนดระดับความมั่นคง
รวมทัง้ ค่าถ่วงน้าหนักที่
สอดคล้องกับสถานภาพของ
ทุนดั้งเดิม เพื่อให้เป็นดัชนีที่
เป็นที่ยอมรับระดับสาธารณะ

2. สร้างกลุ่มดัชนีชวี้ ัดการบริหารจัดการ
ทุนระดับครัวเรือนและชุมชน จากข้อ 1
จาแนกดัชนีให้

1. จาแนกกลุ่มหมูบ่ า้ นตามอิทธิพล
การพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์ทุนที่มผี ล
ต่อวิถีชีวิตชาวบ้านร่วมกับตัวแทน
ชุมชน

สอดคล้องกับภูมิสังคม
และสถานการณ์

พัฒนาดัชนีและวิธี
ประเมิน

9. พัฒนาแบบสัมภาษณ์และ
วิธีการประเมินผล
8.ประเมินผลการบริหารจัดการทุนทัง้
สองระดับ พิจารณาผลทางสถิติและ
ความสมเหตุสมผลร่วมกับตัวแทน
ชุมชน

7. สัมภาษณ์ครัวเรือน
และผูน้ าชุมชน

ประเมินดัชนี
เบื้องต้น
ทดสอบแบบ
ประเมิน

5.สร้างแบบสัมภาษณ์
และพัฒนาวิธีการ
ประเมินการบริหาร
จัดการทุนทัง้ สองระดับ
6. ทดสอบ แบบสัมภาษณ์ /
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
เพื่อปรับ ระดับความสมดุลของ
ดัชนีย่อย ให้สมเหตุสมผลและ
พัฒนาคาถาม

ภาพที่ 2 การพัฒนาดัชนีและวิธีการประเมินการบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล
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ตารางที่ 1 วิธีการประเมินความสมดุลของทุนพืน้ ฐาน ด้านฐานทรัพยากร (CC1) ระดับชุมชน

ทุนพื้นฐานของชุมชน : ฐานทรัพยากร (CC1)

A
ค่าถ่วงน้้าหนัก
(WCC1)

ค่าคะแนนจากการสัมภาษณ์ชุมชน
C

B
ค่าคะแนน
เต็มของแต่
ละดัชนีย่อย
ก
C1

ข
C2

ค
C3

ง
C4

จ
C5

D
ค่าคะแนน
ความสมดุล
ของดัชนีย่อย
(ร้อยละ)

เครือข่าย
C6

1.
2.
3.
4.

ทุกครัวเรือนมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
5
25
1
2
3
4
5
3
67
ชุมชนมีพ้ืนที่ป่าไม้พอเพียง
4
20
5
4
3
2
1
3
63
มีแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค และท้าการเกษตร
3
15
1
3
5
4
2
3
60
ระดับความอุดมสมบูรณ์พนื้ ที่นา ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวใน
3
15
2
3
5
4
1
3
60
อนาคต
E รวมค่าคะแนนความสมดุลระดับชุมชน
15
75
34 31 34 36 33
34
F รวมค่าคะแนนความสมดุลระดับชุมชน
(ร้อยละ)
45 41 45 48 44
45
B = ค่าคะแนนเต็ม = คะแนนเต็มของแต่ละดัชนีย่อย = 5 x ค่าถ่วงน้า้ หนักของดัชนียอ่ ยนัน้ ๆ
D = (C6 x 100)/B
E ค่าความสมดุลเฉลี่ยของทุน พื้นฐานของชุมชน : ฐานทรัพยากร (CC1) = รวมค่าคะแนนความสมดุลของแต่ละดัชนีย่อย โดยพิจารณาตามค่าถ่วงน้้าหนัก
จากตารางมีค่าคะแนนความสมดุลของทุนพืน้ ฐานของชุมชน : ฐานทรัพยากร (CC1) ระดับเครือข่ายเท่ากับ ร้อยละ 45 ในระดับความสมดุล เท่ากับ 1 (ต่้ามาก) ขณะที่
หมูบ่ ้านที่มีคา่ คะแนนสูงสุดคือหมูบ่ ้าน ง. มีคา่ คะแนนเพียง 48 คะแนน
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ผลการวิจัย
การบริหารจัดการทุนชุมชนกัล ยาณิ วัฒ นาอย่างสมดุ ล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยผลการศึกษาสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นศักยภาพและเงื่อนไขของชุมชน ที่มผี ลต่อการบริหารจัดการ
ทุน และส่วนที่สอง เป็นแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทุน เพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
ศักยภาพการบริหารจัดการทุนสี่มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการทุน ระดับครัวเรือน พบว่า 1. ทุนทรัพยากรเพื่อการเกษตร อยู่ในภาวะสมดุล
ระดับปานกลาง มีพอเพียงสาหรับการเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค โดยทุก
ครัวเรือนทาการเกษตรแบบยังชีพ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า ที่มีผลต่อ
ผลผลิตข้าวและนาไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ที่สง่ ผลกระทบถึงทุนเศรษฐกิจ 2. ทุนเศรษฐกิจ
แม้ทุกครัวเรือน มีข้าวพอเพียงบริโภคและเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
ประกอบกับต้องมีค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน และเพิ่มรายจ่ายไม่จาเป็นรายวัน จึง กล่าวได้วา่ เศรษฐกิจเป็นทุน
ที่ชุมชนกัลยาณิวัฒนามีค่อนข้างน้อย จึงจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ 3. ทุนทางสังคม
มีภาวะสมดุลปานกลาง เพราะทุกครัวเรือนมีวิถีดารงชีวิตที่เกื้อกูล แบ่งปันกันโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐาน ด้าน
อาหาร ที่ทากินและที่อยูอ่ าศัย แต่มีสมาชิกวัยแรงงานบางครัวเรือจาเป็นต้องไปหารายได้นอกพื้นที่เพื่ อจุนเจือ
ครอบครัว และสมาชิกวัยเรียนบางครอบครัวไม่มีโ อกาสได้รับการศึกษาในระดับสูง 4. ทุนวัฒนธรรม อยู่ใน
ภาวะสมดุลค่อนข้างสูง ด้วยวิถีการดารงชีวิตของชนเผ่า ที่มีการถ่ายทอดบทบาทหน้าที่ในครอบครัว ความรู้
การทามาหากินแบบสุจริต และการดูแลรักษาทรัพยากรครัวเรือน จากพ่อแม่สู่บุตรหลาน ยังดาเนินไปด้วยดี
ร่วมทั้งการมอบหมายสมาชิกให้มีสว่ นร่วมทางานสาธารณะ
การบริหารจัดการทุน ระดับชุมชน จากการร่วมประเมินตนเองพบว่า ทุนพื้นฐาน ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีภาวะสมดุลระดับปานกลาง เพราะ ทุกหมู่บ้านมี ทุน
ทรัพยากรพอประมาณสาหรับการเกษตร การตัง้ ถิ่นฐาน และการใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาได้จากพื้นที่ป่า ที่
ทากิน และการผลิตยังชีพที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นแหล่งอาหาร ยกเว้นทรัพยากรแหล่ง
น้า ซึ่งพบว่าชุมชนส่วนใหญ่มปี ัญหาขาดแคลนน้าและอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าว ดังภาวะแห้งแล้งสะสม
มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2555/58 อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของภาวะอากาศระดับโลก ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ
ต่อภาวะความมั่นคงในการผลิตอาหาร ขณะที่ภาวะสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการใช้และการ
จัด การที่มีเหตุผล พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ ยังคงให้ ความสาคัญ กับการผลิตข้าวเพื่อบริโภคเป็ นสาคั ญ หากมี
ปริมาณเพียงพอส่วนที่เหลือจึงนาไปขาย หรือเหลือเผื่อแผ่เครือญาติ และการเก็บหาของป่าซึ่งถือว่าเป็นความ
สมดุ ล ในระดับสู ง ส่ วนความสมดุ ลของทุ น วัฒ นธรรม พบว่าทุ ก ชุม ชน มีสู ง และสามารถปั จ จัย ค้าจุ น ทุ น
ทรัพยากร ธรรมชาติและทุนเศรษฐกิจ ผ่านความเชื่อ เรื่องบุญกรรมและการตอบแทน จนเกิดเป็นสวัสดิการ
ทางสังคมผ่านหลักสิบลด กองทุนและกองบุญข้าว รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้า ด้วย
จารีตชนเผ่า
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ศักยภาพในการบริหารจัดการทุนพื้นฐาน มีภาวะสมดุลระดับปานกลาง ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการทุนเศรษฐกิจที่สามารถเกื้อกูลและผ่อนคลายความเดือดร้อนด้านอาหาร เพราะทุกชุมชนมีธนาคารข้าว
และกองบุญข้าว จากพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรใน
ปี พ.ศ. 2533 และยังคงความเข้มแข็งอยู่ทุกชุมชน นอกจากนั้ น ชุมชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผ่าน
ระเบียบและจารีตประเพณี การเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในปัจจัยพืน้ ฐานผ่านกลุม่ สวัสดิการท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม
สาธารณะและการประกอบอาชีพ
การบริหารจัดการชุมชน ที่บ่งชี้ถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต อยู่ในระดั บ
ปานกลาง ชุมชนกัลยาณิวัฒนา มีสถาบันสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่ วัด โบสถ์ โรงเรียน และกลุ่มท้องถิ่น กลุ่มผู้
อาวุโสที่สามารถให้ปรึกษาผู้นาได้ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มสวัสดิการสังคม (กองทุนข้าว ธนาคารข้าว) กลุ่ม
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้า และเครือข่ายชนเผ่า ประการสาคั ญ ทุกหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ที่ดี สามารถเชื่อมโยง
ความคิ ด ความเชื่อและธรรมเนีย นประเพณี ให้ ด ารงชีวิต แบบสายกลาง แต่ด้ วยปั จจั ยภายนอกจาก กลุ่ ม
ประชากรที่อพยพมาจากต่างถิ่น ที่ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน รวมทั้งรับรู้ปัญหาหรือปฏิบัติ
ตามระเบียบชุมชน ส่วนชุมชนในเขตการค้าและเขตศูนย์ราชการ มีปัญหาการเปลี่ยนมือถือครองที่ดิน โดยคน
นอกพื้นที่ ส่วนปัจจัย ภายใน นั้น ชุมชนขาดการพัฒ นากลุ่มผู้นาเยาวชนขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้นาต่อแถวเพื่อดูแล
ชุมชนตามภูมสิ ังคม โดยเฉพาะการดูแลสังคมวัฒนธรรมชนเผ่า
ศักยภาพที่มีผลต่อการบริหารจัดการทุน นั้น สิ่งที่บ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของชุมชน คือผู้นาชุมชน
เกือบทุกคน ทุกกลุ่ม เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาควบคู่กับการรักษาวิถีชนเผ่า
ขณะที่ผู้นาธรรมชาติ มีความสามารถด้านความคิด มีภูมปิ ัญญา และได้ร่วมแก้ไขปัญหาสาคัญของชุมชน ด้วย
การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความรู้ท้องถิ่น และความรู้ใหม่ และท้ายสุดกลุ่มท้องถิ่นมีหลากหลาย
และผสมผสานคาสอนทางศาสนา วัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นมาสร้างสวัสดิการสังคม และกลายเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสูค่ วามเข้มแข็ง ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ชุมชนกัลยาณิวัฒนา มีเงื่อนไขที่มีผลต่อการบริหารจัดการทุน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ดั ง นี้ 1. ขาดความรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นการเกษตรที่ เหมาะสมกั บ เงื่อ นไขธรรมชาติ
2. กระแสบริโภคนิยม ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาน่าวิตกกั งวล 3. ครัวเรือ นมีค วามเป็ นปั จ เจก (individualism) มากขึ้น
ซึ่งจาเป็นต้องทุ่ มเทกั บ การหารายได้ ให้พ อเพียงกับรายจ่าย จึงมีผลให้ ความช่วยเหลือเกื้อ กูล และร่วมกั น
ทางานสาธารณะลดลง 4. มีช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้น การถ่ายทอดความรู้ ธรรมเนียนวัฒนธรรมอันดีของชน
เผ่าจากรุ่นอาวุโสไปสู่เยาวชนยากลาบากมากขึ้น 5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองน้อย และการไหลเข้าของ
กระแสทุนนิยมจากคนต่างถิ่น
จากการทาเวที เสวนาร่วมกั บผู้ น าชุม ชน ทั้ งฝ่ ายสั งคมวัฒ นธรรมและกลุ่ ม แต่งตั้งรวมทั้ งตั วแทน
ชาวบ้าน และกลุ่ม เยาวชน สรุปได้ว่า ชาวบ้านยังขาดความรู้และเทคโนโลยีด้ านการเกษตรที่ เหมาะสมกั บ
เงื่อนไขธรรมชาติ ขณะที่กระแสบริโภคนิยมกาลังไหลเข้าสู่พ้ืนที่ การไหลเข้าของกระแสทุนจากคนต่างถิ่น ที่
สามารถนาทรัพยากรของชุมชนไปใช้ประโยชน์ แม้งานวิจัยนี้ไม่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาจากการ
บริโภคนิยมได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านระเบียบวิธีวิจัยกับเวลาที่จากัด แต่ผู้นาและกลุ่มท้องถิ่ นต่างวิตกกังวล
กั บ ปั ญ หาค่ อ นข้ า งมาก และชุ ม ชนยั ง ไม่ มี แ นวทางแก้ ไ ขปั ญ หา มี ผ ลให้ ค รั ว เรื อ นมี ค วามเป็ น ปั จ เจก
(individualism) มากขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องทุ่มเทกับการหารายได้ให้พอเพียงกับรายจ่าย จึงมีผลให้ความช่วยเหลือ
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เกือ้ กูล และร่วมกันทางานสาธารณะลดลง ขณะที่มชี อ่ งว่างระหว่างวัยเพิ่มมากขึน้ การถ่ายทอดความรู้ ธรรม
เนียนวัฒนธรรมอันดีของชนเผ่าจากรุ่นอาวุโสไปสู่เยาวชนยากลาบากมากขึ้น ใน 8 ชุมชนที่ศึกษาพบว่า ผู้นา
และแกนนาในปัจจุบัน พยายามอย่างยิ่งที่สืบทอดวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่น แต่ความสาเร็จยังปรากฏไม่
ชัดเจน และท้ายสุด ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองน้อย
การพัฒนาการบริหารจัดการทุน อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในมองมุ ม ของชุ ม ชนโดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ น าความคิ ด อธิ บายได้ ว่า กลุ่ ม องค์ ก รหลากหลายที่ มี ผ ล
เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาเภอกัลยาณิวัฒนาที่ทางานตามความชานาญเฉพาะ และแยกส่วนอย่างชัดเจนตาม
ช่องงานของแต่ละหน่วย แต่การบริหารจัดการพัฒนาเป็นเอกเทศตามช่องทางของตนเองจึงเกิดความซ้าซ้อน
และสร้างความสับสนกับประชาชน แต่ขาดการเกือ้ กูลต่อเจ้าของทุนคือชาวบ้านอย่างแท้จริง
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาภาคชุมชนชนบท หากแปลบนฐานของกลวิธีการพัฒนาชุมชน
ชนบท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาเนินพระราชกรณียกิจ หรือเรียกว่า หลักการทรงงานแล้วนั้น การ
พัฒ นาที่ยั่งยืน คือการคงความสัมพันธ์ของระบบใหญ่ คือระบบธรรมชาติทั้งทางกายภาพและชีวภาพ และ
ระบบนิเวศมนุษย์ที่ไม่สามารถแยกส่วนกันได้และจาเป็นต้องอยูด่ ้วยกันแบบพึ่งพาอาศัย ชุมชนจาเป็นต้องพึ่งพิง
ระบบธรรมชาติ ตั้งแต่การตั้งถิ่ น ฐาน ซึ่ งเป็ น เรื่องของการใช้พ้ืน ที่ทางภู มิศ าสตร์ก ายภาพ และระบบผลิ ต
การเกษตร รวมถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหาร ส่วนการบริโภคระบบสังคมวัฒนธรรมเป็นเรื่องของ
การจัดกลุ่มองค์กร เพื่อชุมชนอยูร่ ่วมกัน สร้างและใช้ความรู้ความคิด ความเชื่อ การมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน และท้ายสุดคือระบบการบริหารจัดการชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ และทิศทางการพัฒนาตนเอง ดัง
ภาพที่ 4 - 5
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การบริหารจัดการทุน ของภาครัฐ

วิธีการพัฒนาชุมชนชนบท

แนวทางการพัฒนาชุมชนให้สามารถ

บริหารจัดการทุนอย่างสมดุล
ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
 สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
 สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
 สนับสนุนเพื่อรวมกลุม่ และเชื่อมโยง
เครือข่าย
 สนับสนุนด้านวิชาการและTygolhnhce
 สนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณ

ด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง
 สนับสนุนด้านการผลิตอาหาร
 สนับสนุนการผลิตเพื่อขาย
 การบริหารจัดการผลิตเพื่อขายและตลาด
 สนับสนุนการออมและรวมกลุม่ เศรษฐกิจ

1. สามารถให้พงึ่ ตนเอง
2. อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้
3. ส่งเสริมความรู้ด้านทามาหากิน ด้วยวิธี
+ ให้ความรู้ เพื่อดูแลตนเอง
+ การจัดองค์กร ชุมชน
+ การเพิ่มความสามารถตัดสินใจ
+ การเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและพัฒนาประชากรทุก
กลุ่ม
การเชื่อมโยงองค์กรชุมชน
- เครือข่ายท้องถิ่น
- ประชาคมระดับหมู่บ้านและตาบล
- องค์กรปกครองท้องถิ่น

ครัวเรือน
กลุ่มองค์กรท้องถิ่น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
 การบริหารจัดการ
 การสร้างเครือข่ายร่วมบริหารจัดการ
ตอบสนองต่อความจาเป็นของชุมชน
เหมาะสมกับภูมิกายภาพและเงื่อนไขสังคม

ชุมชน เครือข่าย

เพิ่มศักยภาพให้ชุมชน

เข้มแข็ง เพื่อ
7) สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
บริหารจัดการปัญหาจาก
การใช้ได้บ้าง
8) พัฒนาระบบผลิตอาหาร
และสร้างรายได้ ด้วยทุน
ท้องถิ่น
9) คงความเป็นชุมชนชนเผ่า
10) ปรากฏกระบวนการเรียนรู้
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
บวกและลบ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม
11) ดูแลสมาชิกที่ด้อยโอกาส
12) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชุมชนกับคนภายนอก

เป้าหมายขั้นพื้นฐาน
ของการบริหารจัดการทุน
อย่างสมดุล
4) ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากร ชุมชน รู้
เข้าใจและสามารถดูแล
รักษารัพยากรธรรมชาติ
ดิน น้า ป่าไม้
5) ความมั่นคงของครัวเรือน
มีคุณภาพชีวิตดีทั้ง
ความมั่นคงด้านอาหาร
ที่อยู่อาศัยความรู้
สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
6) ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ ความสามารถ
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
(ด้านการหารายได้ และ
การออม และลด
รายจ่าย)

ภาคภาคี (Stakeholders)
- ประชาคมท้องถิ่นและเครือข่าภาพที
ยนอกพื่ น้ 3ที่
- GOs ระดับท้องถิ่น
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ภาพที่ 4 วิถีการพัฒนาชุมชนกัลยาณิวัฒนา
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทุน อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
สร้างกระบวนการพัฒนาบนความสมดุลของภูมิสังคมด้วยการบูรณาการทุน 4 ด้าน ที่เกื้อกู ลกัน ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ทุนทั้งสี่ด้าน ด้วยการนาหลักการทรงงาน ตามขั้นตอน เพื่อให้
พึ่งพาตนเองได้ เหล่ านี้ อ าจทาให้ ชุม ชนอ าเภอกั ล ยาณิ วั ฒ นาบริห ารจั ด การทุ น อย่างสมดุ ล ภายใต้ ค วามรู้ และ
คุณธรรม นาชุมชนให้พัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน
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ภาพที่ 6 การบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล
หัวใจสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนของชุมชน คือการให้ความสาคัญกับผู้นาท้องถิ่น ช่วยให้
แผนพัฒนาเข้าถึงบริบทพื้นที่ได้ ด้วยการติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชน และหลีกเลี่ยงการสั่งการ แต่ปัจจัยสาคัญ
อยู่ที่ศั ก ยภาพและโอกาสของผู้ นาในการมีส่ ว นร่ วมพิจ ารณาก าหนดแนวทางการพั ฒ นาตนเอง เพื่อ รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และพบว่าระบบที่กาหนดขึ้นโดยกรรมการหมู่บ้านมีประสิทธิภาพดีกว่าการดาเนินงานจากราชการแต่
เพีย งฝ่ายเดีย ว หน่วยงานภาครัฐที่ เข้ามาทางานควรคานึ งถึ งและสนั บสนุ น ระบบเดิ ม แทนการแทรกแซง ดั งนั้น
เครือข่ายในพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐควรสานความสัมพันธ์ให้มั่งคงได้แก่ ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์กรทางศาสนา และผู้นา
เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นน้า
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วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านการบริหารจัดการทุนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความท้า
ทายอย่างยิ่งต่องานวิจัย เพราะการแปลจากดัชนีเชิงคุณภาพเป็นดัชนีช้ีวัดเชิงปริมาณ เพื่อหาวิธีคานวณให้เห็นระดับ
นัยสาคัญ ทาให้ก ารอธิบายทุ นและศักยภาพในการบริหารจัดการของชุมชนเพื่อการพัฒ นาสามารถมองเห็ นเป็ น
รูปธรรม อีกทั้งขยายผลเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ส่วนการพัฒนาดัชนีและแบบประเมินนั้น แท้จริงแล้ว
ยังมีชุม ชนไทยอีก หลายลั กษณะที่ต้องการดัชนีช้ีวัดและแบบประเมินการบริห ารจัด การทุ นตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ามารถน าไปขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาตนเอง เช่น ชุม ชนเมื อ ง ชุม ชนกึ่ ง เมือ งกึ่ งชนบท ชุน ชน
เกษตรกรรมพื้นที่ราบ เหล่านี้ ล้วนน่าสนใจศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดและทิศทางการพัฒนาชุมชน ตาม
ปัจจัยเงื่อนไข ทิศทางและกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา ว่าควรมีนัยยะสาคัญแตกต่างกันอย่างไร ในมิติของฐาน
ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัย การบริหารจัดการทุนชุมชนกัลยาณิวัฒนา อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้รับสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
The promotes of product development project for community enterprise of
PhuKamyao, Phayao
อภิวัฒน์ ปันทะธง1* และ ปิยฉัตร อุดมศรี2
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ง นี้มี วัต ถุ ป ระสงค์ 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในรูป แบบการพั ฒ นาตั วผลิ ต ภั ณ ฑ์
บรรจุภัณ ฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ได้มีการพัฒ นารูปแบบผลิตภัณ ฑ์ใหม่ 4 รูปแบบ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มศี ักยภาพ ในการจาหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น พบว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นโดยการร่วมมือกันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ 3. เพื่อพัฒนา
นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดียให้มคี วามรู้และประสบการณ์ตรงในการนาองค์ความรู้จาก การเรียนการสอนไป
บริการวิชาการแก่สังคมในอาเภอภูกามยาว พบว่านิสติ สาขาคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดียให้มีความรู้ และประสบการณ์
ตรงในการนาองค์ความรู้จากการอบรมในโครงการไปใช้ได้จริง 4. เพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
วิส าหกิ จชุม ชนโดยการมีส่ว นร่วมของคณาจารย์แ ละนิสิต มหาวิทยาลั ย พะเยา พบว่าโมเดลต้น แบบที่ ได้ พั ฒ นา
สามารถนามาใช้ได้จริง 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น โดยการจาแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์ รายบุค คล การ
สนทนากลุ่ม การประชุมระดมความคิด การสังเกตผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์สถิติในการวิจัย คือ Mean, Standard
Deviation, Independent Samples, One-Way ANOVA มาท าการวิ เคราะห์ ค วามพึ่ ง พอใจ และน ามาสั ง เคราะห์
เชื่อมโยงให้สอดคล้องกัน เพื่อตอบปัญหาการวิจัย ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่ อต้นแบบ จากการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยจาแนกตามเพศ พบว่าการประเมินระดับความพึงพอใจ จาแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน
โดยเพศชายมีค่าประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.14 อยู่ในระดับ มีความพึงพอใจในระดับมาก และเพศหญิงมีค่า
ประเมินระดับความพึงพอใจอยูท่ ี่ 4.29 อยู่ในระดับ มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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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

บทนา
จากการศึกษารายงานผลการวิจัยเรื่อง การสารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ตาบลดงเจน
อาเภอ ภูกามยาว จังหวัดพะเยา พบว่าวิสาหกิจชุมชนอาเภอภูกามยาวมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลายอย่างที่ต้องการ
ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และหีบห่อของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความสวยงาม มีความทนทาน
และ ลดต้นทุนการผลิตให้แก่วสิ าหกิจชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสาสาร จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากวิส าหกิ จ ชุม ชน โดยเฉพาะการเพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่า ย และการขยายโอกาส มุ่งเน้น เพื่ อให้ เกิ ด การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเภอภูกามยาว ที่ผู้ประกอบการสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ได้เห็นถึงความสาคัญของ
การบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการส่งเสริมให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอาเภอภูกาม ยาวเพื่อให้นิสิตได้มีการนาองค์ความรู้จากการเรียนไปให้บริ การวิชาการแก่
ชุมชน โดยการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน สินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถขยายโอกาสทาง
การตลาดและยกระดับไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ใน อนาคต ทั้งนี้คาว่า ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสิงค้าเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึง การบริการ ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษา
ภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพ มีจุดเด่นจุดขายที่รู้จักกันแพร่หลาย ไปทั่วประเทศ และทั่วโลก โครงการส่งเสริมการ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์วิสาหกิจ ชุม ชนในพื้นที่ อ าเภอภู ก ามยาว จั งหวัด พะเยา มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ ส่ งเสริมการพั ฒ นา
ผลิตภั ณ ฑ์ในรูปแบบการพัฒ นาตัวผลิ ตภัณ ฑ์ รูปแบบบรรจุภัณ ฑ์ หรือรูปแบบสื่อ ประชาสัม พั นธ์ และ เพื่อสร้าง
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มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการ จาหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต สาขาคอมพิ ว เตอร์ แ ละมั ล ติ มี เดี ย ให้ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ตรงในการนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนไปบริการวิชาการแก่สังคมในอาเภอภูกามยาว และเพื่อ
เป็น โมเดลต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์
2. เพื่อสร้างมู ล ค่าเพิ่ม ให้ แก่ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ให้ ส ามารถสร้างรายได้ ลดค่ าใช้จ่าย และพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ มี
ศักยภาพ ในการจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
3. เพื่อพัฒนานิสิตสาขาคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียให้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการนาองค์ความรู้
จากการเรียนการสอนไปบริการวิชาการแก่สังคมในอาเภอภูกามยาว
4. เพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และ
นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กลุ่มเป้าหมาย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยแบ่ ง ออกเป็ น สองกลุ่ ม กลุ่ ม ภายใน
มหาวิท ยาลั ย ประกอบไปด้ ว ย นิ สิ ต และบุ ค ลากรสายวิชาการ ภายในมหาวิท ยาลั ย พะเยา และกลุ่ ม ภายนอก
มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย บุคลากรในส่วนราชการ ในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว โดยเลือกแบบเจาะจงภายใต้กรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาใน
การดาเนินการวิจัย 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา
เป้าหมายของตัวชี้วดั
ด้านผลผลิต (output)
- เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน
: จานวนการจัดกิจกรรม โครงการ 2 ครัง้
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80
- เชิงเวลา
: ร้อยละของการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
ด้านผลกระทบ (impact) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น รูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรือรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน มีความสามารถทางการแข่งขันได้
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวางแผน (Plan)
1. วางแผนการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. กาหนดระยะเวลาและสถานที่ดาเนินงาน
3. กาหนดงบประมาณดาเนินการ
4. กาหนดตัวผู้รับผิดชอบกิจกรรม
5. กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมอบรม
6. กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้บรรลุตามตัวชีว้ ัดที่กาหนดไว้
การดาเนินงาน (Do)
1. การรวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ หาแนวทางการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาแบบร่าง และวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อหาแบบร่างที่เหมาะสม
4. จัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากแบบร่างที่เหมาะสม
5. ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการพั ฒ นา ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์
วิสาหกิจชุมชน
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
การตรวจสอบ (Check)
1. การประเมินขั้นตอนการดาเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
2. การประเมินผลของการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดในแผนที่ได้กาหนดไว้
การปรับปรุงแก้ไข (Action)
1. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและผลประเมินโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขโครงการ
ครั้งต่อไป
2. สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. นาผลที่ได้จากการพัฒนาและการประเมินความพึงพอใจ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิตเิ พื่อสรุปผลการวิจัย
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ภาพที่ 1 และ 2 จัดกิจกรรมบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรจาก TCDC
(Thailand Creative & Design Center หรือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ)

ภาพที่ 3 ถึง 6 กิจกรรมการลงพื้นที่ กลุ่มผ้าทอมือ บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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ภาพที่ 7 ถึง 12 กิจกรรมอบรม การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน
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ภาพที่ 13 ถึง 18 กิจกรรมการลงพืน้ ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง: โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผู้วิจัย
ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลของโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
1. ผลจากการศึกษาข้อมู ล เอกสารต่างๆ และการจั ดกิจ กรรม รวมทั้ งการเก็บข้อมู ลโดยการสัม ภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้วิจัยได้พบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา สามมารถ
นามาแปรรูป และสามารถนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และเป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของชุมชน และผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงได้มีการพัฒนารูปแบบมาจากการนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ มาร่วมกับความคิด
สร้างสรรค์ และกลุ่มที่สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในพืน้ ที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบจากผลิตภัณฑ์ชุมนชนที่มี จานวน
4 รูปแบบ ได้แก่

ภาพที่ 19 ถึง 22 รูปแบบผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 23 ถึง 25 รูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
2. จากการศึ ก ษาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ บู ร ณาการร่ ว มกั บ การเรี ย นการสอน ของนิ สิ ต สาขา
คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ให้มีความรู้ และประสบการณ์ตรงในการนาองค์ความรู้จาก การเรียนการสอนไปบริการ
วิชาการแก่สังคมในอาเภอภูกามยาว เพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก
2 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือ กลุ่ม กลุ่มผ้าทอมือ บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือ บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มารวมกันเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค้าให้ผลิตภัณฑ์
โดยการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และนาไปทดลองจาหน่าย และใช้ในชีวิตประจาวัน
ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริโภคที่ มี ต่ อ โครงการส่ ง เสริม พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยจาแนกตาม เพศ
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
เพศ

รายการ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
34
66
100

ร้อยละ
34.0
66.0
100.0

อายุ

ต่ากว่า 20 ปี
21 – 25 ปี
36 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

12
28
35
25
100

12.0
28.0
35.0
25.0
100.0

การศึกษา

ต่ากว่ามัธยม
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

0
36
56
8
100

0.0
36.0
56.0
8.0
100.0
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูล
รายได้

รายการ
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากว่า 30,001 บาท
รวม

จานวน
5
12
58
20
5

ร้อยละ
5.0
12.0
58.0
20.0
5.0

100

100.0

ตารางแสดงการประเมินระดับความพึงพอใจ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ จาแนกตามเพศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
และเกณฑ์การแปลงความหมายขอมูล ดังนี้
ช่วงระดับคะแนน
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตารางที่ 2 แสดงการประเมินระดับความพึงพอใจ จาแนกตามเพศ
เกณฑ์ที่กาหนด
1. ความเรียบง่ายของชิน้ งาน
2. ประโยชน์ใช้สอย
3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
4. ความเป็นไปได้ทางการตลาด
5. ความประณีตสวยงาม
ค่าเฉลี่ยรวม

ˉx
4.50
4.17
4.32
3.73
4.02
4.14

ชาย n = 34
SD แปลผล
0.61
1.16
0.80
1.18
0.83

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ˉx
4.68
4.59
4.39
3.75
4.04
4.29

หญิง n = 66
SD
แปลผล
0.58
0.74
0.82
1.13
0.88

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

t

sig

-1.422
-1.883
-0.411
-0.090
-0.089

0.160
0.066
0.682
0.928
0.929

จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินระดับความพึงพอใจจาแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน
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สรุปผลและอธิปรายผล
ส่วนที่ 1 ผลของโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
จากการศึกษาทาให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว มีกลุ่มที่นักวิจัยได้เข้าไป
พัฒนารูปแบบ และการรวมกลุ่มให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ บ้าน
ร่องปอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าด้นมือ บ้านร่องปอ
ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงได้นาผลิตภัณฑ์ ของทั้ง 2 กลุ่มรวมเข้าด้วยกัน แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ให้มีรูปแบบใหม่และมี
ความร่วมสมัย เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี วามแตกต่าง และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนและผู้บริโภคได้อย่างกลมกลืนและลงตัว จึงได้
รูปแบบที่เหมาะสมออกมา จานวน 4 แบบ ด้วยกัน
ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริโภคที่ มี ต่ อ โครงการส่ ง เสริม พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยจาแนกตาม เพศ
ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทั้งหมดจานวน 100 คน โดยใช้วธิ ีสุ่มแบบบังเอิญ พบว่าข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิ งจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศชายจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
34.0
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อต้นแบบ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยจาแนก
ตามเพศ พบว่าการประเมินระดับความพึงพอใจ จาแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน โดยเพศชายมีค่าประเมินระดับความ
พึงพอใจอยู่ที่ 4.14 อยูใ่ นระดับ มีความพึงพอใจในระดับมาก และเพศหญิงมีค่าประเมินระดับความพึงพอใจอยูท่ ี่ 4.29
อยู่ในระดับ มีความพึงพอใจในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
ได้ รับ การสนั บ สนุ น จาก โครงการบริก ารวิชาการแก่ สั ง คม งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 สัญญาเลขที่ : บ030059210006 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส
The study of physical fitness of senior football players
ปัญญา สังขวดี1*
Panya Sungkawadee1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส
ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลตามแนวทางแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกีฬาฟุตบอล
อาวุโสอายุ 55 ปีขึ้นไป จานวน 30 คน โดยใช้ แบบวัดสมรรถภาพทางกายจานวน 7 รายการ ได้แก่ ความหนาของ
ไขมันใต้ผิวหนัง งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาที ยืน – นั่ง 30 วินาที นั่งงอตัวไปข้างหน้า แตะมือด้านหลัง เดินเร็วอ้อม
หลัก และ ยืนยกเข่าขึ้น – ลง 2 นาที วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สมรรถภาพทางกายของนักกี ฬ าฟุต บอลอาวุโส อายุ 55 ปีขึ้น ไป มีค วามแข็งแรงของกล้ามเนื้อทาให้
ร่างกายทรงตัวได้ดี ไม่ล้ม มีการเคลื่อนไหวการวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การ
กระโดดสลับเท้า อยูใ่ นระดับดี
2. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลเมื่อเปรียบเทียบด้วย
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ 7 รายการ พบว่า
1. ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง อยูใ่ นเกณฑ์ที่ปกติ (xˉ = 13.2 , S.D = 6.3) คุณภาพโดยรวมของ
รายการทดสอบค่าความเชื่อมมั่น 0.96 และค่าความเที่ยงตรง 0.89
2. งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาทีหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล พบว่าสามารถงอแขนยกน้าหนัก อยูใ่ นระดับ
ดีมาก 17 ครัง้ ขึน้ ไป ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่น อยู่ในระดับต่า (8 - 10 ครัง้ ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.01
3. ยืน – นั่ง 30 วินาที เฉลี่ย 35 ครัง้ ขึน้ ไป อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลเฉลี่ย
19 ครัง้ อยูใ่ นระดับต่ามาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นั่งงอตัวไปข้างหน้า หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ย 8 - 13 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี ซึ่ง
ดีกว่าก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลที่วัดระยะเฉลี่ย 4 - 1 เซนติเมตรต่อการทดสอบ 5 ครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
5. แตะมือด้านหลัง หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ย 14 เซนติเมตร อยูใ่ นระดับดีมาก ซึง่ ดีกว่า
ก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลที่วัดระยะเฉลี่ยได้ 22 - 28 เซนติเมตร อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
6. เดินเร็วอ้อมหลัก เฉลี่ย 12.67 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกิจกรรมกีฬาฟุตบอลที่
มีเวลาเฉลี่ย 19.19 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
1 ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
1
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7. ยืนยกเข่าขึ้น – ลง 2 นาที เฉลี่ย 56 - 75 ครัง้ อยูใ่ นระดับต่า ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอล
ที่มีเวลาเฉลี่ย 35 ครัง้ อยู่ในระดับต่ามาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปีขนึ้ ไปพบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.88 , S.D = 0.20)
คาสาคัญ: ฟุตบอลอาวุโส แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้สูงอายุ

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 (xˉ = 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. (xˉ = 4.88 , S.D = 0.20)
Keywords: senior football players, the physical fitness test, old people

บทนา
ฟุตบอล (Football) หรือช์อคเกอร์ (Soccer) เป็นกีฬายอดนิยมที่มีผู้เล่น และผู้สนใจชมการแข่งขันทั่วโลกเป็น
จานวนมาก เป็นกีฬาที่มกี ารแข่งขันตัง้ แต่ระดับเด็ก เยาวชนจนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงมีรายการแข่งขันมากมายและเป็นกีฬา
ที่มีผู้สนใจเล่น ในทุกช่วงอายุ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศและนานาชาติ กีฬาฟุตบอลยังช่วยให้ผู้เล่นมีความ
คล่ อ งตั ว ในการเล่ น มี ส มรรถภาพแข็ ง แรง เนื่ อ งจากการเล่ น กี ฬ าฟุ ต บอลต้ อ งใช้ ทั้ ง ทั ก ษะ ความสามารถและ
สมรรถภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสจึงเป็นกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสนใจในการเล่นและการ
แข่งขันการเล่นกีฬาฟุตบอลจึงมีการนัดหมายรวมกลุ่มผู้สนใจเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล การส่งทีมเพื่อ
แข่งขัน สมรรถภาพทางกายที่ดี มีผลต่อทั้งการเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา คุณภาพชีวิตที่ดีการมีสมรรถภาพ
ทางกายที่ดีสาหรับการเล่นกีฬาจะส่งผลถึงการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมฟุตบอลหรือการแข่งขันฟุตบอล
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสและการพัฒนาความสามารถทางกีฬาอย่างต่อเนื่องการมีสมรรถภาพ
ทางกายที่ ดี ใ นผู้ สู ง อายุ ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ตามล าดั บ ปั จ จุ บั น ความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าได้ ใ ห้
ความสาคั ญ มากขึ้นกั บสมรรถภาพทางกายของนัก กีฬ าโดยจะมีวิธีก ารเฉพาะเจาะจงกั บกี ฬาแต่ประเภทและยั ง
เฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาอาวุโสที่ต้องมีความสามารถทางกายที่แตกต่างกันประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายดี
ทาให้ กล้ามเนื้อมีความสามารถในการทางานได้ดียิ่งขึน้ กล่าวคือ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกาลังกายหรือทางานจะมี
ขนาดใหญ่แข็งแรงมากขึ้นตลอดจนกล้ามเนื้อหัวใจจะมีความแข็งแรงสามารถหดบีบตัวได้แรงขึน้ ช่วยให้การไหลเวียน
ของโลหิตดีข้นึ หัวใจ สามารถรับออกซิเจนได้มากขึน้ ส่งผลให้ระบบประสาทสามารถควบคุมการทางานของร่างกายได้
ดีขึ้น จะช่วยให้ ประกอบกิจ กรรมต่าง ๆ ด้ วยความชานาญนั ก กี ฬ าที่ มีส มรรถภาพที่ แ ข็งแรงร่างกายไม่บกพร่อ ง
กล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกายเจริญเติบโตได้สัดส่วนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีภูมติ ้านทานโรค
สูง และลดการเจ็บป่วยเนื่องจากผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีย่อมมีสุขภาพดีไม่มีโรคเบียดเบียนและยังทาให้นักกีฬามี
บุคลิกดี ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีร่างกายจะมีการทรงตัวดีมีทรวดทรงที่สง่างาม เป็นการช่วยเสริมบุคลิกภาพ ได้
ทางหนึ่งเกิดความมั่นใจในตนเองในการปฏิบัติ งานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี
สมอง ความจาดี เพราะผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี ย่อมมีสุขภาพดี การทีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงช่วยให้จิตใจ
แจ่มใส เมื่อจิตใจแจ่มใส ย่อมมีสมาธิเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (health–related physical fitness) สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับ
สุขภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา สุขภาพและเพิ่มความสามารถในการทางานของ
ร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงใน การเกิด โรคต่างๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคปวดหลัง ตลอดจนปัญ หาต่างๆ ที่เกิด จากการขาดการออกกาลัง กาย (สุพิตร สมาหิโต, 2556) ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscle strength) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อหรือกลุ่ม กล้ามเนื้อที่
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ออกแรง ด้วยความพยายามในครั้งหนึ่งๆ เพื่อ ต้าน กับแรงต้านทาน ความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะทาให้เกิดความ
ตึงตัวเพื่อใช้แรงในการยกหรือดึงสิ่งของต่างๆ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะช่วยทาให้ ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่าง
ขึน้ มาได้ หรือที่เรียกว่า ความแข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรง ซึ่งจะเป็นความสามารถ ของกล้ามเนื้อที่ชว่ ยให้ร่างกายทรง
ตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่ได้โดยไม่ล้ม เป็นความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
เช่น การวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขา เดียว การกระโดดสลับเท้า เป็นต้น ความแข็งแรงอีก
ชนิดหนึ่งของกล้ามเนื้อเรียกว่า ความแข็งแรงเพื่อ เคลื่อนไหวในมุมต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่างๆ
เพื่อเล่นเกมกีฬา การออกกาลังกาย หรือ การเคลื่อนไหวในชีวติ ประจาวัน เป็นต้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการ
เกร็ง เป็นความสามารถของ ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในการต้านทานแรงที่มากระทาจากภายนอกโดย
ไม่ล้มหรือสูญเสียการทรงตัวไป 2. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscle endurance) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่
จะรักษา ระดับการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานาน โดยเป็นการออกแรงที่ทาให้วัตถุเคลื่อนที่ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ
หรือ หลายครั้งติด ต่อ กั น ความอดทนของกล้ ามเนื้อสามารถเพิ่ม ได้ ม ากขึ้นโดยการเพิ่ม จ านวนครั้งในการปฏิบัติ
กิจกรรม ซึ่งขึน้ อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ ระดับสมรรถภาพทางกายและชนิดของการออกกาลังกาย 4 3.
ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เต็มช่วง ของการเคลื่อนไหว
การพัฒนาทางด้านความอ่อนตัวทาได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็น หรือการใช้แรง ต้านทานในกล้ามเนื้อและ
เอ็นต้องทางานมากขึ้น การยืดเหยียดของกล้ามเนื้อทาได้ทั้งแบบอยูก่ ับที่หรือมีการ เคลื่อนที่ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ควรใช้การเหยียดของกล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับที่ นั่นก็คือ อวัยวะส่วนแขน และขาหรือลาตัวจะต้องเหยียดจนกว่า
กล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงและจะต้องอยู่ในท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้ ประมาณ 10-15 วินาที 4. ความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (cardiovascular endurance) เป็น ความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะลาเลียง
ออกซิ เจนและสารอาหารไปยังกล้ ามเนื้อที่ ใช้ในการออกแรง ไปยั งกล้ ามเนื้อ ขณะทางาน ให้ ทางานได้ เป็ น ระยะ
เวลานาน และขณะเดียวกันก็นาสารที่ ไม่ต้องการซึ่ง เกิดขึน้ ภายหลังการทางานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อที่ใช้
ในการออกแรง ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างนั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลาติดต่อกันประมาณ
10-15 นาที ขึ้นไป 5. องค์ประกอบของร่างกาย (body composition) หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น น้าหนัก
ตัวของร่างกายคนเรา โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นไขมัน (fat mass) และส่วนที่ปราศจาก ไขมัน (fat-free
mass) เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกาย โดยทั่วไปองค์ประกอบของร่างกายจะเป็นดัชนีประมาณ
ค่าที่ทาให้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักที่เป็นส่วนของไขมันที่มีอยูใ่ นร่างกาย ซึ่งอาจจะหาคาตอบที่เป็นสัดส่วนกันได้
ระหว่างไขมันในร่างกายกับน้าหนักของส่วนอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ส่วนของกระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่าง ๆ
การรักษาองค์ประกอบในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยทาให้ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วน
จะเป็ น จุด เริ่มต้น ของการเป็ น โรคที่ เสี่ ยงต่ออั น ตราย ต่อ ไปอีก มาก เช่น โรคหลอดเลือ ดหัว ใจตีบ หั วใจวาย และ
โรคเบาหวาน เป็นต้น (สุพติ ร สมาหิโต, 2556)
ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นหัวใจสาคัญในการเล่นฟุตบอลโดยเฉพากับนักกีฬาอาวุโสเนื่องจาก
ต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถภาพที่ดีและมีความคล่องตัว เพื่อการรับ การส่ง การโหม่ง การเลี้ยง การยิงประตู การ
กระโดด การชนไหล่ รวมทั้งทักษะการเป็นผู้รักษาประตู ผู้เล่นอาวุโสได้แก่ผู้ที่มีอายุ ระหว่างกลุ่ม 38 ปีขึ้นไป กลุ่ม
60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป สังคมสูงวัย (Aging society) หลายประเทศก้าวสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะลูกค้า
หลักของไทย คือ กลุ่มยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้รวมถึงประเทศไทยเองก็กาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2030
และจากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 ในปี
2533 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2556 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์วา่ ผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงถึง ร้อยละ 21.1 ในปี
2593 ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อแรงงานที่อาจจะขาดแคลนในบางสาขา โครงสร้างประชากรและวัยแรงงาน ที่จะ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป และตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุจะมีขนาดใหญ่ข้นึ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
, 2558) การเล่นกีฬาในผู้สูงอายุยังส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขข้อและกระดูกเสื่อมสภาพ โรคสมองเสื่อม รวมทั้งปัญหาด้าน
จิตใจที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า การออกกาลังกายในผู้สูงอายุที่เล่นกีฬาฟุตบอลยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอันเกิดจาก
การทัวร์การแข่งขัน การพบปะสังสรรค์ในกลุ่มผู้เล่นฟุตบอลอาวุโส
จากการศึกษากีฬ าฟุตบอลเป็นกิจกรรมพลศึกษาประเภทหนึ่งที่สามารถส่งเสริมพัฒ นาสมรรถภาพทาง
ร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและสติปั ญหาของผู้สูงอายุจากการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นทาให้มีสมรรถภาพร่างกายที่ดี
นาไปสู่คุณภาพของชีวิตที่ดีต่อไปผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสโดยเลือกใช้การ
ประเมินสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสโดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
สาหรับผู้สูงอายุ (สุพิตร สมาหิโต,2556)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปีขนึ้ ไป
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขึ้นไป ก่อนและหลังการเล่น
โดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ (สุพิตร สมาหิโต, 2556)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขนึ้ ไปไป

สมมุติฐานในการวิจัย
นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสมีสมรรถภาพทางร่างกายอยูใ่ นระดับดี

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นัก กีฬ าฟุต บอลอาวุโส หมายถึง นั กกี ฬาที่ มีกิจ กรรมการออกกาลังกายด้ วยกีฬ าฟุ ต บอลเป็ นประจ า
สัปดาห์ละ 2 – 3 ครัง้ โดยผู้วจิ ัยได้เลือกกาหนดช่วงอายุนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสตัง้ แต่ 55 ปี ขึ้นไป
2. สมรรถภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะทางกีฬาฟุตบอล เป็นสมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการแสดงออกของการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬา
ฟุตบอลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ความเร็ว (speed) กล้ามเนื้อ (muscle) ความคล่องแคล่วว่องไว (agility) การ
ทรงตัว (balance) เวลาปฏิกิริยา (reaction time) การทางานที่ประสานกัน (coordination)
3. ประเมินสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุ ตบอลอาวุโส หมายถึง แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ (สุพิตร สมาหิโต, 2556) จานวน 7 รายการ ได้แก่ ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง
งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาที ยืน – นั่ง 30 วินาที นั่งงอตัวไปข้างหน้า แตะมือด้านหลัง เดินเร็วอ้อมหลัก และยืนยก
เข่าขึน้ – ลง 2 นาที

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็น นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปีขนึ้ ไป จานวน 33 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬาฟุตบอล จานวน 30 คนได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้ ค่าค่าคลาดเคลื่อนที่
0.05 (เทียบจันทร์ พาณิชผลินไชย, 2555) กาหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับจานวนกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเลือกเจาะจงอายุ 55 ปี ขึ้นไป จานวน 30 คน
จากผู้สูงอายุที่เล่นกีฬาฟุตบอล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ มี 2 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับ
ผู้สูงอายุ อายุ 60 – 89 ปี และแบบสอบถามความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปี
ขึน้ ไป
ส่ วนที่ 1 แบบทดสอบและเกณฑ์ มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรั บผู้ สู งอายุ อายุ 60 – 89 ปี (สุ พิ ตร สมาหิ โต, 2556)
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สู งอายุ (Physical Fitness Test for Aging) ประกอบด้ วยรายการทดสอบ
จานวน 7 รายการ ดังนี้
รายการ
รายการทดสอบ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด
1
ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง
เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกาย
(Skinfold Thickness)
ในส่วนของปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกาย
2
งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาที
เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทน
(30 Seconds Arm Curl)
ของกล้ามเนื้อแขน
3
ยืน- นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที
เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทน
(30 Seconds Chair Stand)
ของกล้ามเนื้อขา
4
นั่งงอตัวไปข้างหน้า
เพื่อประเมินความอ่อนตัวของหลัง สะโพก
(Sit and Reach)
และกล้ามเนื้อขาด้านหลัง
5
แตะมือด้านหลัง
เพื่อประเมินความอ่อนตัวของหัวไหล่
(Back Scratch)
6
เดินเร็วอ้อมหลัก
เพื่อประเมินความแคล่วคล่องว่องไว
(Agility Course)
และความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที
7
ยืนยกเข่าขึ้น - ลง 2 นาที
เพื่อประเมินความอดทนของระบบหัวใจ
(2 Minutes Step Test)
และไหลเวียนเลือด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสในการสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ
55 ปีขนึ้ ไป ระว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 30 กันยายน 2559
2. นักกีฬ าฟุ ตบอลอาวุโสฝึกซ้อมกี ฬาฟุตบอลและทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางร่างกาย จานวน 7
รายการ ได้แก่ ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง, งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาที, ยืน – นั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัวไปข้างหน้า
, แตะมือด้านหลัง ,เดินเร็วอ้อมหลัก และ ยืนยกเข่าขึ้น – ลง 2 นาที ตามแบบเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ
2.1 ทาการทดสอบ 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 15 มิถุนายน , 15 กรกฎาคม , 15 สิงหาคม และมีการนัด
การฝึกซ้อมทีม สัปดาห์ ละ 2 ครัง้ เริ่มตัง้ แต่เดือน มิถุนายน 2559 – กันยายน 2559
2.2 นาผลการทดสอบหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลมาวิเคราะห์
2.3 ประเมินแบบความพึงพอใจในสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการ
2. กาหนดเกณฑ์สมรรถภาพ ผลการวิจัยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจานวน 7 รายการ โดย
กาหนดเกณฑ์ ดังดารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์รายการสมรรถภาพ 7 รายการ
ที่
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
1 ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง
15.3 ลงมา 15.4 – 21.5 21.6 – 27.7 27.8 – 33.9 34 ขึน้ ไป
2 งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาที
7 ลงมา
8 – 10
11 – 13
14 – 16
17 ขึน้ ไป
3 ยืน – นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที
19 ลงมา
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 ขึน้ ไป
4 นั่งงอตัวไปข้างหน้า
(-5) ลงมา
(-4) – 1
2-7
8 – 13
14 ขั้นไป
5 แตะมือด้านหลัง
9 ลงมา
10 – 15
16 - 21
22 – 27
28 ขึน้ ไป
6 เดินเร็วอ้อมหลัก
14 ลงมา
15 – 21
22 - 28
29 – 35
36 ขึน้ ไป
7 ยืนยกเข่า ขึน้ - ลง 2 นาที
75 ลงมา
76 - 79
96 - 115
116 – 135 136 ขึน้ ไป

ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส พบว่า มีอายุตงั้ แต่ 55 ปีขนึ้ ไป มีสมรรถภาพ
ทางกายในการเล่ น กี ฬ าฟุ ต บอล 20 นาที มี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้อ ท าให้ ร่างกายทรงตั ว ได้ ดี ไม่ ล้ ม มี ก าร
เคลื่อนไหวการวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า อยูใ่ นระดับดี
2. ผลเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลตาม
แนวทางแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ 7 รายการ พบว่า ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดตามลาดับต่อไปนี้
2.1 ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง คุณภาพรายการทดสอบ พบว่า (ค่าความเชื่อมั่น = 0.96, ค่า
ความเที่ยงตรง = 0.89) อ้างค่าการวัดไขมันใต้ผิวหนัง สอดคล้องกับ (สุพติ ร 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 พบว่าได้คา่
มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 13.2,S.D = 6.3) arm muscle area ตามเกณฑ์ อายุ 55 ปีขนึ้ ไป พบว่ามีค่า ( =
54.7,S.D = 11.8)
ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง พบว่าการประเมินองค์ประกอบของร่างกายในส่วนของปริมาณไขมันสะสมใน
ร่างกาย มีการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง 3 จุด คือ บริเวณต้นแขน (arm muscle area) บริเวณท้อง และบริเวณ
เหนือเชิงกราน พบว่าอายุ 55 ปีขึ้นไป นามาเทียบค่าร้อยละ 90 จากการเปิดตารางเปอร์เซ็นต์ไทล์ 5th = 31.4 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ปกติ ( = 13.2 , S.D = 6.3) มีคุณภาพโดยรวมของรายการทดสอบค่าความเชื่อมมั่น 0.96 และค่าความ
เที่ยงตรง 0.89
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2.2 งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาที งอแขนน้าหนัก 30 วินาที พบว่า เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ
ทางร่างกายรายการงอแขนยกน้าหนัก 30 วินาทีสาหรับนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขนึ้ พบว่าได้คา่ มีค่าเฉลี่ย ได้
อยู่ระหว่าง 15 – 17 ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ดี งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาทีหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล พบว่าสามารถงอแขน
ยกน้าหนัก 17 ครั้งขึน้ ไป อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นเฉลี่ย 8 - 10 ครั้ง อยู่ในระดับ ต่า อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ.01
2.3 ยื น – นั่ ง 30 วิน าที เฉลี่ ย เท่ า กั บ 35 ครั้ ง ขึ้ น ไป อยู่ ในระดั บ ดี ม าก ซึ่ ง ดี ก ว่ า ก่ อ นการเล่ น
กิจกรรมกีฬฟุตบอลเฉลี่ยเท่ากับ 19 ครัง้ อยูใ่ นระดับต่ามาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2.4 นั่งงอตัวไปข้างหน้า หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ 8 - 13 เซนติเมตร อยูใ่ นระดับ
ดี ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลที่วัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ -4 - 1 เซนติเมตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2.5 แตะมือด้านหลัง หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ 14 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลที่วัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ 22 - 28 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.6 เดินเร็วอ้อมหลัก เฉลี่ยเท่ากับ 12.67 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอลที่มีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 19.19 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.7 ยืนยกเข่าขึ้น – ลง 2 นาที มีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 56 – 75 ครั้ง / 2นาที อยูใ่ นระดับต่า ซึ่งดีกว่าก่อน
การเล่นกิจกรรมกีฬาฟุตบอลที่มีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 35 ครั้ง อยูใ่ นระดับต่ามาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสพบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด(xˉ = 4.88 , S.D = 0.20)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสมีอายุ 55 ปีขึ้นไป พบว่า มีสมรรถภาพทาง
กายในการเล่นกีฬาฟุตบอล มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทาให้ร่างกายทรงตัวได้ดี ไม่ล้ม มีการเคลื่อนไหวการวิ่ง การ
กระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า อยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับ พรรณทิพ แสง
สว่างและคณะ(2559) ศึกษาผลของการออกกาลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความทนทานของปอดและหัวใจ ของผู้สูงอายุในกลุ่มที่ออกกาลังกายแบบก้าวตาม
ตาราง มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความ
ทนทานของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ ภายหลังการออกกาลังกายแบบก้าวตามตาราง มากกว่าก่อนการออกกาลัง
กายแบบก้าวตามตารางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การออกกาลังกายในผู้สูงอายุสามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุได้ สอดคล้อง อเนก สูตรมงคลและคณะ(2556) สมรรถภาพ
ทางกายและใจของผู้อายุ กับการปั่นจักรยานหลังวัยเกษียณ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองกลุ่มมีค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) และทุกคนมีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การทางานของไต (BUN, Cr) ปกติทุกคน กลุ่มที่ปั่นจักรยานใน
โครงการ 65 วัน มีค่ากรดยูริกในเลือด (Uric Acid) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ปอด (CXR) มีค่าปกติ แต่กลุ่ม
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯนั้น ร้อยละ 62.5, 81.25 และ 87.50 ตามลาดับที่มีค่าปกติ ส่วนการตรวจ ปัสสาวะแบบ
สมบูรณ์ (UA) กลุ่มที่ปั่นจักรยานในโครงการ 65 วัน มีค่าปกติเพียงร้อยละ 71.43 ความผิดปกติ ที่พบคือ มีเม็ดเลือด
ปะปนอยู่ในปัสสาวะ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนมีค่าปกติการทางานของ ตับ (Liver Function Test) ทั้ง
2 กลุ่มปกติและได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือมีค่าปกติ ร้อยละ 85.71 และ ร้อยละ 87.50ตามลาดับขณะที่ระดับ
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น้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯมีค่าปกติร้อยละ 78.75 ส่วนปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profiles)
มีค่าปกติเพียงร้อยละ 28.57 เท่านั้น ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้ เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าปกติของระดับน้าตาลในเลือด (FBS)
เพี ย งร้ อ ยละ25 และปริ ม าณไขมั น ในเลื อ ด (Lipid profiles) มี ค่ า ปกติ เพี ย งร้ อ ยละ 6.25 เท่ า นั้ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี
โคเลสเตอรอล (CHOL) และไลโปโปรตีนที่มีความ หนาแน่นต่า (LDL) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และความหนาแน่น
ของมวลกระดูก (BMD) ในกลุ่มที่เข้าร่วม โครงการ มีค่าปกติร้อยละ 92.86 ทั้ง 2 รายการ แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯนั้น มีค่าปกติเพียงร้อยละ 50 และ 68.75 ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพ
ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล
ตามแนวทางแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ 7 รายการ พบว่า ความหนาของ
ไขมันใต้ผิวหนัง คือ บริเวณต้นแขน (arm muscle area) บริเวณท้อง และบริเวณเหนือเชิงกราน อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ (
= 13.2 , S.D = 6.3) งอแขนยกน้าหนัก 30 วินาที หลังการเล่นกีฬาฟุตบอล พบว่าสามารถงอแขนยกน้าหนัก 17
ครัง้ ขึน้ ไป อยู่ในระดับดีมาก ยืน – นั่ง 30 วินาที เฉลี่ย 35 ครั้งขึ้นไป อยู่ในระดับดีมาก นั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่
ในระดับดี แตะมือ อยู่ในระดับดีมาก เดินเร็วอ้อมหลัก อยู่ในระดับดีมาก ยืนยกเข่าขึน้ – ลง 2 นาที สรุปทัง้ 7
รายการอยู่ในระดับดีมาก มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 สอดคล้องกับ กัตติกา ธนะขว้าง (2558) การพัฒนา

และทดสอบประสิทธิภาพและผลของโปรแกรมการออกกาลังกาย ด้วยการราไม้พลองประยุกต์กับการฟ้อน
มองเซิงเมืองน่านต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ พบว่า เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สามารถออกกาลังกาย
ได้ทุกส่วนของร่างกาย ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย 10 ท่า ช่วงออกกาลังกาย 18 ท่า และ
ช่วงผ่อนคลาย 10 ท่า ใช้เวลาทั้งหมด 43 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ขององค์ประกอบด้าน
ต่างๆ ของการออกกาลังกายที่ระดับมากถึงมากที่สุด รูปแบบการ ออกกาลังกายนี้มีความเที่ยง และมีความ
หนักอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบประสิทธิผล ของโปรแกรมการออกกาลังกายในผู้สูงอายุหญิ ง
จานวน 24 คน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ และด้านความทนทาน ของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ มีค่าเพิ่มขึน้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดั บ 0.01
ยังสอดคล้อง นริศรา อารีรักษ์และคณะ ( 2558)ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานต่อ
ภาวะสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และความคาดหวังความสามารถตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และความคาดหวังความสามารถตนเองของผู้สูง อายุกอ่ น
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง
60-74 ปี อาศัยอยู่ในบ้านสุขสาราญ ตาบลหนองแวงอาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จานวน 45 คน ซึ่งเข้าร่วม
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลแบบสัมภาษณ์การรับ รู้ความสามารถตนเองในการออกกาลัง กาย แบบ
สัมภาษณ์ความคาดหวังในผลดีของการออกกาลังกาย แบบบันทึกภาวะสุขภาพและแบบบันทึกสมรรถภาพ
ทางกายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(Paired t-test) ผลการศึก ษา พบว่าด้ านภาวะสุ ขภาพ ผู้ สูงอายุที่ เข้าร่วมโปรแกรมการออกกาลั งกายแบบ
ผสมผสานมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ. 05 (t= 1.96, p=.05)ในขณะที่ความดัน
โลหิต ระดับน้าตาลในเลือดและดัชนีมวลกายพบว่าไม่แตกต่างกันด้านสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ( 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) สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ในขณะที่ความอดทนของ
ร่างกาย และความคล่องตัวของร่างกายพบว่าไม่แตกต่างกัน ด้านความคาดหวังความสามารถตนเองในการ
ออกกาลังกาย ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกาลังกายมีค่าเฉลี่ยการรับ รู้ความสามารถตนเองในการ
ออกกาลังกายสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t=6.09, p=.00) ในขณะที่ความคาดหวังในผลดีของ
การออกกาลังกายแบบผสมผสานพบว่าไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสพบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด(xˉ = 4.88 , S.D = 0.20)สอดคล้อง ณรงค์ฤทธ์ นิ่มมากและ ฉัตรกมล สิงห์น้อย(2558)พบว่า
แรงจูงใจในการออกกาลังกายของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันพลศึกษา พบว่าแรงจูงใจใน
การออกกาลังกายของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาของสถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อยูใ่ น
ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับแรงจูงใจในการออกกาลังกายของ ผู้ที่มาใช้
บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ พบว่า เพศ มีแรงจูงใจในการออก
กาลังกาย ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุสถานภาพการเข้าใช้บริการ และความบ่อยในการ ออกกาลังกาย มีแรงจูงใจในการ
ออกกาลังกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามการศึกษาในเรื่องแรงจูงใจในการออก
กาลังกายต้องการการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ ปรากฏการณ์การออกกาลังกายของประชาชนซึ่งในการศึกษาต่อไป
ควรมีการเก็บข้อมูลด้านความต้องการ และความพึงพอใจในการเข้ารับบริการที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา อย่างไรก็
ตามควรจัดการทดสอบด้าน สุขภาพและสมรรถภาพในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการให้บริการและการวิจัยของ
สถาบันต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความทนทานของปอดและหัวใจ เป็นนักกีฬาอาวุโสที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายจากการ
ฝึกปฏิบัติในการเล่นทีมการแข่ งขันประเภทกีฬาฟุตบอลอาวุโสทาให้มีผลต่อความคงทนของสมรรถภาพทางกายที่
สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างดีและมีทักษะปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องจากการเล่นกีฬาฟุตบอล
2. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ถือว่าเป็นผู้สูงอายุทีมีร่างกาย กล้ามเนื้อ ความคล่องตัว
ว่องไว และยังมีการทรงตัวที่ดี และยังพบว่าอารมณ์ สังคม การเข้ากลุ่มชมรมฟุตบอลอาวุโสทาให้มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ที่แจ่มใส สติปัญญาดี
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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
การวิ จั ย นี้ เป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ส ารวจสภาพแวดล้ อม กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
ความส าเร็ จ ของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม 2) เพื่ อ วิเคราะห์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง ทางอ้อ มของ ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 3) เพื่อค้นหา
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน
320 ตัวอย่าง
โดยเน้นวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุ วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัย 1) ผลการสารวจพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่ ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเรียงตามลาดับ ดังนี้ การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยีมี สังคม
และวัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ กลยุทธ์การตลาด ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
เรียงตามลาดับ ดังนี้ บุคลากร ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย ราคา การส่งเสริมการตลาด การตลาดสัมพันธ์
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ได้รับการยอมรับ ลูกค้าเพิ่ม กาไรเพิ่ม 2) ผลการวิเคราะห์
อิทธิพ ลเชิงสาเหตุฯ ต่อ ความสาเร็จ ของธุรกิ จ ของธุรกิข ขนาดกลางและขนาดย่อ ม พบว่า ปั จจั ยที่ มีอิทธิ พ ลต่อ
ความสาเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ สภาพแวดล้อม (ทางตรง = 0.25 ทางอ้อม = 0.16 รวม= 0.41)
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพล (ทางตรง = 0.45) โมเดลสมการโครงสร้างมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านเกณฑ์ โดยมีคา่ χ2=59 Df =44 χ2/df =0.063 P-Value =0.34 RMSEA= 0.027
กลยุทธ์การตลาด ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความสาคัญกับปัจจัยทางด้าน
กลยุทธ์ก ารตลาด และปัจ จัย ทางด้ านสภาพแวดล้ อม ในการด าเนิน ธุรกิ จให้ ม ากที่สุ ด เพื่อ ส่ งผลให้ ธุรกิ จประสบ
ความสาเร็จในอนาคต
คาสาคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด ความสาเร็จของธุรกิจ

1 สาขา การจัดการ คณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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 = 0.25indirect =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

บทนา
ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปทาให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นแข็งแกร่ง
ยิ่งขึน้ ทุกประเทศจะให้ความสาคัญกับภาคธุรกิจ เพราะเปรียบเสมือนกงจักรสาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ รัฐบาลได้
ให้ความสาคัญธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีสว่ นช่วยในการสนับสนุน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นธุรกิจที่น่าส่งเสริมและสนับสนุน เพราะมีโอกาสในการเจริญเติบโตสูง
แต่ก็มีอั ตราการล้ม เหลว และล้มละลายสู งเช่นกัน ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น ธุรกิ จเริ่มต้นของการเป็ น
เจ้าของธุรกิ จ จึงต้องมีการพัฒ นาพร้อมทั้ งมีแนวทางที่เป็นธุรกิจ ต้นแบบของธุรกิจขนาดย่อมที่ ประสบผลสาเร็จ
มิฉะนั้นการล้มเหลวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีการเพิ่มมากขึน้ และเกิดผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการพัฒนาได้น้อยลง ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงได้รับความสนใจ
จากรั ฐ บาล ในฐานะที่ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการแก้ ปั ญ หาระดั บ โครงสร้ า งของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ของประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่ค่อยมีความรู้ทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทา
ให้การดาเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม เกิดปัญหาและอุปสรรค ทางด้านการตลาด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศยังไม่มกี ารสร้างลักษณะหรือเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (ฐิตริ ัตน์ มีมาก และคณะ, 2555) ฉะนั้น ควรมีการจัด
อบรมโดยให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารากฐานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ด้ า นการผลิ ต สิ น ค้ า ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ร่วมทั้งการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (วรรณดี สุทธินรากร และ
คณะ, 2558 )
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จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้
และสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับประเทศได้ แต่เมื่อมีกเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดทาให้มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเป็นอุปสรรคที่สาคัญในการบริหารจัดการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้ในอนาคต สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้ องมีความรู้ทางการตลาดเพื่อสร้างความสาเร็จของ
ธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้าง
ความสาเร็จของธุรกิจ เพื่อสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจกลางและขนาดย่ อม และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามมั่นคงมากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .เพื่อสารวจปัจจัยสภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพื่ อ วิเคราะห์ อิทธิพ ลทางตรงและทางอ้อ มของ ปั จ จัย สภาพแวดล้ อม กลยุ ทธ์ ก ารตลาด ที่ ส่ งผลต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. เพื่อค้นหาความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม ที่ค้นจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางและปรับใช้กับธุรกิจอื่น ๆ ได้
2. ผู้ ประกอบธุรกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม สามารถน าผลและแนวทางที่ ได้ จ ากการวิจัย ไปช่วยเพิ่ ม
ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจได้
3. นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนาผลจากการสารวจปัจจัย คุณ ลักษณะของผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปเป็นแนวทางในการทาวิจัยเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วจิ ัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด และความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ และสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ตามภาพ
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ผลิตภัณฑ์
ราคา
กลยุทธ์
การตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
สังคมและ
วัฒนธรรม

ช่องทางการจัด
จาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

สภาพ
แวดล้อม

บุคลากร
การตลาดสั
หน่ายมพันธ์

การเมืองและ
กฎหมาย

ความสาเร็จ
ของธุรกิจ

กาไรเพิ่ม
ลูกค้าเพิ่ม
ได้รับการยอมรับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐาน
H1: ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์การตลาด
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยส่งผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาด
H2: ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียน ในภาคภาคกลาง จานวน 320 ธุรกิจ ที่ดาเนินกิจการและมีผล
ประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใน
การวิจัย 20 เท่าของตัวแปร ของ (สุภมาส อังคุโชติ, 2552)ในกรอบแนวคิดของการวิจัย มีจานวนตัวแปรแฝงและตัว
แปรสังเกตได้ทั้งหมด 16 ตัวแปร ดังนั้นจึงใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 320 ตัวอย่าง (20*16 =320)
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สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การสารวจ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าสถิติพ้ืนฐานใช้ค่าเฉลี่ย เลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation/S.D) เพื่ อ อธิ บ าย ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม ปั จ จั ย กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด ความส าเร็ จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด มีผลต่อ
ความส าเร็จของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คื อ การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ เส้ นทาง
อิทธิพลความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Path Analysis) ทาการวิเคราะห์โดยใช้สมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling: SEM) เพื่ อ น าเส้ น ทางเหล่ า นี้ ไปสร้ างกลยุ ทธ์ ก ารตลาดของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
ที่ประสบผลสาเร็จ
3. การค้นหาความสาเร็จของบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อ มที่ค้ นหานี้เป็นผลที่ได้มาจากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ เป็นการวิเคราะห์ โดยภาพรวมของโมเดล
เรียกว่า Structural Equation Model: SEM โดยโมเดลที่ได้จะเป็นโมเดลที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ยอมรับความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Yu & Muthén, 2002)
ค่าทางสถิติ
สัญลักษณ์
เกณฑ์ยอมรับ หมายเหตุ
ค่าไคสแควร์
χ2
ค่าองศาอิสระ
df
ค่าไคสแควร์หารด้วยค่าองศาอิสระ
<2
χ2/df
ค่าความเป็นไปได้ (probability)
P-Value
>0.05
ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อน RMSEA
<0.05
<0.05
0.05ถึง0.08
0.08ถึ ง
พอสมควร
>0.10
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ
CFI
>0.9
ค่าดัชนี Tucker-Lewis
TLI
>0.9
ค่ า ดั ช นี ร า ก ที่ ส อ ง ข อ ง ส่ ว น เห ลื อ SRMR
<0.08
มาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ผลการการสารวจ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่1 ค่าสถิตพิ ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ 16 ตัวแปรของข้อมูล
ตัวแปรสังเกตได้
SD
X
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ
3.81
.70
ด้านเทคโนโลยี
3.87
.61
ด้านการเมืองและกฎหมาย
4.08
.53
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
3.82
.63
รวม
3.84
.51
ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์
4.03
.47
ราคา
4.00
.58
ช่องทางการจัดจาหน่าย
4.01
.50
การส่งเสริมการตลาด
3.89
.55
บุคลากร
4.05
.46
การตลาดสัมพันธ์
3.81
.70
รวม
3.80
.39
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
กาไรเพิ่ม
3.06
1.43
ลูกค้าเพิ่ม
4.07
.64
ได้รับการยอมรับ
4.17
.56
รวม
3.86
.53

เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่1 ผลวิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดความสาเร็จ
ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มได้ วิ เคราะห์ ตั ว แปรสั ง เกตได้ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยวิ เคราะห์ ส ถิ ติ
พื้นฐาน 16 ตัว ดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตัวแปรสังเกตได้ คื อ
ด้านการเมืองและกฎหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และด้านสังคม
และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามลาดับ สาหรับด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.81
ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยตัวแปรสังเกตได้ คือ
บุ ค ลากร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.05 รองลงมา คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.03 และช่อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามลาดับ ราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ
การตลาดสัมพันธ์มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.81
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ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 โดยตัวแปรสังเกต
ได้ คือ ได้รับการยอมรับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ ลูกค้าเพิ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และกาไรเพิ่มมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.06 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลยุทธ์การตลาด
ทางอ้อม
สภาพ
แวดล้อม

0.16
0.45
0.25
ทางตรง

ความสาเร็จของ
ธุรกิจ

ภาพที่ 2 โมเดลโครงสร้างของการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย
ผลวิเคราะห์ อิ ทธิ พ ลระหว่า งตั วแปร จากการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ า ง ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม
มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เท่ากับ 0.25 มีอิทธิพ ลทางอ้อมเท่ากับ 0.16
มีอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.41 ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรง ต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เท่ากับ 0.45
3. ผลการค้นหาความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การค้นหาความสาเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ได้จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
เนื่องจากค่ าสถิติที่สาคัญต่างๆ ผ่ านเกณฑ์การยอมรับ มีนัยสาคั ญทางสถิติ จึงสรุปได้ ว่า โมเดลนี้มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ดีมาก
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ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Yu & Muthén, 2002)
ค่าทางสถิติ
โมเดล
เกณฑ์ยอมรับ
เกณฑ์แปลผล
59
χ2
Df
44
0.063
<2
ผ่านเกณฑ์
χ2/df
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. ผลการสารวจ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด
ที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อม ของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมี (อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.25 ทางอ้อมเท่ากับ 0.16 อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.41)
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ยอมรั บสมมติ ฐานปั จจั ยกลยุ ทธ์ การตลาดมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อ ความส าเร็ จ
ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ยอมรับสมมติ ฐานปั จจั ยสภาพแวดล้ อมของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ยอมรับสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และยอมรับสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. ผลการค้นหาความสาเร็จ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โมเดลสมการโครงสร้ างมีค วามสอดคล้ อ งกั บข้ อ มู ล เชิงประจั ก ษ์ ในเกณฑ์ดี โดยมีค่ า χ2 = 59 df = 44
χ2/df=0.063 P-value=0.34 RMSEA=0.027 ส าหรั บ ความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ ค้ น หา
ประกอบด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด และความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ให้ความสาคัญ กับ ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสริมด้วยปัจจัย
สภาพแวดล้ อ ม ส าหรั บการเรีย งล าดั บความส าคั ญ ของตั ว แปรสั งเกตได้ นั้น เริ่ม จาก ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม ให้
ความสาคัญ ด้านกฎหมายและการเมือง ทางด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ตามลาดับ
ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ให้ความสาคัญ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านการตลาดสัมพันธ์ ตามลาดับ และความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้
ความส าคั ญ ด้ า นการได้ รับ การยอมรั บ ลู ก ค้ า เพิ่ ม ขึ้น และ ก าไรเพิ่ ม ตามล าดั บ จึ ง จะสามารถช่ว ยส่ งเสริ ม ให้
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากที่สุด
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อภิปรายผล
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งมี
อิท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้ อ มส่ ง ผลต่อ ความส าเร็ จ ของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม สอดคล้ อ งกั บแนวคิ ด
ของ Gary A. Yukl (2013) งานวิจัยของ Shrikanth & Raju (2012) พบว่า ธุรกิจจะประสบความสาเร็ จต้องพัฒนา
การตลาดโดยผ่านส่วนประสมทางการตลาด (4p’s) และงานวิจัยของ นวพร สังวร (2556) ที่พบว่า ปัจจัยการตลาด
ส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จนั้นประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการตลาดสัมพันธ์ ส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสาเร็จมาก
ยิ่งขึน้
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพ ลทางตรงต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด Kotler & Keller (2012) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร สังวร (2556) ที่พบว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ประกอบด้วยตัวแปร ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านกฎหมายและการเมือง
ดั งนั้ น จากผลวิจั ย ครั้ ง นี้ แ สดงให้ เห็ น ว่า ผลส าเร็ จ ของธุ รกิ จ ขนาดกลางและข นาดย่ อ มให้ ค วามส าคั ญ ทางด้ า น
สภาพแวดล้อมที่สง่ ผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสาเร็จมากยิ่งขึน้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขันมีผลต่อผลสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถึงแม้ว่าการ
ส่งผลโดยตรงของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อ ผลสาเร็จของธุรกิจจะมีค่าน้าหนักไม่ มากนัก แต่ปัจจัยสภาพแวดล้อ ม
สามารถส่งผ่านตัวแปรของปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดี
ขึน้ ด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลทางตรงที่ทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จน้อยได้แต่จะส่งผลทางอ้อมและโดยภาพรวม
แล้ ว ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มมี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผ่ า นปั จ จั ย กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด จะท าให้ ธุ รกิ จ ประสบผลส าเร็ จ ได้ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่จากผลการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อ
ค้นหาความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสรุปว่าโมเดล มีความสอดคล้องกับข้ อมูล เชิงประจักษ์ใน
เกณฑ์ดี โดยมีค่า P-value = 0.34 แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันและเมื่อพิจารณาค่า
χ2/df = 0.063 นั้นก็พบว่าได้ว่าโมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ผู้วจิ ัยยังได้พิจารณาค่าอื่นๆ
ประกอบด้วย เช่น RMSEA = 0.027, CFI = 0.99, TLI = 0.99 เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดมี าก

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ทาให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อจากัดต่างๆ และวิธีการที่จะพัฒนางานวิจัยนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเก็บข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยควรลงพื้นที่หรือติดต่อประสานงานไปทางกลุ่มตัวอย่างก่อนเพื่อทาความ
เข้ าใจในการเก็ บข้ อมู ล ก่ อนที่ จะส่ งแบบสอบถามไปเก็ บข้ อมู ลเพราะบางกลุ่ มอาจไม่ ให้ ความส าคั ญ กั บการเก็ บ
แบบสอบถามของผู้วิจัยมีผลทาให้การวิจัยล่าช้าหรืออาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
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2. การทาวิจัยครั้งไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ผลิตวัถุดิบเพื่อส่งให้กลุ่มผลิตสินค้าของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนั บสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง
3. การทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคสินค้าชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพราะจะได้ทราบเหตุผลว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในด้านใดบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุนอุปกรณ์และอานวยความสะดวกในการทาวิจัย ขอขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สมาชิกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ขอ้ มูลและตอบ
แบบสอบถาม ขอบคณเพื่อนร่วมวิจัยและร่วมงานที่ร่วมกันสละเวลาในการทาวิจัยให้สาเร็จและสุดท้ายนีข้ อขอบคุณ
ครอบครัวของผู้วจิ ัย ที่ให้กาลังใจในการทางานวิจัยในครัง้ นี้ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยดี
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การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล
Old town boundary identification of Satun
ตรีชาติ เลาแก้วหนู1* วรวุฒิ มัธยันต์1 และ ภวัต รอดเข็ม1
Treechart Loakaewnoo1*, Worawut Matthayan1 and Pawat Rodkhem1
บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและ
ประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในเมืองเก่าสตูล 2. กาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
สตูล และ 3. กาหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล โดยกระบวนการในการวิจัยเริ่มจาก
การสารวจประวัติศาสตร์ความเป็นมา และพัฒ นาการของเมืองสตูล การศึกษาองค์ประกอบสาคัญ ของเมืองเก่า
การศึก ษารู ป แบบสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรมของโบราณสถาน อาคารและสถานที่ ส าคั ญ แล้ ว จึ ง จั ด ล าดั บ
ความส าคั ญ โดยอาศั ยเกณฑ์ก ารประเมินคุ ณ ค่ ามรดกทางวัฒ นธรรม ซึ่ งจากการศึก ษาวิเคราะห์ ดั งกล่าวทาให้
สามารถกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าที่ค รอบคลุมย่านสาคัญของเมืองสตูล ที่มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 0.85 ตางรางกิโลเมตร
และ กาหนดขอบเขตพื้นที่ตอ่ เนื่องครอบคลุมย่านที่สาคัญรองลงมาเพื่อควบคุมการพัฒนารอบย่านเมืองเก่าเป็นพื้นที่
1.04 ตารางกิโลเมตร โดยแนวทางหลัก ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมและ
การประชาสัมพันธ์ 2. การสร้างจิตสานึกเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิต
ท้องถิ่น 4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5. การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ 6. การประหยัดพลังงานด้าน
การสัญจรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 7. การดูแลและบารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ
คาสาคัญ: ขอบเขตเมืองเก่า สตูล

1
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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

บทนา
“เมื องเก่ า” หมายถึ ง เมื องหรื อบริ เวณของเมื องที่ มี ลั กษณะพิ เศษเฉพาะแห่ งสื บต่ อมาแต่ กาลก่ อน และมี
เอกลักษณ์ ของวัฒ นธรรมท้องถิ่น หรือมีรูป แบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบ
วิวั ฒ นาการทางสั ง คมที่ สื บ ต่ อ มาของยุ ค ต่า ง ๆ หรือ เคยเป็ น ตั ว เมื อ งดั้ งเดิ ม ในสมั ย หนึ่ ง หรือ โดยหลั ก ฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์หรือสถาปัตยกรรม ซึ่งมีคุณค่าในทางศิลปะ โบราณคดี และประวัตศิ าสตร์ ที่ยังคงหลักฐานทั้งกายภาพ
ทีบ่ ่งบอกถึงลักษณะอันเด่นชัดของโครงสร้างเมืองหรือโบราณสถานในอดีต และยังมีการใช้สอยในลักษณะเมืองที่ยังมี
ชีวติ อย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลาพูน เมืองเก่าลพบุรี เป็นต้น
ปัจจุบันเมืองเก่าได้ถูกความเจริญและการขยายตัวของตัวเมืองโดยไร้ขอบเขตและทิศทาง มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่หลากหลายกิจกรรม ทั้งภาคราชการและเอกชน เกิดความหนาแน่นแออัดของอาคารสถานที่และการจราจร
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ ทาให้องค์ประกอบ
เมืองเก่า คุณค่าของเมืองและเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าค่อยๆ ลดความสาคัญและถูกทาลาย ดังนั้น รัฐบาลจึงได้
กาหนดนโยบายการดาเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ เป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมือง
เก่า ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กากับบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ทาหน้าที่วางนโยบาย กาหนดพืน้ ที่ และจัดทาแผนแม่บท แนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒ นาเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ การ
กาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมือง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 คณะทางานได้ดาเนินการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ 2 จานวน 6 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมือง
เก่าพิจิตร เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ (tangible
heritage) และจั บ ต้ อ งไม่ ได้ (intangible heritage) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการวิจั ย ประกอบด้ ว ย 1. ศึ ก ษาและ
ประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในเมืองเก่าสตูล 2. กาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
สตูล และ 3. กาหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล ทั้งนี้ เพื่อนาร่างขอบเขตพื้นที่เมือง
เก่าสตูลและแนวทางการอนุรักษ์และพั ฒนาเมืองเก่าสตูลเสนอต่อ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า

วิธีวิทยาการวิจัย
การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเป็นการดาเนินงานขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ก่อนที่จะมี
การกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และแนวทางการดาเนินงานต่างๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่า ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจภาคสนาม โดยมีรายละเอียดของประเด็นการศึกษา ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ศึกษา 2) องค์ประกอบของเมืองเก่า ได้แก่ กาแพงเมือง คูเมือง ประตูเมื อง ป้อม แบบแผน
โครงข่ายคมนาคมในเมือง บริเวณ/ย่านเก่าที่สาคัญของเมือง ที่หมายตาในบริเวณเมืองเก่า และธรรมชาติในเมืองเก่า
เป็นต้น และ 3) สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของแหล่งโบราณสถาน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ
และมีคุณค่าในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น
2. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าความสาคัญองค์ประกอบของเมือง
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าและความสาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง พิจารณาจากเกณฑ์
คุณค่าในด้านต่าง ๆ ที่มหี ลักเกณฑ์กาหนดไว้ ประกอบด้วย คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี คุณค่าด้านอายุ
และความเก่าแก่ คุณค่าด้านสภาพอาคาร สถานที่ และโบราณสถาน คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม คุณค่า
ด้านองค์ประกอบเมือง คุณค่าด้านการออกแบบชุมชนเมือง หรือจินตภาพ/การรับรู้ของเมือง (image of city) และ
คุณค่าความสาคัญต่อสังคมและชุมชน การวิเคราะห์จะเป็นการให้คะแนนตามเกณฑ์ขา้ งต้น ดาเนินการในรูปแบบกลุ่ม
ผู้ประเมินเพื่อกระจายน้าหนักต่อความคิดเห็นเฉพาะบุคคล ร่วมกับการกาหนดระดับคะแนนค่าน้าหนักต่อคุณค่าในแต่
ละเกณฑ์ ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์ดังกล่าว สามารถนาไปใช้สาหรับการวางแผนที่
แยกแยะระดับความสาคัญ และศักยภาพขององค์ประกอบของเมืองที่สาคัญในพื้นที่เมืองเก่า เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีรูปโครงสร้างของเมืองและ
รูปแบบการขยายตัวของเมืองอีกด้วย
3. การระบุหรือกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
การระบุหรือกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดาเนินการบนพืน้ ฐานการสนับสนุน
ของข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ให้เห็นคุณค่าความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมของ
องค์ประกอบเมืองข้างต้น ร่วมกับเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องปกป้องคุม้ ครองบริเวณแวดล้อมของพื้นที่เมืองเก่านั้น ๆ
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ได้แก่ สภาวะเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาวะคุกคามจากการพัฒนาสมัยใหม่ ระดับของการบูรณะหรือดูแลรักษา ความ
กลมกลืนกับบริบทของเมือง และความสนใจของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วม เป็นต้น การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในที่นแี้ บ่งการกาหนดขอบเขตพื้นที่ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
- ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า หรือพืน้ ทีห่ ลัก (core zone)
เป็นขอบเขตที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีองค์ประกอบของเมืองเก่าที่มีคุณ ค่าความสาคัญ ที่เกาะกลุ่มรวมกันเป็น
บริเวณที่ชัดเจน และมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมและบูรณภาพ (authenticity and integrity) ร่วมกับเหตุผลความจาเป็น
ต่าง ๆ ข้างต้นที่ต้องได้รับการดูแลและปกป้องคุ้มครองทั้งองค์ประกอบของเมืองและบริเวณแวดล้อมนั้นอย่างเข้มข้น
โดยต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าให้สามารถรักษาบรรยากาศและอัตลักษณ์
ของความเป็นเมืองเก่าไว้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ภายในพื้นที่เมืองเก่ายังมีการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) ตามคุณค่าและ
ความสาคัญขององค์ประกอบเมืองและบริเวณแวดล้อม ทัง้ นี้ เพื่อให้การวางแผนและการกาหนดมาตรการการจัดการ
พื้นที่ในแต่ละเขต (zones) ภายในพื้นที่เมืองเก่าเกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
- พื้นที่ต่อเนื่อง (buffer zone)
เป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกับเขตพื้นที่เมืองเก่าหรือพื้นที่หลัก โดยพื้นที่นั้นอาจมีหรือไม่มอี งค์ประกอบที่สาคัญของเมืองที่มี
คุณค่าก็ได้ แต่เป็นบริเวณที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าหรือพื้นที่หลักให้มีความ
โดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทความเป็นเมืองเก่านั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณาวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพืน้ ที่เมืองเก่า
4. การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น (local participation)
การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น สิ่งที่สาคัญคือ การได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่า ประกอบด้วย ภาคราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ
ประชาชนผู้อาศัยหรือมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่านั้น ๆ ก่อนที่จะมีการประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอย่างเป็น
ทางการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546
โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการกาหนดขอบเขตพื้นที่ เมืองเก่า ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ต่อเมือง แล้วรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมดังกล่าวไปปรับแก้แนวเขตพื้นที่เมืองเก่า
รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า ทั้งนี้ การยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ จะส่งผลต่อความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติหากเมืองเหล่านั้นได้รับการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า แล้วจึงนาเสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในลาดับต่อไป

ผลการศึกษา
1. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองเก่าสตูล
เมืองสตูลมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในพืน้ ที่ยืนยันว่า
เมืองสตูลเคยเป็นที่อยูอ่ าศัยของมนุษย์ถ้า จากการขุดค้นพบโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือหินและเครื่องปั้นดินเผาตาม
แหล่งโบราณคดี 3 แห่ง ครั้นล่วงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ชุมชนที่เจริญ มาก่อนเมืองสตูล คือ เมืองละงู ซึ่งปัจจุบันเป็น
อาเภอหนึ่งของจังหวัดสตูล แต่หลักฐานการสร้างเมืองละงูไม่ปรากฏชัดเจนมากนัก อีกชุมชนหนึ่งที่เก่าแก่คือ บ้านบา
ราเกต เป็นเมืองท่าเรือที่มีช่ือปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตกมาก่อน ปัจจุบันตั้งอยูใ่ นอาเภอท่าแพ ดังนั้นการตั้ งถิ่น
ฐานในเมืองสตูลจะกล่าวถึงเฉพาะพื้นที่ที่ขึ้นต่อเมืองไทรบุรี คือ มูเก็มสะโตย เป็นหลัก เมืองสตูลมีความสัมพันธ์กับ
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เมืองไทรบุรีมาตั้งแต่ต้น และเริ่มปรากฏเด่นชัดในช่วงต้นของสมัยรัตนโกสินทร์ และค่อยๆ พัฒนาการมาตามยุคสมัย
จนกระทั่งมีฐานะเป็นเทศบาลเมืองสตูลมาถึงทุกวันนี้
เมืองสตูลตั้งขึ้นเป็นเมืองอย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2382 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยการแบ่งพื้นที่ของเมืองไทรบุรีมาจัดตัง้ เป็นเมืองใหม่ เดิมเมืองสตูลมีฐานะเป็นมูเก็มหรือตาบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี
เป็นท้องที่ที่กันดารเนื่องจากอยู่ห่างไกลศูนย์กลางเมืองไทรบุรีมาก ผู้ปกครองท้องที่คนแรก คือ พระยาอภัยนุราช (ตน
กูบิศนู) ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาปกครองพื้นที่ ในช่วงนั้นเมืองสตูลไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงต้อง
คืนเมืองสตูลให้กับไปอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองไทรบุรีเช่นเดิม เมืองสตูลว่างเว้นผู้ปกครองเมืองเป็นระยะเวลา
24 ปี ในช่วงเวลานี้มเี หตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองไทรบุรีหลายครั้ง นับตั้งแต่พระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) ซึ่ง
ดาเนินนโยบายการปกครองบ้านเมืองแบบเหยียบเรือสองแคมคือคบคิดกับฝ่ายอังกฤษบ้างและฝ่ายพม่าบ้าง และคิด
จะเป็นปฏิปักษ์กับกรุงรัตนโกสินทร์ จนกองทัพไทยต้องยกกาลังไปปราบปราม เจ้าพระยาไทรบุรีหลบหนีไปอยู่กับ
อังกฤษ และภายหลังต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองมะละกา ฝ่ายไทยจึงแต่งตั้งเจ้าเมืองไทรบุรีคนใหม่เป็น เป็นผู้สาเร็จ
ราชการแทนข้าราชการไทย คือ พระยาอภัยธิเบศร์ บุตรของเจ้าพระยานคร (น้อย) จากเมืองนครศรีธรรมราช ใน
ระยะแรกความวุ่นวายในเมืองไทรบุรียังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อบรรดาชาวเมืองไทรบุรีและลูกหลานผู้ปกครอง
เมืองคนเก่ าไม่พ อใจเจ้าเมือ งไทรบุรีที่มีเชื้อสายไทย จึงคบคิ ดกบฏขึ้น 2 ครั้งในระยะเวลา 10 ปี ฝ่ายไทยต้อ งยก
กองทัพไปปราบ เหตุการณ์ บ้านเมืองจึงเข้าสู่สภาวะปกติ จึงพิจารณาเห็นว่าไทรบุรีเป็นเมืองใหญ่ พื้นที่กว้างขวาง
จาเป็นต้องแบ่งแยกแขวงตาบลออกเป็น 4 เมืองย่อย แล้วแต่งตั้งผู้ปกครองเมืองต่างๆ ที่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้
ครองนครหรือสุลต่าน คือ วงศ์วานของเจ้าพระยาไทรบุ รีเท่านั้น สถานการณ์ความวุ่นวายจึงจบลง หัวเมืองแหลม
มลายูฝ่ายใต้จึงมีความสงบสุขนับตัง้ แต่บัดนั้น กระทั่งเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมืองสตูลจึงมีฐานะ
เป็นจังหวัดสตูล และพัฒนามาจนกระทั่งปัจจุบันยาวนาน กว่า 170 ปี

ภาพที่ 1 สรุปพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของเมืองสตูล
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จากการศึ ก ษาพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งสตู ล อาจกล่ า วได้ ว่ า เมื อ งสตู ล เป็ น เมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดีจานวน
มาก ภายหลังมีการตัง้ ถิ่นฐานถาวรหนาแน่นมากขึน้ จนกลายเป็นชุมชนเมือง จึงมีระบบการปกครองที่เป็นทางการมาก
ขึ้น โดยการแต่งตั้งเจ้าเมืองจากส่วนกลางมาเป็นผู้ปกครองเมือง เมืองสตูลมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
และการพั ฒ นาเมือ งอย่างต่อ เนื่อ ง ทาให้ เมือ งสตู ลมีค วามเจริญ ก้ าวหน้าตามยุค สมั ย และสามารถปรับตั ว ตาม
สถานการณ์บ้านเมืองได้เป็นอย่างดี
2. องค์ประกอบของเมืองเก่าสตูล
เมืองสตูลเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เมืองสตูล หรือชื่อเดิม
คือ มูเก็มสะโตย เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็กตั้งอยู่ริมคลองมาบัง เพื่อใช้ติดต่อกับเมืองท่าเรืออื่น ๆ เช่น เมืองท่าฉลุง
เมืองท่าละงู เป็นต้น เป็นเมืองที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานความเป็นมาอันยาวนาน ดังปรากฏหลักฐานต่าง ๆ มากมาย
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเมืองเก่าสตูลที่ยังคงปรากฏอยูใ่ นปัจจุบัน มีดังนี้
- กาแพงเมือง-คูเมือง และป้อม
เมืองสตูลเป็นเมืองค่อนข้างใหม่มีสภาพความเป็ นเมืองมาร้อยกว่าปี เมื่อเทียบกับเมืองโบราณนับจากสมัย
กรุงศรีอยุธยาย้อนกลับไป จึงไม่มีองค์ประกอบของเมืองโบราณ เช่น ป้อม คูเมือง หรือกาแพงเมือง เหมือนเมือง
เก่าแก่อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามเมืองสตูลก็เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยคลองในทุกทิศ กล่าวคือ ทิศเหนือล้อมรอบด้วย
คลองตายาย ทิ ศใต้จ ดคลองเส็น เด็ น ทิ ศ ตะวัน ออก ล้ อ มรอบด้ วยคลองพร้าวและคลองน้าล้น และทิ ศ ตะวัน ตก
ล้อมรอบด้วยคลองมาบัง จึงอาจถือได้ว่าคลองธรรมชาติเหล่านีเ้ ป็นเสมือนคูเมืองสตูลไปโดยปริยาย
- แบบแผนโครงข่ายคมนาคมในเขตเมืองเก่า
เมืองสตูลเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากการเป็นเมืองท่าเรือริมคลองมาบังในช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จึง
กระจุกตัวอยู่บริเวณคลองมาบังจนกระทั่งมีการสร้างถนนสตูลธานีและถนนบุรีวานิชขึ้น ทาให้เนื้อเมืองเริ่มขยายมา
กระจุกตัวอยู่ริมถนนทั้งสองสายแทน เส้นทางสัญจรหลักของเมืองสตูลจึงประกอบด้วยถนน 2 สายที่ขนานกันในแนว
เหนือ-ใต้ของตั วเมือง คื อ ถนนบุ รีวานิช (ถนนศุ ลกานุ กู ล) ด้ านตะวันตกและ ถนนสตู ลธานี (ถนนสมิลธานี) ด้ าน
ตะวันออก และมีถนนสายรองที่เชื่อมต่อถนนสายหลักทั้ง 2 เส้นเข้าด้วยกันในแนวตะวันออก–ตะวันตก เช่น ถนนประชา
นิทิศ ถนนสมันตประดิษฐ์ ถนนสฤษฏดิ์ภูมนิ ารถ เป็นต้น ด้วยเหตุน้จี ึงอาจสรุปได้วา่ แบบแผนของโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งภายในเขตเมืองเก่าสตูลมีลักษณะเป็นระบบเส้นตรง (linear system) ผสมผสานกับระบบตาราง (grid system)
- ที่หมายตาในบริเวณเมืองเก่า
จากวิเคราะห์ทัศนวิสัยของมุมมองและกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สาคัญของเมือง หรือทัศนียภาพที่โดดเด่นของ
เมืองเก่าสตูล พบว่าพื้นที่ที่เป็นที่หมายตาที่สาคัญของเมืองซึ่งหมายถึงจุดที่สังเกตได้ง่ายจากระยะไกลหรือเป็นจุดนัด
หมายกันของคนในเมือง ประกอบด้วย ที่หมายตาตามธรรมชาติ ได้แก่ เขาโต๊ะพญาวัง เขาโต๊ะหยงกง เป็นภูเขาโดด
ขนาดเล็กซึ่งเป็นขอบเขตของเมืองด้านตะวันตก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากถนนสายต่างๆ ในเมืองสตูล และที่หมายตา
ในแนวราบซึ่งเป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง ได้แก่ หอนาฬิกาจังหวัดสตูล ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง มัสยิด
กลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมาบัง) บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และวัดชนาธิปเฉลิม (วัดมาบัง)
- ย่าน/บริเวณที่สาคัญและมีคุณค่าของเมือง
เมืองสตูลเป็นเมืองขนาดเล็กมาก ย่านที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสตูลจึงกระจุกตัวอยู่เพียงในย่าน
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของเมือง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระหว่างถนนสตูลธานีและถนนบุรีวานิช อย่างไรก็ตามหาก
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แบ่งย่านตามลักษณะเฉพาะของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบ เป็นย่านย่อย ๆ ที่มีคุณค่าของเมืองสตูล สามารถแบ่งได้
ดังนี้
1. ย่านศาลเจ้าโป้เจ้เก็งและริมถนนบุรีวานิช เป็นย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาว
ไทยเชื้อสายจีนเป็นหลัก รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส และตึกแถวแบบอาร์ต
เดโค (อาร์ ต เดโค (Art Deco) เป็ น รู ปแบบศิ ล ปะยุ ค หนึ่ งช่ ว งทศวรรษที่ 1920 และ 1930 โดยมี ลั ก ษณะที่ ล ดทอน
รายละเอียดที่วิจิตรของศิลปะแบบอาร์ตนูโวให้เรียบง่ายมากขึ้น นิยมใช้รูปทรงเรขาคณิตในการตกแต่งอาคารที่ศิลปะที่
เป็นตัวแทนของผู้ชาย) จนไปถึงตึกแถวแบบทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมถนนบุรีวานิช ซึ่งมีตึกแถวแบบชิโนโปร
ตุกีสกระจุกตัวอยูจ่ านวนมาก อาคารส่วนหนึ่งเป็นอาคารให้เช่าในที่ดนิ ของราชพัสดุ

ภาพที่ 2 ย่านเก่าที่มคี ุณค่าและความสาคัญในเขตเทศบาลเมืองสตูล
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2. ย่านมัสยิดมาบัง เป็นย่านศูนย์กลางทางศาสนาและเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยมุสลิม มีมัสยิดมาบัง
เป็นศู นย์กลางของย่าน รูปแบบสถาปั ตยกรรมส่วนใหญ่ เป็ นเรือนแถวแบบจีน และพบสถาปัตยกรรมการประดั บ
ลวดลายแบบมลายูบ้างประปราย ในพื้นที่ย่านนี้ยังมีคฤหาสน์กูเด็นเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นศูนย์กลางของ
ย่านอีกแห่งหนึ่งด้วย
3. ย่านวัดชนาธิปเฉลิม (วัดมาบัง) เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่ตอ่ เนื่องจากถนนบุรีวานิชลงมาทางด้านทิศใต้ มี
วัดชนาธิปเฉลิมหรือวัดมาบังเป็นศูนย์กลางของย่าน เป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพุทธเป็นหลัก นอกจากนั้นยัง
เป็นที่ตั้งของตลาดเก่าแก่ริมคลองมาบังอีกด้วย
4. ย่านศูนย์กลางราชการเก่า ในอดีตเป็นย่านศูนย์กลางการปกครองของเมืองสตูล ประกอบด้วยอาคาร
สถานที่ราชการที่สาคัญซึ่งส่วนใหญ่ถูกรื้อถอนออกไปเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกาแพงเมืองเดิมซึ่งปัจจุบัน คือ โรง
แรมพินนาเคิล (วังใหม่) วังเจ้าเมืองเดิม สานักกรมการเมือง ซึ่งเคยตั้ งอยู่ในพื้นที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะ
ย้ายไปอยูน่ อกเมือง อย่างไรก็ตาม ในย่านนี้ยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นอาคารทางราชการที่มีคุณค่าจานวน
หนึ่ง เช่น พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) บ้านพระสมันตรัฐบุรินทร์ และบ้านเชื้อสายเจ้าเมือง
(บ้านหลังปูเต๊ะ) เป็นต้น
- ธรรมชาติในเมือง
เมืองสตูลเป็นเมืองขนาดเล็กมีประชากรอาศัยอยู่น้อย และมีความหนาแน่นของประชากรอยู่น้อยมาก ส่วน
ใหญ่อาศัยกระจุกตัวอยู่ในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม ทาให้เนื้อเมืองมีพ้ืนที่ธรรมชาติแทรกตัวเข้าไปค่อนข้างมาก
นอกนั้นตัวเมืองสตูลยังมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ในทุกทิศทาง ทั้งภูเขาโดดขนาดเล็ก
แม่น้าลาคลอง และป่ าชายเลนด้ านทิ ศ ใต้ของเมือ งทาให้ เมืองสตู ล ยังคงสภาพที่ เป็ น ธรรมชาติข องเมืองเอาไว้ได้
ค่อนข้างมาก

ภาพที่ 3 ธรรมชาติในเมืองสตูล
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โบราณสถาน อาคาร และสถานที่สาคัญในพื้นที่เมืองสตูล
- แหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน

ภาพที่ 4 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)
ในพื้นที่เมืองสตูลมีแหล่งโบราณสถานที่ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร จานวน 1
แหล่ง คือ คฤหาสน์กูเด็น เป็นอาคารเก่าแก่เพียงหลังเดียวที่ยังคงสภาพดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2531 อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามสานักงานที่ดินจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี ซอย 5 ในเขตเทศบาลเมืองสตูล อยู่หา่ งจากศาลกลางจังหวัดสตูลประมาณ 800 เมตร
- อาคารและสถานที่สาคัญ
ด้วยประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่เมืองเก่าสตูลตั้งแต่ยุคหินใหม่ จนกระทั่งมีสภาพ
เป็ น เมือ งมาร้อยกว่าปี ส่ งให้ เมือ งสตู ล เป็น แหล่ งรวมมรดกทางวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรม ทั้งที่ ยั งคงปรากฏ
หลักฐานชัดเจนและมรดกที่หลงเหลือเพียงร่องรอยแห่งความเจริญ รุ่งเรืองในอดีต ในขั้นตอนของวิเคราะห์คุณ ค่า
ความส าคั ญ ของมรดกทางสถาปั ต ยกรรมในพื้ นที่ เมืองสตู ลสามารถแบ่ งมรดกทางสถาปั ตยกรรมออกได้เป็ น 2
ประเภท ได้แก่
1. อาคารและสถานที่สาคัญที่เป็นอาคารทางศาสนา อาคารราชการ และอาคารสาธารณะ ได้แก่
ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมาบัง) วัดชนาธิปเฉลิม (วัดมาบัง) วัดสตูลสันตยาราม (วัดป่าช้าไทย)
วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดป่าช้าจีน) บ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ แหล่งโบราณคดี สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง แหล่ง
โบราณคดี เขาโต๊ะหยงกง กุโบร์อัล-มัรฮูม ตนกูมูฮามัด อากิบ สนูบุตร (โต๊ะมาโหรม) และบ้านหลังปูเต๊ะ

ภาพที่ 5 อาคารและสถานที่สาคัญในย่านเมืองเก่าสตูล
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2. อาคารและสถานที่สาคัญที่เป็นอาคารพาณิชยกรรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อาคารพาณิชย
กรรมแบบตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส และอาคารพาณิ ชยกรรมแบบเรือนแถวไม้แบบจีน เป็ นกลุ่ มสถาปั ตยกรรมที่
เกิดขึ้นจากการติดต่อค้าขายกับประเทศมาเลเซียและรับเอาอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมจากเมืองท่าปีนังในประเทศ
มาเลเซี ย เข้ า มาด้ ว ย ส่ ง ผลให้ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมที่ พ บในเมื อ งเก่ า สตู ล มี ลั ก ษณะที่ เที ย บเคี ย งกั บ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมของเกาะปีนังได้ และด้วยสภาพสังคมของเมืองสตูลที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันเกิดจากการอาศัยอยู่
ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม ทาให้เกิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนผสมของศิลปกรรมหลากหลายวัฒนธรรมอย่างลงตัว
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าองค์ประกอบที่สาคัญของเมืองสตูล
ในการอนุรักษ์ชุมชนเมืองจาเป็นต้องอนุรักษ์ทั้งอาคาร สภาพแวดล้อม และบริเวณที่มีคุณค่า ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกันไปทั้งจากปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเก่าแก่ คุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ
สภาพอาคาร รวมทั้งคุณค่าด้านการเป็นองค์ป ระกอบของเมืองเก่าของโบราณสถาน อาคารและสถานที่สาคัญนั้น ๆ
การประเมินเพื่อจัดลาดับความสาคัญเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ทราบถึงคุณค่า ตลอดจนระดับคุณค่าของโบราณสถาน
อาคาร และสถานที่เหล่านั้น อันเป็นประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และความสาคัญของเมืองเก่าในแต่
ละเขต โดยบริเวณที่มีการรวมกลุ่มหรือกระจุกตัวของอาคารและสถานที่ที่มีคุณค่า มักเป็นบริเวณที่มีความสาคัญ
มากกว่าบริเวณที่ปริมาณอาคารที่มคี ุณค่าจานวนน้อยกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้สามารถกาหนดความเข้ม ข้นในการ
อนุรักษ์ บูรณะฟื้นฟู และพัฒนาได้ไม่เท่ากัน สาหรับการประเมินคุณค่าและความสาคัญขององค์ประกอบที่สาคัญของ
เมืองเก่า ในที่นพี้ จิ ารณาจากผลของคะแนนรวมที่มาจากเกณฑ์หลักที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งได้จากการลงสารวจพื้นที่
มีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน อาคาร และสถานที่สาคัญในเมืองสตูล
- คุณค่าด้านคุณภาพของอาคารทางประวัติศาสตร์
สภาพในปัจจุบันของอาคารที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เมืองเก่าสตูลมีความสอดคล้องกับ
วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน อายุของอาคาร และวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างของอาคารนัน้ ๆ อาคารที่มีอายุมากหรือ
สร้างด้วยไม้จะมีสภาพที่ชารุดทรุดโทรมกว่าอาคารใหม่ที่มีโครงสร้างเป็นปูน อาคารเรือนแถวไม้หลายหลังบริเวณริม
ถนนสตูลธานีและย่านวัดชนาธิปเฉลิมอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมเนื่องจากอาคารไม่ถูกใช้งาน ส่วนอาคารตึกแถวแบบจีน
และตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีสริมถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานียังคงอยู่ในสภาพที่ดีเพราะมีการดูแลซ่อมแซมอยู่
ตลอด อย่างไรก็ตามอาคารตึกแถวในย่านเมืองสตูลเกือบทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้าง และวัสดุ
ก่อสร้างไปมากพอสมควร เพราะเจ้าของบ้านต้องการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ทาให้สถาปัตยกรรม
ในรูปแบบดั้งเดิมหลงเหลือน้อยเต็มที
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- คุณค่าด้านอายุอาคารและความเก่าแก่
ปัจจัยด้านอายุของโบราณสถาน อาคาร และสถานที่สาคัญ เป็นการพิจารณาถึงความเก่าแก่ของอาคารตาม
หลักสากล นิยมกาหนดอายุของอาคารเก่าที่อาจถูกประเมินเป็นโบราณสถานที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขนึ้ ไป สาหรับประเทศ
ไทยไม่ได้ มีการก าหนดเกณฑ์ ด้ านอายุอาคารไว้อย่างชัดเจน จึ งนิยมใช้เกณฑ์ ของการขึ้นทะเบี ยนโบราณสถานตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2504 ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ให้นยิ ามของ
โบราณสถานว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นที่เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ซึ่งมีการพิจารณาด้านอายุแต่ยังไม่ได้
กาหนดอายุของสิ่งของหรืออาคาร เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถาน
จากการส ารวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ด้ า นอายุ ข องอาคารในพื้ น ที่ เมื อ งเก่ า สตู ล พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วิวัฒนาการการตัง้ ถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าว แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ กลุ่มที่ 1 อาคารราชการและบ้านพักอาศัยใน
ย่านศูนย์กลางการปกครองเก่าโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว
ศิลปะผสมผสานจีน ยุโรป และมลายู มีอายุมากกว่า 100 ปี กลุ่มที่ 2 อาคารตึกแถวเก่าริมถนนบุรีวานิช และด้านข้าง
ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง เป็นอาคารตึกแถวแบบศิลปะจีน–ยุโรป หรือชิโนโปรตุกีสแบบผนังรับน้าหนัก มีอายุระหว่าง 70-90 ปี
กลุ่มที่ 3 เรือนแถวไม้ที่กระจายตัวอยูร่ ิมถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานี มีอายุระหว่าง 50-70 ปี และกลุ่มตึกแถวศิลปะ
อาร์ตเดโค และสถาปัตยกรรมยุคทันสมัยตัง้ อยูร่ ิมถนนศุลการนุกูลและถนนสตูลธานี มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
- คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นศิลปะการก่อสร้างที่คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา อันประกอบด้วย คติ
นิยม การเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีในการก่อสร้าง การเลือกใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบสาคัญที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ใช้สอยของสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น ลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนเทคนิควิธีการก่อสร้าง คติ
ความเชื่ อ และอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ ส าหรั บ เมื อ งสตู ล มี ค วามหลากหลายของรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมมากพอสมควร การวิเคราะห์คุณค่าและเอกลักษณ์ของเมืองสตูลในด้านสถาปัตยกรรม สิ่งสาคัญที่ตอ้ ง
ให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก คือ การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม เพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมย่อมสะท้อนยุคสมัย
ที่แตกต่างกัน รวมถึงบ่งบอกปัจจัยและอิทธิพลที่มผี ลต่อการพัฒนาเมืองในยุคสมัยต่าง ๆ จากการสารวจแหล่งมรดก
ทางสถาปัตยกรรมในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสตูลสามารถแบ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร ออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมแบบจีน สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานศิลปะจีน–ยุโรป สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคหรือสถาปัตยกรรมยุคทันสมัย และ สถาปัตยกรรมแบบเรือนมลายูหรือเรือนไทยภาคใต้
- คุณค่าด้านจินตภาพของเมือง (Image of the City)
ภาพลักษณ์หรือจินตภาพของเมือง คือองค์ประกอบของเมืองที่ได้จากการสังเกต ประกอบด้วย เอกลักษณ์
(identity) โครงสร้าง (structure) และความหมาย (meaning) ซึ่ง Kevin Lynch ได้แบ่งองค์ประกอบทางกายภาพของ
เมือง ออกเป็น 5 องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่ เส้นขอบ (edge) เส้นทาง (path) ย่าน (districts) จุดรวมกิจกรรมหรือชุม
ทาง (node) และภูมิสัญลักษณ์ (landmarks) จากการวิเคราะห์จินภาพของเมืองในเขตพื้นที่เมืองสตูล ตามปัจจัยของ
องค์ประกอบทางกายภาพของเมืองสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เส้นขอบ (edge) เส้นขอบของพืน้ ที่เมืองสตูลเป็นขอบเขตพื้นที่ดา้ นการปกครอง ซึ่งประกอบด้วยเส้นขอบ
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วย คลองตายาย ด้านทิศเหนือ คลองมาบัง (คลองตาลีไก) ด้านทิศตะวันตก
คลองพร้าว และคลองน้าวน ด้านทิศตะวันออก ภูเขาโต๊ะพญาวัง ภูเขาโต๊ะหยงกง
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2. เส้นทาง (path) เส้นทางสัญจรหลักของเมืองสตูล ประกอบด้วยถนน 2 สายที่ขนานกันในแนวเหนือ -ใต้
ของตัวและมีถนนสายรองที่เชื่อมต่อถนนสายหลักทั้ง 2 เส้นเข้าด้วยกันในแนวตะวันออก–ตะวันตก
3. ย่าน (districts) ในพืน้ ที่เมืองสตูลสามารถจาแนกย่านที่มกี ารกระจุกตัวของกลุม่ กิจกรรมที่ชัดเจน และมี
ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกัน ทัง้ นี้สามารถแยกย่านในพืน้ ที่เมืองสตูลออกเป็น
2 กลุ่มหลัก คือ
ย่านหลัก (major district) ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล คือ ย่านชุมชนเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อ
สายจีน โดยมีศาลเจ้าโป้เจ้งเก็ง และวัดชนาธิปเฉลิม (วัดมาบัง) เป็นศูนย์กลางของย่านซึ่งครอบคลุมพื้นที่ริมถนนบุรีวา
นิชและถนนสตูลธานี (ถนนสมิลธานี)
ย่านรอง (minor district) ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ประกอบด้วย ย่านชุมชนชนบทและชานเมือง ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานชองชาวไทยมุสลิม มีความหนาแน่นของการตั้งถิ่นฐานน้อย ส่วนใหญ่ เป็นบ้านพักอาศัย เป็น
อาคารเดี่ยว มีพนื้ ที่ว่างสาหรับการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4. จุดรวมกิจกรรมหรือชุมทาง (node)
เนื่องจากเทศบาลเมืองสตูลเป็นชุมชนเมืองที่มีพ้ืนที่มากแต่มีจานวนประชากรน้อย การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
จึงไม่หนาแน่นมากนัก ขั้นตอนการวิเคราะห์จินตภาพของเมืองจึงไม่พบจุดรวมกิจกรรมที่ชัดเจนมากนัก แตกต่างจาก
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นจะมีจุดรวมกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น ศูนย์การค้า สถานีโดยสาร เป็น
ต้น อย่างไรก็ตามก็สามารถพบจุดรวมกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมและเฉพาะช่วงเวลา เช่น ตลาดสดเทศบาลริมคลองมา
บัง ตลาดสดริมถนนประชานีทิศ วัดชนาธิปเฉลิม (วัดมาบัง) วัดสตูลสันตยาราม ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง และมัสยิดมาบัง
(มัสยิดกลางจังหวัดสตูล) ลานวัฒนธรรมด้านหน้าคฤหาสน์กูเด็น เป็นต้น
5. ภูมสิ ัญลักษณ์ (landmark)
ภูมิสัญลักษณ์ คือ สิ่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายจากระยะไกลพอสมควร ซึ่งอาจจะเป็น อาคาร สิ่งก่อสร้าง
หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติที่มีความสาคัญ และมีลักษณะเด่นแตกต่างจากสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง การวิเคราะห์จินต
ภาพของเมืองสตูลสามารถแบ่งภูมิสัญลักษณ์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ภูมิสัญลักษณ์หลัก (major landmark) เป็นองค์ประกอบของเมืองที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เป็นภูมิ
สัญลักษณ์ที่มีความสาคัญในการรับรู้สภาพแวดล้อมของคนในเมือง ได้แก่ เขาโต๊ะพญาวัง เขาโต๊ะ หยงกง เป็นภูเขา
โดดขนาดเล็กซึ่งเป็นขอบเขตของเมืองด้านตะวันตก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากถนนสายต่าง ๆ ในเมืองสตูล
ภูมิสัญลักษณ์รอง (minor landmark) เป็นองค์ประกอบของเมืองที่สามารถสังเกตได้จากระยะทางที่ไม่ไกล
มากนัก เป็นภูมิสัญลักษณ์ที่มีความสาคัญในการรับรู้สภาพแวดล้อมของคนในย่านหรือละแวกบ้าน ได้แก่ มัสยิดมาบัง
หอนาฬิกาจังหวัดสตูล และศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง
- คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง
สภาพแวดล้อมและการเดินทางสามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบกิจกรรมของ
คนในพื้นที่ สถาปัตยกรรมผังเมืองถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่ผ่านรูปแบบทางกายภาพที่
มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความเคารพต่อสภาพแวดล้อม โดยในพื้นที่เมืองสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านมัสยิดมาบัง และย่าน
โรงเจโป้เจ้เก็งริมถนนสตูลธานีและถนนบุรีวานิช ยังคงดารงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมผังเมืองได้ดีพอสมควร
เช่น การรักษาโครงข่ายของเมือง รวมถึงระยะถอยร่นของอาคาร การควบคุมความสูงของอาคาร ทาให้อาคารในย่าน
เมืองเก่ามีความสูงที่ใกล้เคียงกัน การรักษาทางเดินลอดใต้อาคารของตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส การเก็บรักษาต้นไม้
ขนาดใหญ่ที่มีอายุยาวนาน ล้วนส่งผลให้สามารถรักษาภูมิทัศน์เมืองแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีพอสมควร
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ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล
การพิจารณาพื้นที่หลักในเมืองเก่าสตูล พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคุณค่าโบราณสถาน อาคาร และ
สถานที่สาคัญ รวมถึงขอบเขตของแปลงที่ดินของโบราณสถานหรืออาคารที่ทรงคุณค่า เป็นตัวกาหนดขอบเขตพื้นที่
หลัก มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 0.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 531.84 ไร่
ในส่วนของ การพิจารณาพื้นที่ต่อเนื่องของเมืองเก่าสตูล จะครอบคลุมพื้นที่เชื่อมต่อขององค์ประกอบเมืองที่
สาคัญในลาดับรองกับพื้นที่หลักของเมืองเก่า จากการประเมินคุณค่าในด้านต่างๆ พื้นที่ต่อเนื่องดังกล่าวเป็นบริเวณที่
กาหนดไว้เพื่อควบคุมและรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเก่าหรือพื้นที่หลักให้คงคุณภาพของการเป็นย่าน ความกลมกลืนของ
ย่าน และการรักษาบรรยากาศของความเป็นเมืองเก่าสตูลเอาไว้ เนื้อที่รวมทั้งสิน้ 1.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 649.96 ไร่
ทั้งนี้ การกาหนดขอบเขตของพื้นที่เมืองเก่าสตูล ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าในพืน้ ที่ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,239.58 ไร่ โดยมีขอบเขตดังแสดงในรูปภาพที่ 7
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล
พิจารณาจากแนวทางทั่วไป 7 ประการ ซึ่งสามารถเลือกนาไปใช้ปฏิบัติตามความเหมาะสมสาหรับพื้นที่
เฉพาะแต่ละบริเวณที่มีความแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย
- การมีส่วนร่วมและการประชาสั มพัน ธ์ มุ่งเน้นการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชน
ภาครัฐ และเครือข่ายองค์การเอกชนเพื่อร่วมกันกาหนดและดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับกลุม่ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
- การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่ างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์ กรจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน การใช้ส่อื สารมวลชน เป็นต้น
- การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น มุง่ เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น การส่งเสริมการถ่ายองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาพืน้ บ้านจากปราชญ์ท้องถิ่น
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แผนที่ 4 ขอบเขตเมืองเก่ าสตูลและพืน้ ที่ต่อเนื่อง

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงขอบเขตพืน้ ที่เมืองเก่าสตูลและพืน้ ที่ต่อเนื่อง
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- การส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น
- การป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามจากมนุ ษ ย์ แ ละธรรมชาติ มุ่งเน้น การก าหนด กฎ ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ หรือ
มาตรการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันความเสียหายต่อมรดกทางวัฒนธรรม
- การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานในการสัญจร
และการใช้ชวี ติ ประจาวันเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษ และส่งเสริมบรรยากาศที่ดใี นย่านเมืองเก่า
- การดูแลและบารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ มุง่ เน้นการกาหนดแผน โครงการ และการระดมทุน
เพื่อการซ่อมแซมอาคารหรือสถานที่มีความสาคัญ ทางประวัติ และการจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับย่านเมืองเก่า

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากาหนดขอบเขตพื้นที่เมือง
เก่ากลุ่มที่ 2 จานวน 6 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าพิจิตร เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่า
สกลนคร และเมือ งเก่ าสตู ล ซึ่ งด าเนิน งานโดยส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ได้อย่างชัด เจน ทั้งความเข้าใจในคุ ณ ค่าของมรดกทางวัฒ นธรรมทั้งที่ จับต้องได้แ ละจับต้องไม่ได้ การน าผลการ
ประเมินคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ มาเป็นเกณฑ์หลักในการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและ
พื้นที่ตอ่ เนื่อง และมีการเสนอร่างขอบเขตเมืองเก่าอันเป็นผลจากการศึกษาในที่ประชุมประชาชนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
จนสามารถสรุปผลเป็นขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูลและพื้นที่ตอ่ เนื่อง รวมทั้งการกาหนดข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าสตูลในด้านต่างๆ
โดยในปัจจุบันผลการศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูลและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าสตูลได้ถูกเสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ตามลาดับ และมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกาหนดขอบเขตพื้นที่ เมืองเก่าสตูล ตามที่คณะทางานเสนอ และมีการ
ประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูลเป็นกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว โดยกาลังอยู่ในช่วงของการตั้งคณะกรรมการเมือง
เก่าสตูลซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและดาเนินงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในขอบเขตพื้นที่
เมืองเก่าสตูลต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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การพั ฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่ นด้ านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
Development of confidential and transparency of information between
government and private sector
วิทูรย์ ตลุดกา1* ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1 กฤษฎา ใจแก้วทิ1 เฉลิมวุฒิ สาระกิจ1 และ ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง2
Withoon Taloodkum1*, Pairush Teerachaimahit1, Krisada Jaikeawthi1, Chaleamwut Sarakit1 and
Chonruitai Kaewrungrueng2
บทคัดย่อ
การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน มีเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒ นาเครือข่าย
ภาครัฐและภาคประชาชน แนวทางการดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้
มี ก ารส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ใ นการรั บ รู้ การเข้ า ถึ ง และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มี
ต่อพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาค
ประชาชนที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพั ฒ นาบุ ค คลจากภาครัฐและภาคประชาชน มาจั ดตั้งเป็ นกลุ่ ม เครือข่ าย
ประสานงานกั น ทั่ ว ทั้ งประเทศ โดยท าหน้าที่ ในการเผื่อ แพร่ค วามรู้ค วามเข้ าใจถึ งสิ ท ธิได้ รู้ (Right to know) ตาม
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงกระบวนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐสามารถพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน เสริมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการ และภาคประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการได้ อันเป็นการพัฒนาสองทางคือทั้ง
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้รับข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีการนาระบบสังคมออนไลน์ (Social Network)
มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สานั กงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกับเครือข่าย และระหว่าง
เครือข่ายด้วยกัน
คาสาคัญ: กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ สิทธิได้รู้ ความเชื่อมั่น ความโปร่งใส

1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2 สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลภ
ี้ ัยสหประชาชาติ สานักงานประจาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10200
1 School of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000
2 United Nations High Commissioner for Refugees, Thailand, Bangkok, 10200
*Corresponding author : pigatoon@gmail.com

1781

Proceedings

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

บทนา
ส านั ก งานคณะกรรมการข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการ เป็ น หน่ว ยงานที่ ก ากั บดู แ ลพระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ากฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ
สานักงานฯ นั้น ทาหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการยังได้ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ อันถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทย การเข้าถึง และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมทั้งตรวจสอบ
การบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสได้ด้วยตนเองอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ภาครั ฐตามหลั ก ธรรมาภิบ าลมากขึ้น นอกเหนื อ จากนี้ยั งเป็ น การกระตุ้น ให้ ภ าครัฐ ตระหนั ก ถึ ง หน้าที่ ซึ่ งจะต้อ ง
ให้ บ ริก ารข้ อ มู ล ข่ าวสารตามที่ ก ฎหมายก าหนดแก่ ป ระชาชน หากประชาชนมี ก ารใช้ สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ซึ่งเมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ก็จะเกิดความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารของราชการและเป็น
การเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรภาครัฐ ให้มีการพัฒนาไปสู่หน่วยงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งที่
ผ่านมานั้น การให้ความรู้แก่ห น่วยงานภาครัฐในเรื่องของการปฏิบัติต ามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการมีอ ยู่
บ่อยครั้ง แต่กลับพบว่าประชาชนไม่ได้มีการใช้สิทธิเท่าที่ควรจะเป็น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนยังไม่ทราบถึง
สิทธิได้รู้ของตนที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้บัญญัติไว้ ดังนั้น หากว่าประชาชนซึ่งถือว่า
เป็นผู้มีอานาจอธิปไตยสูงสุด ได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิได้รู้ของตนเอง หน่วยงานรัฐมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายข้อมูล
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ข่าวสารได้กาหนดไว้ และหากเมื่อทั้งสองส่วนมารวมกัน ก็จะก่อให้เกิดพลังในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริ ห ารจั ด การประเทศได้ ม ากยิ่ งขึ้ น แต่ ก ารเผยแพร่ ค วามเข้ า ใจไปสู่ ภ าคประชาชนในพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศต้ อ งใช้
งบประมาณในการดาเนินการจานวนมาก ซึ่งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีข้อจากัดในเรื่อง
บุคลากร และงบประมาณ จึงจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนากระบวนการในการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน ในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้เป็นมีการสอดประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐผู้ให้
ข้อมูลกับภาคประชาชนผู้ขอข้อมูลให้มี ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน อันจะ
ได้นาเอาความรูค้ วามเข้าใจไปส่งต่อแก่หน่วยงานรัฐหรือประชาชนอื่นๆ ในพื้นที่ทุกภูมภิ าคให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ เสริม สร้างสนั บสนุ น ให้ ห น่วยงานของรัฐ มีก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่า วสารราชการกว้า งขวางสมบู รณ์
ครบถ้ วนตามหลัก การ “เปิ ด เผยเป็ น หลัก ปกปิ ด เป็น ข้อ ยกเว้น ” และเพื่อ ให้ บริการประชาชนด้ านการรับรู้ข้อ มู ล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างจริงจังต่อเนื่อง จนสามารถทาให้หลักการ
ดังกล่าวเป็นค่านิยมของสังคมในระบอบประชาธิปไตยภายในระยะเวลา ๓ ปี
2. เพื่อยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยสามารถวัดผลสาเร็จ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ัดความโปร่งใสภาครัฐจนเป็นที่ยอมรับของสังคมทุกภาคส่วน
3. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้มีระบบบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางปกครอง โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในและพัฒนาเป็นสถาบัน
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นรูปธรรมภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
4. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจและให้คาแนะนาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ในทุกมิติของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการคุ้มครองสิทธิรับรู้ของประชาชน โดยรวมถึง
การจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใสได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อกระตุ้นภาคประชาชนให้มี
การรวมตัว วางระบบและจัดตัง้ เครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สิทธิรับรู้เพื่อการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐใน
ทุกมิติของการบริหารราชการ

วิธีวิทยาการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินงานวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการประสานงานและประชุมร่วมกับคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และคณะที่ ปรึก ษาประจาโครงการ เพื่อก าหนดแนวทางการสร้างองค์ความรู้ และการดาเนินการ (การ
ประชุมกลุม่ ย่อย)
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริมการรับรู้ การ
เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ โดยเน้นการดาเนิ นการในลักษณะของการจัดเวทีประชุม/สัมมนาในระดับพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ 11 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 คน
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3. การพัฒนาแนวทางการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมุ่งเน้น
การประชุมกลุ่มย่อย การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการในการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ การเข้าถึง และ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของประชาชน
4. การสารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. สรุปและวิเคราะห์ผ ลการดาเนิน งานตามโครงการจัดทารายงานการศึกษาวิจัยโดยเน้นการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมู ล/ความรู้ที่ได้จากการดาเนินการตามโครงการที่ครอบคลุมในเรื่องของความรู้ กระบวนการ และ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น

ผลการศึกษา
การด าเนิ น การศึ ก ษาตามโครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ได้มีเป้าหมาย ได้แก่ ๑.หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.ภาคประชาชน ที่มุ่งเน้นองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการรวมกลุ่มเป็น
องค์กรที่ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สวัสดิการชุมชน เครือข่ายภาคพลเมือง
เป็นต้น โดยมีผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๔๘ คน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ๕ ภาค รวม ๑๑ จังหวัด
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

ภูมภิ าค

1.

ภาคกลาง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

9.
10.
11.

กลุ่มจังหวัด
นนทบุรี สมุทรปราการ
และกรุงเทพฯ
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
ปราจีน บุรี นครนายก และสระแก้ว
อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์
กาแพง เพชร ตาก และพิจิตร
เชียงราย และพะเยา
ตรัง และพัทลุง
พังงา กระบี่ และภูเก็ต
ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
อานาจ เจริญ ยโสธร อุบลราชธานี
และมุกดาหาร
พะเยา

สถานที่

วันที่

นนทบุรี

8 ก.ค. 2554

ฉะเชิง เทรา
ปราจีนบุรี
อุทัยธานี
กาแพง เพชร
เชียงราย
ตรัง
พังงา

11 ก.ค. 2554
12 ก.ค. 2554
13 ก.ค. 2554
14 ก.ค. 2554
20 ก.ค. 2554
24 ก.ค. 2554
25 ก.ค. 2554

ร้อยเอ็ด

1 ส.ค. 2554

อานาจ เจริญ

2 ส.ค. 2554

พะเยา

29 ส.ค. 2554

จากการดาเนินการตามโครงการคณะผู้ศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ ต่างให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสาคั ญ ของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในความ
ครอบครองของราชการ โดยผ่านการใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายได้ใว้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่ง
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ประกอบไปด้วย 8 สิทธิ ได้แก่ สิทธิต้องรู้ข้อมู ลข่าวสาร สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสาร สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร สิทธิ
ร้องเรียน สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณี มีส่วนได้เสีย สิทธิอุทธรณ์ สิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล สิทธิศึกษาค้นคว้าเอกสารประวัตศิ าสตร์
ซึ่งผลการศึกษาจากการประชุมสัมมนาทั่วประเทศนั้ น ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน ต่างมีความคิ ดเห็น ที่ คล้ ายคลึงกัน ในทุก ภูมิภ าค คือ หากภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้แล้ว จะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐได้ อันเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ และต่างเห็นว่าการส่งเสริมให้นาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการไป
เผยแพร่ต่อในชุมชน รวมไปถึงการสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะทาให้เป้าหมาย
ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารบรรลุผล
โดยผลการศึกษาในส่วนของความรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาพบว่าการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดย
วัดได้จากผลซึ่งปรากฏในแบบทดสอบหลังการประชุมสัมมนาที่เพิ่มขึ้นจากการก่อนเข้ารับการอบรมในทุกภูมิภาคซึ่ง
แม้จะเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐก็ยังมีความรู้ความเข้าในที่คลาดเคลื่อนตามการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นอย่างมาก จึงส่งผลต่อการให้บริการและหรือการปฏิบัติตามที่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกาหนดไว้ แต่เมื่อได้มีการเข้ารับการอบรมแล้วทาให้สามารถเข้าใจถึงหน้าที่ซึ่งตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการกาหนดให้ต้องกระทาหรือบริการต่อประชาชน อันจะทาให้การปฏิบัติตามกฎหมายมีผลดีย่ิงขึ้น ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งในส่วนนี้จึงสรุปข้อมูลได้วา่ แม้ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารมาก่อนหรือมีความรู้แต่ไม่มากนัก แต่ถ้าหากว่ามีความใส่ใจต่อการ
เรียนรู้และการทาความเข้าใจในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการก็ยอ่ มทาให้มีความรู้ความเข้าใจดียิ่งขึ้น อันสะท้อน
ออกมาจากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งหากสามารถทาให้เห็น
ได้ว่าหากมีความรู้ความเข้าใจแล้วผลที่ตามมานั้นจะเป็นเช่นไร จะยิ่งส่งผลต่อการรับรู้ และการทาความเข้าใจใน
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการมากยิ่งขึ้น
คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่สาคัญให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้รับความรู้ทั้งจากการฟังการบรรยายสิทธิ
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีคู่มือสิทธิประชาชน คู่มือวิทยากรเครือข่าย
แผ่นพับและโปสเตอร์ประกอบ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยการร่วมแสดงบทบาทสมมติ (Play
Role) จากเหตุการณ์ที่กาหนดขึ้น จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนาช่วยกันวิเคราะห์ คิด และแสดงออกร่วมกัน
ตลอดจนระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะในที่ประชุม
จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในแต่ ละเวทีคณะผู้วิจัยได้กาหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2 ส่ วน คื อ แบบสอบถามก่ อนการสั มมนาและแบบสอบถามหลังการสั มมนา โดยทาการวิเคราะห์จ ากค าถามที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการจานวน 10 ข้อ และนาผลลัพธ์ที่ได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนและ
หลังการสัมมนามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย รวม 11 เวทีสัมมนา โดยมีประเด็นคาถามทั้งก่อนและหลังการสัมมนาพร้อมกับ
ค่าเฉลี่ย สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคะแนนความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ”ก่อน”
การจัดเวที จาแนกตามภาค
สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบ F
ภาค
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าสถิติ F - prob
เหนือ
2.28
0.976
ตะวันออก
2.36
0.998
กลาง
2.52
0.820
3.128
0.015*
ตะวันออก
2.58
1.087
เฉียงเหนือ
ใต้
2.68
0.631

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคะแนนความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ”ก่อน”
การจัดเวที จาแนกตามภาค
ภาค
เหนือ
ตะวันออก
กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ใต้

ค่าเฉลี่ย

SD

3.76
3.82
3.65
3.57

0.870
0.686
0.667
0.914

3.95

0.611

สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบ F
ค่าสถิติ F - prob

2.556

0.038*

การสารวจถึงสภาพปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
ผู้ศึกษาพบว่า สภาพปัญ หาต่อกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น จาแนกได้เป็น ปัญหาด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ/หน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ การใช้ประโยชน์จา ก
ข้อมูลข่าวสารของราชการ การขาดความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน การขาดความต่อเนื่องในการ
ส่งเสริมสิทธิ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.ประชาชนไม่ทราบถึงการมีอยู่ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแม้ว่าจะมีการบังคับใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน
2.เจ้าหน้าที่รัฐยังมีความเข้าใจเฉพาะหน้าที่ในส่วนที่ตนเองต้องทา โดยไม่ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน
3.ประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการต่อการดาเนินชีวิต
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4.หน่วยงานภาครัฐยังละเลยการดาเนินการตามหน้าที่ซึ่งกฎหมายกาหนด และแม้มีการดาเนินการแล้ วเมื่อ
ไม่มปี ระชาชนเข้าไปใช้บริการก็มกี ารละทิง้ ไม่ดาเนินการอีก
5.การบั งคั บใช้พ ระราชบั ญ ญั ติข้อ มู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ยั งขาดประสิ ทธิภ าพ รวมไปถึ ง
ระเบียบว่าด้วยการดาเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการยังขาดความชัดเจน และปฏิบัตจิ ริงได้ยาก
6.กระบวนการเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารมีหลากหลายช่องทางจนเกิดความสับสนในวิธีการเข้าถึงข่าวสารแต่
ละชนิด
7.ทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อ หน่วยงานรัฐ ที่ มัก มองว่ายังมีก ารปกปิด ข้อมูล ที่แท้ จริง แม้ใช้สิทธิแต่ก็ มี
กระบวนการอื่นที่จะปกปิด
8.ช่องทางการขอความช่วยเหลือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการยากลาบาก เนื่องจากต้องติดต่อกับ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยตรงเท่านัน้ ทาให้เกิดความล่าช้าและยากลาบาก
9.การใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการมักเป็นการใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าเป็น
การใช้สทิ ธิเพื่อประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
10.การขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือหน่วยราชการ ทาให้เวลาผ่านไป
แล้วหลงลืมเนื่องจากไม่ได้นาไปใช้หรือไปปฏิบัติ
11.การไม่มีเครือข่ายความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางอย่าง ทาให้ประชาชนไม่กล้าที่จะไปขอ
ข้อมูล เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย รวมไปถึงไม่ทราบว่าควรต้องมีการดาเนินการเช่นไร
12.ภาครัฐยังไม่ให้ความสาคัญด้านข้อมูลข่าวสารของราชการเท่าที่ควร โดยเห็นได้จากงบประมาณที่จากัด
บุคลากรที่จากัด

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒ นาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการ
ส่งเสริมการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน ในการพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพด้ านข้อ มู ลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ พบว่า ผู้ เข้ าร่วมสั มมนามีค วามเชื่อ มั่ นด้ านข้อ มู ล
ข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการเสริมสร้างความรู้ฯ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมสัมมนา
เชื่อมั่นว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนสามารถแก้ไขการทุจริตได้ กล่าวคือ หากว่าประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจถึงประบวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานรัฐได้แล้ว จะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความโปร่งใสในการดาเนินการของภาครัฐและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสด้วยกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่สิ่งที่
สาคัญก็คือ การจะส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหากทั้งส่วนดังกล่าวมี
การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งผลในบั้นปลายคือการเชื่อมั่นในด้านการดาเนินงานที่โปร่งใสของภาครัฐ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ไ ด้จากการศึกษาสามารถจาแนกออกได้ 4 กรณี คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน และข้อเสนอแนะในการ
สร้างเครือข่ายความเชื่อมั่นข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของภาคประชาชน
1. ควรมุ่ งเน้น ที่ “การสร้า งความร่ว มมื อ ” และ “การเรีย นรู้ ร่ว มกั น ” ระหว่า งเครือ ข่ ายภาครั ฐ กั บ ภาค
ประชาชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ควรจะต้องให้มีการผสมผสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจาก
หลากหลายเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแบบ
เรียนรู้ร่วมกันจะทาให้ภาครัฐและภาคประชาชนมี “สานึกร่วมกัน” มากขึ้น ในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะเมื่อ
ประชาชนขอใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ และนาไปสู่ปรัชญาที่ว่า “รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรู้อย่างนั้น”
2. ควรมี ก ระบวนการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ก ษะ และกระบวนการในการด าเนิ น การตาม
พระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในเรื่องของ “สิทธิ” ตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิทธิได้รู้ โดยการขอดู” “สิทธิร้องเรียน” และสิทธิอุทธรณ์” เนื่องจากยัง
มีความรู้ความเข้าใจน้อยเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และภาครัฐที่
แม้จะรู้กฎหมายแต่ยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการใช้สิทธิของประชาชนทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กาหนดได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
3. ควรจัดทา “แบบ” คาร้องเรียนที่ระบุชัดเจนให้ยื่นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และจัดทา
“แบบ” คาอุทธรณ์ที่ระบุชัดเจนให้ยื่นต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูล และทาการเผยแพร่แบบดังกล่าวไป
ยังศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ และเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งภาครัฐและภาคประชาชนต่อไป
4. ควรมี ก ารสร้ า งความชัด เจนเกี่ ย วกั บ การใช้สิ ท ธิ ร้อ งเรี ย นและสิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เนื่ อ งจากจะท าให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพทั้งด้านเนื้อหาและเวลาต่อการดาเนินการตามกฎหมายและการใช้สิทธิของประชาชน ความสับสนหลง
ผิดเกี่ยวกับการยื่นเรื่องร้องเรียนและการยื่นเรื่องอุทธรณ์จะทาให้เกิดภาระต่อสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่จะต้องเข้าไปกากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎหมายเมื่อเกิดกรณีร้องเรียนทั้งๆ ที่เรื่องเหล่านั้นอาจเป็นกรณี
การใช้สิทธิอุทธรณ์ การสร้างความชัดเจนนี้อาจดาเนินการได้โดยการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 18 ที่ให้
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดข้อมูลข่าวสารของราชการแต่ให้ยื่นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ การที่บทบัญ ญั ติดังกล่าวกาหนดเช่นว่านั้นทาให้เกิดความสับสนได้ ว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา 13 และสิทธิอุทธรณ์ ตาม
มาตรา 18
5. ควรมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ประชาชนทดสอบการใช้สิทธิและสิทธิอุทธรณ์ เนื่องจากทั้งเครือข่ายภาค
ประชาชนหรือแม้แต่เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐยังมีค วามเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนเกี่ย วกั บการยื่นคาขอใช้สิทธิไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ” หรือ “คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยเฉพาะในเรื่องของการร้องเรียนที่ยังเข้าใจว่าการร้องเรียนจะต้องร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสาร ส่วนการอุทธรณ์ จะต้องอุทธรณ์ ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
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ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายความเชื่อมั่นข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ควรจัดสร้างแหล่งเรียนรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในชุมชน โดยการให้องค์กรภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการและดาเนินงาน โดยการสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) ซึ่งสามารถสนับสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชน สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ความรู้ในลักษณะ “คู่มือ” และ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ เพื่อเรียนรู้ประโยชน์และสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
2. ควรสนับสนุนให้ชุมชนที่เป็นเครือข่ายมีส่ว นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ชุมชนเครือข่ายเป็น “ผู้ชว่ ย” ในการกากับดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะเป็นการลดภาระและเสริมสร้างกาลังของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) ได้ด้วย
3. ให้สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณานาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรับรู้ และใช้สังคมออนไลน์เป็นตัวช่วยในการสร้างเครือข่ายฯ ให้ขยายตัว
ไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเบื้องต้นนี้หากสานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการได้เริ่มให้ข้อมูล ความรู้แก่
สมาชิกในกลุ่มสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องแล้ว สมาชิกเหล่านั้นจักเป็นบุคลากรที่สาคัญ ในการช่วยขยายความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแก่คนในสังคมทั้งออนไลน์และสังคมของประชาชนทั่วไปได้อีก
ด้วย
4. ควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บไซด์สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook สามารถช่วยให้การ
เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยภาคประชาชนง่ายมากขึ้น เห็นได้จากการที่มีการเริ่มต้นสร้าง
เครือข่ายวิทยากรข้อมูลข่าวสารของราชการในกลุ่มเล็กๆ ของ Facebook ในปัจจุบันกลุ่มเครือข่ายนั้นได้มีการขยายตัว
มากขึ้นกว่าเดิม
5. ควรมีการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ หรือจุดรวมข้อมูลให้แก่เครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ แม้กระทั่งอาจมีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างสานั ก งานคณะกรรมการข้อ มู ล ข่าวสารของราชการและสถาบัน อุ ดมศึก ษาเพื่ อเกิ ด ความร่ว มมือ ในการ
พัฒ นาการใช้ การคานึงถึงประโยชน์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอย่างน้อยนิสิตนักศึกษาที่อยู่ใน
สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศจะเป็นกลไกสาคัญในการเผยแพร่สิทธิ ประโยชน์ต่างๆของกฎหมายข้อมูลข่าวสารไปยังภาค
ประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร ตัวแทน
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสัมมนาและให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจัย
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ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
Factors affecting working efficiency of supporting personnel of school of
Agriculture and Natural Resources, University of Phayao
จุฑามาศ ทินกรวงศ์1*
Jutamas Tinnagonwong1*
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ และเพื่อศึกษาถึงอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน
และนาผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัตงิ านของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้ศึกษาวิจัยได้
ดาเนินการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน
26 คน และนามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 50 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุมากกว่า 31 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 61.54 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 80.77 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.54 มีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 53.85 ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการพบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 อย่างไรก็ตาม คณะควรส่งเสริมให้
บุคลากรทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับบุคลากรและมีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง ที่ สู ง ขึ้น และส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้ า ร่ว มอบรม/พั ฒ นาความรู้ในงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ ต่อไป
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน บุคลากรสายสนับสนุน
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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

บทนา
ในการทางานและการบริหารงาน มีปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ คือ ความพอใจ
ในการทางาน ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคล
ทางานด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความสมัครใจ อันจะมีผลทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพใน
ที่สุด บุคคลในองค์กรจะทางานได้มีประสิทธิภาพมากหรือน้อยนั้น เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการทางานของแต่
ละคน ซึ่งสามารถวัดได้จากคุณภาพผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศในการทางาน องค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมี
ความพึงพอใจน้อย องค์กรนั้นจะมีแต่ปัญ หาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพัฒนางานไม่ได้ ในทางตรงกัน ข้าม องค์กรใดที่
บุคลากรมีความพึงพอใจสูง องค์กรนัน้ ก็จะมีประสิทธิภาพในการทางานสูง งานวิจัยนี้จึงมุง่ ที่จะศึกษาและวิจัย ปัจจัย
ที่ มีอิทธิ พ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งจะสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้งจะเป็นแนวทางเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้เหมาะสม
ต่อไป
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทาหน้าที่ให้บริการ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบุคลากรสาย
สนับสนุนมีหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจของคณะ ให้ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผู้วิจัยเห็นว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนหลายประเด็นที่ทาให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดลง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะหาสาเหตุที่เป็นปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน ทัง้ นี้เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ านและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเพื่อรองรับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้กา้ วไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการท างานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณ ะ
เกษตรศาสตร์ฯ

วิธีการวิจัย
วิธี ก ารด าเนิน การวิจั ย ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบัติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากร
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 26 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่งงาน
2.ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน ตามแนวคิดและทฤษฎี Frederick Herzberg ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้าจุน
2.1 ปัจจัยจูงใจ ได้แก่
- ความส าเร็จ ในชีวิต ได้ แก่ การให้ ค วามส าคั ญ กั บความส าเร็ จ ในงาน การแก้ ปัญ หาในการ
ปฏิบัตงิ านให้สาเร็จ การหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัตอิ ยู่ให้ดขี นึ้ เสมอ
- การยอมรับนับถือ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบัติอยู่เสมอ งานปฏิบัติได้รับ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานมักขอคาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัตงิ านเสมอ
- งานที่รับผิดชอบ ได้แก่ การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและความ
ถนัด งานที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ลักษณะงานท้าทายความสามารถและน่าสนใจ
- ความเจริญ ก้าวหน้า ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น หน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่มี
โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูง าน
อบรม สัมมนา เป็นต้น
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2.2 ปัจจัยค้าจุน ได้แก่
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้แก่ เงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาอยู่ รายได้จากเงินเดือน
ที่ได้รับเพียงพอที่สามารถดารงชีพ ความพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน การขึน้ เงินเดือนมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ไว้ชัดเจน
- ความมั่นคงในการทางาน ได้แก่ หลักประกันความมั่นคงในการทางานถึงวัยเกษียณ ตาแหน่ง
หน้าที่มคี วามมั่นคง ความภูมใิ จและผูกพันต่อองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากเพื่อนร่วมงานเมื่อต้องการความช่วยเหลือ การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเสมอ บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
1. ผลการปฏิบัตงิ าน ได้แก่ ด้านปริมาณงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย คุณภาพของงานจากความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ความทันเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่กาหนดไว้
2. คุณลักษณะ ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจที่จะทางานให้สาเร็จโดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและปัญหา มี
ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจมุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วง การรั กษาวินัย
สามารถปฏิบัตติ นตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏิบัตติ นเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่างๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และตาแหน่งงาน
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น คณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาในด้ า นต่ า งๆ 7 ด้ า น จ านวน 22 ข้ อ ประกอบด้ ว ยด้ า น
ความส าเร็จในชีวิต ด้านการยอมรับนั บถือ ด้านงานที่ รับผิดชอบ ด้ านความเจริญ ก้ าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทางาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตอนที่ 3 เป็ นข้อ ค าถามเกี่ย วกับระดั บความคิด เห็น ถึ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน ในด้านผลการปฏิบัตงิ าน และคุณลักษณะ
ตอนที่ 4 เป็ น ข้อ คาถามปลายเปิ ด ส าหรับให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความคิ ด เห็น เกี่ ยวกั บสภาพปั ญ หา
อุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั่วไป
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นการกาหนดระดับคะแนนเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามนาไปใช้ประเมินข้อคาถามในแต่ละ
ข้อว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด (ตอนที่ 2) จานวน 22 ข้อ ซึ่งเป็นข้อถาม ถามแบบ Rating scale ตามวิธีของ ลิเคิร์ท
(Likert) โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ในแต่ละช่วงมีความห่างของคะแนนเท่าๆ กัน คือ 1 คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
เท่ากับ 4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
เท่ากับ 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
เท่ากับ 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เท่ากับ 1 คะแนน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ จานวน 26 ชุด ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในคณะเกษตรศาสตร์ฯ
การประมวลข้อมูลและสถิติที่ใช้
หลังจากสร้างและทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้นาไปแจกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์ฯ
จานวน 26 ชุด แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยการหาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เกณฑ์ในการวิเคราะห์ห าค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
เพื่อแปลความหมายในการวัดระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ได้กาหนดช่วงคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49

หมายถึง บุคลากรเห็นด้วยมากที่สุด
หมายถึง บุคลากรเห็นด้วยมาก
หมายถึง บุคลากรเห็นด้วยปานกลาง
หมายถึง บุคลากรเห็นด้วยน้อย
หมายถึง บุคลากรเห็นด้วยน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพ ยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลั ยพะเยา” ผู้ศึกษาวิจั ยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ในรูปตารางและแปล
ความหมาย ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 ความคิ ด เห็ น ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านบุคลากรสายสนับสนุน
ส่วนที่ 4 สภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการ
หาค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ ตาแหน่งงาน
สถานภาพส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
13
50
หญิง
13
50
รวม
26
100.00
อายุ
21-30 ปี
10
38.46
31 ปี ขึ้นไป
16
61.54
รวม
26
100.00
สถานภาพการสมรส
โสด
21
80.77
สมรส
5
19.23
รวม
26
100.00
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
18
69.23
สูงกว่าปริญญาตรี
8
30.77
รวม
26
100.00
รายได้
10,001-20,000 บาท
12
46.15
20,001-30,000 บาท
14
53.85
รวม
26
100.00
ตาแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่สายปฏิบัตกิ าร
18
69.23
(นักวิทยาศาสตร์)
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะฯ
8
30.77
ผู้ทางานเกี่ยวข้องกับสานักงาน
คณะฯ
รวม
26
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่าบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน
ทั้งหมด 26 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 26 คน เป็นเพศชาย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง จานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุ 31 ปีขึ้นไป ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมามีอายุ 21-30 ปี จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 บุคลากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 สถานภาพ
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สมรส จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 มีระดับการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ
69.23 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญ ญาตรี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ปฏิบัติงานตาแหน่งเจ้าหน้าที่สาย
ปฏิบัตกิ าร(นักวิทยาศาสตร์) จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ปฏิบัตงิ านเป็นเจ้าหน้าที่สานักงานคณะฯ จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 30.77
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นถึงปัจจั ยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ 7 ด้านได้แก่ ด้านความสาเร็จในชีวิต ด้านการยอมรับ นับถือ ด้านงานที่
รับ ผิ ด ชอบ ด้ า นความเจริ ญ ก้ า วหน้า ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ด้ านความมั่ น คงในการท างาน และด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจัย
ระดับ
μ
σ
1. ด้านความสาเร็จในชีวิต
4.12
0.35
เห็นด้วยมาก
2. ด้านการยอมรับนับถือ
4.03
0.23
เห็นด้วยมาก
3. ด้านงานที่รับผิดชอบ
4.21
0.42
เห็นด้วยมาก
4. ด้านความเจริญก้าวหน้า
3.88
0.66
เห็นด้วยปานกลาง
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.93
0.75
เห็นด้วยปานกลาง
6. ด้านความมั่นคงในการทางาน
4.12
0.49
เห็นด้วยมาก
7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.08
.026
เห็นด้วยมาก
รวม
4.05
0.41
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 2 พบว่าบุค ลากรเห็ นด้ วยกั บปั จจัย ที่มีผลต่อ ประสิ ทธิภ าพในการทางานบุ คลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยในด้านต่างๆ พบว่า
บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ ในทั้ง
7 ด้าน ดังนี้ ด้านความสาเร็จในชีวติ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 4.12 ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 ด้านงานที่
รับผิดชอบ เท่ากับ 4.21 ด้านความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ด้านความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความสาเร็จในชีวิต
ด้านความสาเร็จในชีวิต
ระดับ
μ
σ
1. ในการทางานท่านให้ความสาคัญกับ
4.24
0.44
เห็นด้วยมาก
ความสาเร็จในงานมากเพียงใด
2. ท่านสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัตงิ านได้
4.00
0.29
เห็นด้วยมาก
สาเร็จอยูเ่ สมอ
3. ท่านพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่
4.12
0.33
เห็นด้วยมาก
ปฏิบัตอิ ยู่ให้ดขี นึ้ เสมอ
รวม
4.12
0.35
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 3 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความสาเร็จในชีวติ และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ
บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ 1. ในการทางานท่านให้ความสาคัญ กับความสาเร็จ ในงานมากเพี ยงใด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 2. ท่านสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัตงิ านได้สาเร็จอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 3. ท่าน
พยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัตอิ ยู่ให้ดขี นึ้ เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12
ในด้านการทางานท่านให้ความสาคัญกับความสาเร็ จในงานมากเพียงใด บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ลาดับรองลงมาคือด้านพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัตอิ ยู่ให้ดขี นึ้ เสมอ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านการยอมรับนับถือ
ระดับ
μ
σ
1. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายงานพิ เศษให้ ท่ า น
4.04
0.20
เห็นด้วยมาก
ปฏิบัตอิ ยู่เสมอ
2. งานที่ท่านปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อน
4.08
0.28
เห็นด้วยมาก
ร่วมงานเพียงใด
3. เพื่อนร่วมงานมักขอคาแนะนาปรึกษาในการ
3.96
0.20
เห็นด้วย
ปฏิบัตงิ านจากท่านเสมอ
ปานกลาง
รวม
4.03
0.23
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 4 พบว่าบุ คลากรเห็น ด้ วยกับปั จจัย ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานบุ คลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการยอมรับนับถือ และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม
จานวน 3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ท่านปฏิบัตอิ ยูเ่ สมอ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (2) งานที่ท่านปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเพียงใด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 (3)
เพื่อนร่วมงานมักขอคาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัตงิ านจากท่านเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96
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ในด้านงานที่ปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเพียงใด บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ลาดับรองลงมา คือด้านผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ท่านปฏิบัตอิ ยู่เสมอ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านงานที่รับผิดชอบ
ด้านงานที่รบั ผิดชอบ
ระดับ
μ
σ
1. ท่ า นได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านตรง
4.24
0.44
เห็นด้วยมาก
ความรู้ความสามารถและความถนัด
2 . ง า น ที่ ได้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ส า ม า ร ถ ใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่
4.16
0.37
เห็นด้วยมาก
3. ลั ก ษณะงานท้ า ทายความสามารถและ
น่าสนใจ
4.24
0.44
เห็นด้วยมาก
รวม
4.21
0.42
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 5 พบว่าบุ คลากรเห็ นด้ วยกับปั จจัยที่ มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการทางานบุค ลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านงานที่รับผิดชอบ และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน
3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและ
ความถนัด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 (2) งานที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.16 (3) ลักษณะงานท้าทายความสามารถและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24
ในด้านได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานตรงความรู้ค วามสามารถและความถนัด และด้านลัก ษณะงาน
ท้าทายความสามารถและน่าสนใจ บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความเจริญก้าวหน้า
ด้านความเจริญก้าวหน้า
ระดับ
μ
σ
1. ท่ า นมี โ อกาสได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เลื่ อ น
3.80
0.65
เห็นด้วยปานกลาง
ตาแหน่งสูงขึ้น
2. ท่ า นคิ ด ว่ า ในหน้ า ที่ ก ารการที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ มี
3.88
0.73
เห็นด้วยปานกลาง
โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. ท่ า นมี โ อกาสในการพั ฒ นาความรู้ แ ละ
3.96
0.61
เห็นด้วยปานกลาง
ประสบการณ์ ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ ไปดู งาน
อบรม สัมมนา
รวม
3.88
0.66
เห็นด้วยปานกลาง
จากตารางที่ 6 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความเจริญก้าวหน้า และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ
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บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งสูงขึน้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.80 (2) ท่านคิดว่าในหน้าที่การการที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึน้ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.88(3) ท่านมี
โอกาสในการพัฒ นาความรู้และประสบการณ์ ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน อบรม สัม มนา เป็นต้น มีค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.96
ในด้านโอกาสในการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา บุคลากร
เห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ลาดับรองลงมา คือด้านหน้าที่การการที่ปฏิบัตอิ ยู่มีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ระดับ
μ
σ
1. ท่ า นได้ รับเงิน เดื อ นเหมาะสมกั บ ปริ ม าณ
4.00
0.50
เห็นด้วยมาก
งานที่ทาอยู่
2. รายได้จากเงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอที่
3.96
0.84
เห็นด้วยปานกลาง
สามารถดารงชีพ
3. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน
3.92
0.76
เห็นด้วยปานกลาง
4. การขึน้ เงินเดือนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้
ชัดเจน
3.92
0.64
เห็นด้วยปานกลาง
รวม
3.93
0.75
เห็นด้วยปานกลาง
จากตารางที่ 7 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน
4 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาอยู่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 (2) รายได้จากเงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอที่สามารถดารงชีพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 (3) ท่านพอใจกับ
เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 (4) การขึ้นเงินเดือนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.92
ในด้านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาอยู่ บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ลาดับรองลงมา
คือด้านรายได้จากเงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอที่สามารถดารงชีพ
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านความมั่นคงในการทางาน
ระดับ
μ
σ
1. ท่านคิดว่าท่านมีหลักประกันความมั่นคงใน
4.04
0.54
เห็นด้วยมาก
การทางานถึงวัยเกษียณ
2. ท่านคิดว่าตาแหน่งหน้าที่ของท่านมีความ
4.16
0.47
เห็นด้วยมาก
มั่นคง
3. ท่านมีความภูมใิ จและผูกพันต่อองค์กร
4.16
0.47
เห็นด้วยมาก
รวม
4.12
0.49
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 8 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความมั่นคงในการทางาน และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน
3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านคิดว่าท่านมี หลักประกันความมั่นคงในการทางานถึงวัยเกษียณ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (2) ท่านคิดว่าตาแหน่งหน้าที่ของท่านมีความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (3) ท่านมีความ
ภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16
ในด้านตาแหน่งหน้าที่ของมีความมั่นคง และความภูมใิ จและผูกพันต่อองค์กรบุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ระดับ
μ
σ
1. ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.16
0.37
เห็นด้วยมาก
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อน
ร่วมงานเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ
2. ท่านได้เข้ า ร่ ว มโค รงก าร/กิ จกรรมที่
หน่วยงานจัดขึน้ เสมอ
4.04
0.20
เห็นด้วยมาก
3. บุคลากรในหน่วยงานมีความเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน
4.04
0.20
เห็นด้วยมาก
รวม
4.08
0.26
เห็นด้วยมาก
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จากตารางที่ 9 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความสัมพั นธ์ ระหว่างบุคคล และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม
จานวน 3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (2) ท่านได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (3) บุคลากรในหน่วยงานมีความเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04
ในด้านในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานเมื่อท่าน
ต้องการความช่วยเหลือ บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ลาดับรองลงมา คือด้านได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานจัดขึน้ เสมอและบุคลากรในหน่วยงานมีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านบุคลากรสายสนับสนุน
ความคิดเห็น
ผลการปฏิบัตงิ าน
1. ด้ า นปริ ม าณงานเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
เป้าหมาย
2. คุ ณ ภาพของงานจากความถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ความทันเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา
ที่กาหนดไว้
คุณลักษณะ
4. ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจที่จะทางาน
ให้สาเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ปัญหา
5. มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายโดยเต็ ม ใจ
มุง่ มั่นทางานให้สาเร็จลุล่วง
6. การรักษาวินัย สามารถปฏิบัติตนตาม
ระเบี ยบแบบแผนของทางราชการและ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพ
กฎระเบียบต่างๆ
รวม

μ

σ

ระดับ

2

-

ยอมรับได้

2

-

ยอมรับได้

2

-

ยอมรับได้

2

-

ยอมรับได้

2

-

ยอมรับได้

2

-

ยอมรับได้

2

-

ยอมรับได้
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ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
ความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมของบุค ลากรเกี่ยวกั บปั จจัยที่ มีผลต่อ ประสิทธิ ภาพในการทางาน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ
1. เสนอให้ ม หาวิทยาลั ย สนั บสนุน การให้ ต าแหน่งชานาญการส าหรับบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น เพื่ อสร้า ง
แรงจูงใจในการทางานให้กับบุคลากรและมีความก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. เนื่องจากงบประมาณรายได้ที่คณะฯ ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยมีจานวนจากัด ส่งผลให้งบประมาณที่
จัดสรรให้บุคลากรสายสนับสนุนไปอบรมและพัฒนาความรู้ฯ ไม่เพียงพอ

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรคณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลั ยพะเยา จานวนทั้งหมด 26 คน เป็น กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 26 คน เป็ นเพศชาย
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุ 31 ปีขนึ้ ไป ปี จานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมามีอายุ 21-30 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 บุคลากรส่ว นใหญ่มสี ถานภาพ
โสด จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 สถานภาพสมรส จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.77 ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้ าหน้าที่ ส ายปฏิบัติ การ(นั ก วิทยาศาสตร์) จานวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 69.23
ปฏิบัตงิ านเป็นเจ้าหน้าที่สานักงานคณะฯจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77
2. ความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ด้ านความส าเร็ จ ในชีวิต บุ ค ลากรเห็ น ด้ วยกั บปั จจั ย ที่ มีผ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการทางานบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น
ด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ในการทางานท่านให้ความสาคัญกับความสาเร็จในงานมากเพียงใด มีค่าเฉลี่ย เท่ากั บ
4.24 (2) ท่านสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้สาเร็จอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 (3) ท่านพยายามหาวิธี
ปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัตอิ ยู่ให้ดขี นึ้ เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12
ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ บุ ค ลากรเห็ น ด้ ว ยกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานบุ ค ล ากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น
ด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ท่านปฏิบัติอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (2)
งานที่ ท่ า นปฏิ บั ติได้ รับ การยอมรั บจากเพื่ อ นร่ว มงานเพี ย งใด มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.08 (3) เพื่ อ นร่ ว มงานมั ก ขอ
คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัตงิ านจากท่านเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96
ด้านงานที่รับผิดชอบ บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุก
ข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและความถนัด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.24 (2) งานที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (3) ลักษณะงานท้าทาย
ความสามารถและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24
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ด้านความเจริญ ก้าวหน้า บุ คลากรเห็ นด้วยกั บปั จจัยที่ มีผ ลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุ คลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น
ด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 (2)
ท่านคิดว่าในหน้าที่การการที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึน้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88(3) ท่านมีโอกาสใน
การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 4 ข้อ บุคลากรเห็น
ด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาอยู่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 (2) รายได้
จากเงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอที่สามารถดารงชีพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 (3) ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 (4) การขึ้นเงินเดือนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.92
ด้านความมั่นคงในการทางาน บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น
ด้วยในทุกข้อคาถาม ได้แก่ (1) ท่านคิดว่าท่านมีหลักประกันความมั่นคงในการทางานถึงวัยเกษียณ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.04 (2) ท่านคิดว่าตาแหน่งหน้าที่ของท่านมีความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (3) ท่านมีความภูมิใจและผูกพันต่อ
องค์กร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16
อภิปรายผล
1. ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ว่า รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 17,000 บาท ในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบันสภาพคล่องทางการเงินจะส่งผลให้ชวี ติ ความเป็นอยู่ และช่วยเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านให้ดีข้ึน
สอดคล้องกับคากล่าวของสมพงษ์ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2516 : 48) ที่กล่าวถึงเทคนิคการจูงใจในเรื่องการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างและการปรับเงินเดือนประจาปีที่เป็นธรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในประการ
สาคั ญ ที่ ต้อ งการค่ าจ้ างตอบแทนที่ คุ้ ม ค่ า และเป็ น ธรรม ดั งนั้น การก าหนดอั ต ราเงิน เดือ นและการปรับเงิน เดือ น
ประจาปี จึงต้องพยายามให้เป็นไปโดยยุตธิ รรม ถูกต้องตามหลักเงินเท่ากับงาน (Equal pay for equal work)
2. จากผลการวิจั ย เรื่อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหา
น้อย คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ 1) งานที่รับ ผิดชอบ 2) ความสาเร็จในชีวิต 3) การยอมรับนับถือ 4) ความเจริญก้าวหน้า
และปัจจัยค้าจุน ได้แก่ 1) ความมั่นคงในการทางาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
มีผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ใ นด้านคุณลักษณะนั้น
จะเป็นการประเมินในลักษณะของการแสดงออกของบุคลากร มากกว่าเน้นในเรื่องการกาหนดค่าหรือตีความจาก
ชิ้นงาน ซึ่งสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม
3. ปัจจัยจูงใจ โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะงานที่รับผิดชอบ การยอดรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ความสาเร็จในชีวิต เป็นด้านที่
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร ทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยการที่บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของงาน เช่น งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสาเร็จ สามารถ
1804

Proceedings

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิ านได้สาเร็จ การหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัตใิ ห้ดีข้นึ มีความทุ่มเทในการทางานในหน้าที่
และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัด ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็น เรื่องที่มีความสาคั ญ เพราะเมื่อ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ ภาพสูงขึ้น ส่วนปั จจัยด้ านความเจริญ ก้าวหน้าในการทางาน มีผ ลอยู่ในระดั บปานกลาง หากได้รับการ
ปรับปรุงตาแหน่งให้สูงขึ้นหรือมีตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้
4. ปัจจัยค้าจุนโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ฯ
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยจูงใจภายนอกด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงในกา ร
ทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน การกาหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน
และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ แต่ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นด้านที่สง่ ผลให้การปฏิบัตงิ านมี
ประสิทธิภาพ แต่เป็นข้อกาหนดที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่ทา ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้แล้วอาจ
ก่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจแก่พนักงานได้

ข้อเสนอแนะ
โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒ นางานประจา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ให้กับบุคลากรและมีความก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม/พัฒนาความรูใ้ นงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ผู้บริหารควรพิจารณาการปรับด้านสิ่งจูงใจ (Incentives) เงินเดือนหรือรายได้ของพนักงานอย่าง
เหมาะสม ซึ่งนอกจากการพิจารณาจาก KPI (Key Performance Indicator) จาเป็นต้องมีหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาจากผลงานจากความเป็นจริง ทั้งจากประสิทธิภาพการทางาน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่ทาให้ประสบ
ผลสาเร็จ หรือ ไม่ประสบผลสาเร็จ ก่อนการพิจารณาปรับเงินเดือน ควรปรับปรุงรายได้ที่มิใช่รูปแบบเงินเพิ่มมากขึน้
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ศึก ษาปั จจั ย ที่ เป็ น ตั วชี้วั ด ในการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการปฏิบัตงิ าน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต ที่ได้ให้คาปรึกษาด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทาให้งานวิจัยนี้
สาเร็จลุลว่ งด้วยดี
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ปัจจัยเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ นครูของนั กศึกษาสายครูวิทยาลั ยแม่ฮ่องสอน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ที่ เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณ ะของครู
ในศตวรรษที่ 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันด้านคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครู ของ
นักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็น
ครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 งานวิจัยนี้ใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการศึกษา ทั้งการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ การประชุมกลุ่ม
ครูดี ผู้บริหารสถานศึก ษา ครูผู้สอนของแม่ฮ่องสอนและอาจารย์ประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาสายครู มีสภาพปัจจุบันของคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูตามองค์ประกอบที่กาหนด จานวน 5 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านความรักความเมตตาต่อศิษย์ โดยมีพฤติกรรมในการรับฟังปัญหาของศิษย์ และให้ความช่วยเหลือศิษย์
ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์ และสนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์ 2. ด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ โดยมีพฤติกรรมในการ
อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจาเป็น และเหมาะสม ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง และไม่ละทิ้งท้องเรียนหรือขาดการ
สอน 3. ด้านการประพฤติตน โดยมีพฤติกรรมไม่โกรธง่าย หรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ ระมัดระวังในการ
กระทาของตนอยู่เสมอ และพูดชมเชยให้กาลังใจศิษย์ด้วยความจริงใจ 4. ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู โดยมี
พฤติกรรมในการแสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ ร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น 5. ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย โดยมีพฤติกรรมในการรณรงค์การใช้สินค้าพื้นเมือง ร่วมงานประเพณีของ
ท้องถิ่นสม่าเสมอ และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน สาหรับปัจจัยที่สามารถเสริมสร้างให้นักศึกษา
สายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีคุณลักษณะด้ านจิตวิญญาณความเป็นครูที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของครู
ในศตวรรษที่ 21 นั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมและ วิถีชีวิต
ของชุมชน โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ ทักษะสังคม ทักษะอาชีพ และทักษะทางภาษาเพื่อให้สามารถ
ดารงตนได้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างความอดทน การใช้ชวี ติ ร่วมกับสังคม ชุมชนใน
ท้องถิ่น นอกจากนี้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้มีเนื้อหา สาระ เกี่ยวกับบริบทของแม่ฮ่องสอน
เพื่อขัดเกลาปลูกฝังให้นักศึกษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสามารถที่จะเรียนรู้ ปรับตัว และสามารถที่จะรับและ
1

วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58000
1 Education Mae Hong Son College ,Chang Mai Rajabhat University, Mae Hong Son Province 58000
* Corresponding author-mail: rungtiwa1440@gmail.com
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ปรับตั วต่อ การไหลบ่ าทางวัฒ นธรรมข้ามชาติ และความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยไม่ทิ้งรากเหง้าแห่ งท้ องถิ่ น
แม่ฮ่องสอน
คาสาคัญ: ปัจจัยเสริมสร้าง จิตวิญญาณความเป็นครู

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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บทนา
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้ มีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามกระแสสั งคมโลกโลกาภิวัตน์แห่ งศตวรรษที่ 21
ท่ามกลางความเจริญ ของเทคโนโลยีการทางการสื่อสารที่ไร้พรมแดนด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ทาให้คน
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
การศึกษา การรับรู้และการเรียนรู้จากปรากฏการณ์ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของสังคมไทยอย่าง
หลี ก เลี่ ย งไม่ได้ หากแต่ก ารรั บและการเรีย นรู้นั้น ผ่ านกระบวนการวิเคราะห์ พิจ ารณาถึ งความเหมาะสมว่า เกิ ด
ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความยั่งยืน ก็จะส่งผลดีในเชิง
บวก แต่หากขาดวิจารณญาณในการรับและเรียนรู้ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบ กลายเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับ
วัตถุนยิ มมากกว่าจิตใจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เกิดวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนมีปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยง เสพเหล้าบุหรี่ ทาผิดเรื่องสิ่งเสพติด ลักทรัพย์ ทาร้ายกัน (วิทยากร เชียงกูล , 2551: ฌ) และจากการศึกษา
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันของสภาการศึกษา (2551: 7) พบว่า สังคมไทยยังขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีมีการรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ หลากหลาย ผ่านการนาเสนอของสื่อต่างๆ ทาให้เกิดปัญ หาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กและเยาวชนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ อย่างน่าวิตก
สภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากต้องจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ นครูให้มีความเข้มแข็ง ให้สามารถจัดสรรองค์ประกอบให้ผู้เรียนได้กลายเป็น
นักเรียนรู้ โดยมีเครื่องมือหรือทักษะจาเป็นต่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาใช้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (พิมพันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข , 2557: 1-3) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21ของ
เด็กไทยพบว่า ภาพลักษณ์ที่สาคัญของเด็กไทยยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่มีคุณภาพ
และต้องมีทักษะสาคัญที่จะสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นโลกยุคปัจจุบันอย่างมีความสุขด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็น Ethical Person ด้วยทั กษะ 2 กลุ่มที่ มีความสัมพั นธ์กัน ได้แก่ 1. กลุ่ม 4 R ประกอบด้ วย 1. Read 2. Write 3.
Arithmatics 4. Reasoning โดยแบ่ งกลุ่ ม 4 R ได้ เป็ น 3 ทั ก ษะหลั ก ที่ ค วรเน้น คื อ 1.1) Literacy (การรู้ ห นั งสือ ) คื อ
ความสามารถอ่านอย่างเข้าใจและเขียนอย่างมีคุณ ภาพ และ(Write) การเขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงงาน
บทความ ตลอดจนการนาเสนอด้วยวาจา 1.2) Numeracy (การรู้เรื่องจานวน) คือทักษะการใช้ตัวเลข รวมทั้งการ
วิเคราะห์ เชิงปริ ม าณ 1.3) Reasoning (การใช้เหตุ ผ ล) คื อ ความสามารถในการอุป นั ย นิรนั ย การให้ ค าตอบแบบ
คาดคะเน การอุปมาอุปมัย และการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม อันเป็นปัจจัยของการทางาน การดาเนินชีวิตและการอยู่
อย่างพอเพียง 2. กลุ่ม 7C คือ 2.1) Creative Problem Skills (ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) คือ ความสามารถ
ของบุคคลผู้มีปัญญาสร้างผลผลิตที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต 2.2) Critical Thinking Skills (ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ) คือ ความสามารถอย่างชานาญในการคิดที่จะทาหรือไม่ทา เชื่อหรือไม่เชื่อในเหตุการณ์ของกิจกรรม
ชีวติ ประจาวัน และชีวิตการทางาน 2.3) Collaborative Skills (ทักษะการทางานอย่างร่วมพลัง) คือความสามารถอย่าง
เชี่ยวชาญในการทางานเป็ น กลุ่ ม เป็ น ที ม แบบร่วมมือ ร่วมใจ แบบรวมพลั งทาให้ งานส าเร็จ และผู้ ทามีค วามสุ ข
เสริมสร้างความเป็ นผู้ น า การรู้จักบทบาทผู้ นา บทบาทสมาชิกและกระบวนการกลุ่ม 2.4) Communicative Skills
(ทักษะการสื่อสาร) คือทักษะการรู้หนังสือ หมายถึง ความสามารถในการอ่านอย่างเข้าใจ ฟังอย่า งเข้าใจ เขียนอย่างมี
คุ ณ ภาพ พู ด อย่ า งสื่ อ สารได้ ต รงและง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจ 2.5) Computing Skills (ทั ก ษะการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ) คื อ
ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ ตลอดจนใช้เพื่อการออกแบบ
และผลิตเชิงนวัตกรรม 2.6) Career and Life Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชวี ติ ) คือ ความสามารถเชี่ยวชาญใน
อาชีพที่ตนสนใจและถนัด 2.7) Cross – Cultural Skills (ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ) คือ ความสามารถ
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อย่างชานาญในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขที่จะอยู่ร่วมกัน รู้เรา รู้เขา ในวิถีชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง
ประเพณีและวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ยุคศตวรรษที่ 21 จึงเป็นยุคที่ครูต้อง
สามารถสร้างเด็กไทยให้มีความสุขอยู่รอดปลอดภัยกับภัยธรรมชาติและอุบัตภิ ัยต่าง ๆได้ (พิมพันธ์ เตชะคุปต์และพ
เยาว์ ยินดีสุข, 2557 : 1-3)
ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะในการเตรียมความพร้อมให้ ศิษย์สามารถไปเผชิญ การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว รุนแรง และคาดไม่ถึง มีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว อีกทั้งให้ศษิ ย์ก้าวออกไปเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้
(Knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพใดก็ตาม (วิจารณ์
พานิช ,2555: 294) และครู จาเป็ น ต้อ งปรับ เปลี่ย นกระบวนทั ศ น์ที่เป็ น อยู่อ ย่างสิ้น เชิง ต้อ งกระตุ้น ประสาน และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุปัญญา ความดีความงาม มิตรภาพและสันติภาพ มีทักษะเพื่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (วิเชียร ไชยบัง,2555: คานิยม) และสอดคล้องกับข้อเสนอการยกระดับคุณภาพครูใน
ศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า ลักษณะครูที่มีคุณภาพคือ ครูต้องเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นผู้ให้
(สานักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557: 11)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มีปรัชญาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตครู ซึ่งปรากฏเป็นพันธกิจ
ด้านที่ 2 ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา” และได้จัดการศึกษาสาหรับสายครูหลักสูตร 5 ปีมาตั้งแต่เปิดดาเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีนักศึกษาสาย
ครูสาเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 สาขาวิชาได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อศึกษาผลการวิจัยของ (รุ่งทิวา มูลสถาน, 2557) พบว่าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้แก่ครูพี่เลีย้ งและหัวหน้าสถานศึกษาที่มีต่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้ง
สองสาขาไปในทิศทางเดียวกันว่า นักศึกษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีคุณลักษณะเด่นโดยเป็นผู้ที่มีความอดทน
สูง มีน้าใจมีจิตอาสา อ่อนน้อมถ่อมตน ขณะเดียวกันนักศึกษาได้เกิดความผูกพัน มีความรักและมีความเมตตาต่อ
นักเรียนในขณะที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูเพราะได้มีโอกาสดูแล ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนโดยตรง ได้ฝึก
ปฏิบัติจริงทั้งการจัดการเรียนการสอน และการอบรมบ่มนิสัย ได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้ใน
การเป็นผู้ให้และเป็นผู้เสียสละมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนไม่ให้หลงเป็นเหยื่อ
โลกยุคโลกาภิวัตน์ที่กาลังเป็นกระแสในศตวรรษที่ 21 โดยไม่เลือกปฏิบัตวิ า่ เป็นชนเผ่าใด ศาสนาใด ด้วยการยอมรับใน
ประเพณีและความเชื่อของกลุ่มชนเผ่าอื่นๆ ที่นับว่าเป็นเสน่ห์ประการหนึ่งของแม่ฮ่องสอนที่ทุกชนเผ่าสามารถดารงวิถี
ชีวติ อยูใ่ นสังคมร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์
ผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่ จ ะศึก ษาถึ งปั จ จั ย ที่ ส ามารถเสริ ม สร้า งคุ ณ ลั ก ษณะด้ านจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครูข อง
นักศึกษาสายครูวทิ ยาลัยแม่ฮ่องสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21: กรณีนักศึกษาสาย
ครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยมีความมุ่งหวังว่าผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางสาคัญ ในการจัดการศึ กษาเพื่อ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูสาหรับนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะมี
ส่วนในการช่วยพัฒนาคุณภาพของการผลิตนักศึกษาสายครู ให้ออกไปเป็นครูที่มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี มี
จิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะที่จะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมยุคศตวรรษที่
21 ได้อย่างเป็นปกติสุข และมีดุลยภาพ ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาสายครู วิ ท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอน
2. เพื่อศึก ษาปัจจั ยที่สามารถเสริมสร้างคุณ ลักษณะด้ านจิตวิญ ญาณความเป็น ครูของนักศึก ษาสายครู
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครู
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ใช้ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method)
กลุ่มที่ทาการศึกษา
กลุ่ มที่ ทาการศึก ษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วย 5 กลุ่ม ได้ แก่ 1) ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ที่มีประสบการณ์ ด้ าน
การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ ทางด้านการจัดการศึกษาและการพัฒ นา
การศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 10 คน 2) กลุ่มครูที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดี ครูในดวงใจของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมีประสบการณ์ด้านการสอนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัง้ แต่ 10 ปี ขนึ้ ไป 3) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนกาหนดแบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 3.1) เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน 3.2) เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน 3.3) เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
หรือใหญ่ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จานวน 10 คน 4) กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กาหนดแบบเฉพาะเจาะจง คือเป็นผู้ที่ มีประสบการณ์เป็นครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จานวน 20 คน 5) นักศึกษาสายครูปีการศึกษา 2558 กาหนดเป็น
ประชากร 2 สาขาวิชา ประกอบด้ ว ย 5.1) นั ก ศึก ษาสาขาวิชาการประถมศึก ษา จ านวน 33 คน 5.2) นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 จานวน 34 คน 5.3) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 จานวน 53 คน 5.4)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปี 3 จานวน 46 คน รวมจานวน 166 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบสอบถามสภาพปั จจุ บัน ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครูข องนั ก ศึก ษาสายครูวิทยาลั ย แม่ฮ่ องสอน
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) ส่วนที่ 2 ข้อคาถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันด้านจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบประมาณค่า (rating scale) แบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจคุณภาพของข้อคาถามเพื่อให้มคี วามตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
ของความเป็นครู มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน้อย 5 ปี
จานวน 5 ท่าน โดยกาหนด IOC ตามเกณฑ์มคี ่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป
2. แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย มีลักษณะเป็นตารางทางเดียว (One-way table) ประกอบด้วยประเด็นใน
การประชุมกลุ่มย่อย และข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของผู้ให้ขอ้ มูลหลัก
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สรุปผลการวิจัย
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการศึ ก ษาของจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน พบประเด็ น
องค์ประกอบคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูที่นักศึกษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีโดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันสรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรักความเมตตาต่อศิษย์ ควรเป็นผู้ที่มสี ภาวะจิตใจที่ดงี าม และมีความน่าเชื่อถือ มีความรักความ
เมตตา ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่า เรียนแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า โดยควรมีพฤติกรรม ที่มีความเป็น
มิตร เป็นที่พ่ึงพาและไว้วางใจของศิษย์ เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ตามความถนัด และความ
สนใจ อีกทัง้ ควรแสวงหาแนวทางพร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศิษย์ตามศักยภาพของศิษย์
2. ด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ควรมีความมุง่ มั่นในการอบรมสั่งสอนฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย
ที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยควรมีพฤติกรรมการอบรมสั่งสอน
ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างมุง่ มั่นตั้งใจ เต็มศักยภาพ
3. ด้านการประพฤติตน ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยควรมีพฤติกรรมระมัดระวังในการกระทาและการพูดของตนเองอยู่เสมอ พูดจาสุภาพ
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงผลที่ จะเกิดขึ้น กับศิษย์และสังคม กระทาตนเป็น แบบอย่ างที่ดีตามหลักธรรมคาสอนและ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
4. ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูควรมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู แสดงออกด้วยความชื่นชม
และเชื่อมั่นในอาชีพครู โดยควรมีพฤติกรรมที่แสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ
5. ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นาการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ควรมีพฤติกรรมเป็นผู้นาในการ
วางแผน และจั ด กิ จกรรมเพื่อ อนุ รัก ษ์ และพั ฒ นาภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น และวัฒ นธรรม สนับ สนุ น ส่ งเสริม และร่ว ม
กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
สาหรับสภาพปัจจุบันด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครู วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนตามประเด็น
องค์ประกอบด้านจิตวิญญาณความเป็นครู จากการสอบถามพบว่าด้านความรักความเมตตาต่อศิษย์ นักศึกษามีความ
รักความเมตตาต่อศิษย์ โดยมีพฤติกรรมในการรับฟังปัญหาของศิษย์ และให้ความช่วยเหลือศิษย์ให้ความเป็นกันเอง
กับศิษย์ และสนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์ ด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ มีพฤติกรรมในการอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์
ตามความจาเป็น และเหมาะสม ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง และไม่ละทิ้งห้องเรียน ด้านการประพฤติตน มีพฤติกรรมไม่
โกรธง่าย หรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ ระมัดระวังในการกระทาของตนอยู่เสมอ และพูดชมเชยให้กาลังใจ
ศิษย์ด้วยความจริงใจ ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีพฤติกรรมในการแสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ ยินดี
ร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกาหนดขององค์กร ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย มีพฤติก รรมในการรณรงค์การใช้สินค้าพื้นเมือง ร่วมงานประเพณี ของท้องถิ่น
สม่าเสมอ และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน
ในส่วนของปัจจัยที่สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 พบว่า ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครู
นักศึกษาสายครูวทิ ยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีพ้ืนฐานด้านความประพฤติดี โดยเป็นบุคคลที่มคี ุณลักษณะเด่นในด้านการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง หรือเป็นแบบอย่างที่ดี มีความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่น มีความเสียสละ อดทน อดกลั้น มี
ความรักเมตตาต่อศิษย์ มีความรับผิดชอบต่อศิษย์ และชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรักในองค์กร และมีความ
เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ปัจจัยด้านการแสดงออก นักศึกษาสายครูวทิ ยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีวิถีชีวิต
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ที่เรียบง่ายตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง มีค วามอ่อนน้อมถ่อ มตน มีค วามซื่อ สั ตย์ยุติธรรม รัก ษาสืบสาน
ขนบธรรมเนีย มของท้ อ งถิ่ น 3) ปั จ จั ยด้ านคุ ณ ลั ก ษณะที่ เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บศตวรรษที่ 21 นั ก ศึก ษาสายครู
วิท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอน ควรมี ค วามเข้ า ใจในความแตกต่ า งของบริ บ ทด้ า นพื้ น ที่ ที่ เป็ น ลั ก ษณะพิ เศษของจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน มีทัศนคติต่อผู้อื่นและชุมชน มีความรัก ความเมตตากรุณา มีความขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบรู้ทุกด้าน
รู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยี รู้เท่าทันเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกอย่างเป็นปัจจุบัน สามารถดารงตนได้
อย่างรู้เท่าทัน 4) ปัจจัยด้านแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครู วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมี
แนวทางในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ดังนี้ 4.1) มีโครงการหรือกิจกรรมในการเสริมสร้างอุดมการณ์
ความเป็นครู 4.2) มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่มีเนื้อหา สาระ เกี่ยวกับท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน 4.3)
มีโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 4.4) มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม
ทักษะอาชีพ และทักษะทางภาษา 4.5) มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างความอดทน การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นปกติสุข
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวทิ ยาลัยแม่ฮ่องสอน
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ในแต่ละด้านที่ผู้วจิ ัยได้กาหนดเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครู คือ 1) ด้านความรักความเมตตา
ต่อศิษย์ 2) ด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ 3) ด้านการประพฤติตน 4) ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 5) ด้านการ
ปฏิบัตติ นเป็นผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมปิ ัญญาไทย
ผลการส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ของคุ ณ ลั ก ษณะจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาสายครู วิท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนด้านความรักความเมตตาต่อศิษย์ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือความรู้สึก
การรับฟังปัญ หาของศิษย์และให้ความช่วยเหลือศิษย์ และจากผลสารวจก็พบว่าผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านการศึกษาของ
แม่ฮ่องสอนต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่านักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเป็นผู้มคี วามรัก
และความเมตตา ส่ งเสริ ม และให้ ก าลั ง ใจในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นแก่ ศิษ ย์ แต่ในขณะเดี ย วกั น ผลการส ารวจก็ พ บ
พฤติกรรมหรือความรู้สึกของนักศึกษาสายครูประเด็นการให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ รวมทั้งประเด็นการประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษย์ที่ประสบความสาเร็จ น้อยกว่า
ประเด็นอื่นในด้านความรักความเมตตาต่อศิษย์ ดังนั้นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีกลยุทธ์หรือแนวทางในการเสริมสร้าง
จิตวิญ ญาณความเป็น ครูด้ านความรักความเมตตาต่อ ศิ ษย์ให้ แก่ นักศึกษาสายครูอย่างต่อเนื่อง โดยยึด แนวทาง
จรรยาบรรณสาหรับครู (2539) ข้อ 1 คื อ ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ค วามเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า บนพื้นฐานในหลักการของจรรยาบรรณ คือการแสดงออกของ
บุคคลในทางที่ดีเป็นผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่ถูกต้องของบุคคลที่มีความรักและเมตตา ย่อม
แสดงออกด้วยความปรารถนาในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอื่น มีความสุภาพไตร่ตรองถึงผลแล้วจึงแสดงออก
อย่างจริงใจ ครูจึงต้องมีความรักและเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นผลให้พฤติกรรมที่ครูแสดงออกต่อศิษย์เป็นไป
ในทางสุภาพ เอื้ออาทร ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งอธิบายได้ว่า ผู้ที่เป็นครูต้องรักและช่วยเหลือส่งเสริม ให้
กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า โดยการตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของ
ศิษย์อย่างจริงจัง เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้ รวมทั้งเป็นผลไปสู่การพัฒนารอบด้านอย่างเท่าเทียมกัน โดย
นักศึกษาสายครูควรมีพฤติกรรมสาคัญที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณครูในข้อ 1 ดังนี้ 1) สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่
1813

Proceedings

พึ่งพาและไว้วางใจของศิษย์แต่ละคนและทุกคน เช่น ให้ความเป็ นกันเองกับศิษย์ รับฟังปัญหาของศิษย์และให้ความ
ช่วยเหลือศิษย์ ร่วมกิจกรรมกับศิษย์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์ 2) ตอบสนอง
ข้อเสนอแนะและการกระทาของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของศิษย์แต่ละคน
และทุกคน เช่น สนใจคาถามและคาตอบของศิษย์ทุกคน ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถความ
ถนัด และความสนใจ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์ 3) เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษย์แต่ละคนและทุกคน
ตามความถนัดความสนใจ และศักยภาพของศิษย์ เช่น มอบหมายงานตามความถนัด จัดกิจกรรมหลากหลายตาม
สภาพความแตกต่างของศิษย์ เพื่อให้แต่ละคนประสบความสาเร็จเป็นระยะอยู่เสมอ แนะแนวทางที่ถูกให้แก่ศิษย์
ปรึกษาหารือกับครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาของศิษย์ 4) แสดงผลงานที่ภูมใิ จของศิษย์
แต่ละคน และทุกคนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ตรวจผลงานของศิษย์สม่าเสมอ แสดงผลงานของศิษย์ในห้องเรียน
ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษย์ที่ประสบความสาเร็จ
ผลการส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ของคุ ณ ลั ก ษณะจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาสายครู วิท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือความรู้สึกการ
อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจาเป็นและเหมาะสม และพฤติกรรมหรือความรู้สึกการให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง แต่
ในขณะเดียวกันพบพฤติกรรมหรือความรู้การสอนเต็มความสามารถ และการตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม ที่มีผล
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่นในด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ ดังนั้นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีกลยุทธ์หรือแนวทางในการ
เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้แก่นักศึกษาสายครูอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทาง
จรรยาบรรณสาหรับครู (2539) ข้อที่ 2 คือ ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดี
งามให้แก่ศษิ ย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ บนหลักการของจรรยาบรรณ คือ ครูที่ดตี อ้ งมีความมุง่ มั่น
ในการพัฒนาศิษย์ให้เจริญได้อย่างเต็มศักยภาพและถือว่าความรับผิดชอบจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อศิษย์ได้แสดงออกซึ่งผล
แห่งการพัฒนานั้นแล้วครูจึงต้อ งเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคนเลือกกิจกรรมการเรียนการที่
หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาตามศักยภาพนั้น ดาเนินการให้ศิษย์ได้ลงมือทากิจกรรมการเรียนจน
เกิดผลอย่างแจ้งชัดและยังกระตุ้นยั่วยุให้ศิษย์ทุกคนได้ทากิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อความเจริญงอกงามอย่างไม่มีที่ส้ินสุด
ซึ่งอธิบายได้ว่า ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ หมายถึงการดาเนินงานตั้งแต่การเลือกกาหนดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งผลต่อการ
พัฒ นาในตัวศิษย์อย่างแท้จ ริง ควรจัดให้ศิษย์มีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมิน
ร่วมกับศิษย์ในการผลของการเรียน และเพิ่มพูนการเรียนรู้ภายหลังบทเรียนต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาที่ให้ศษิ ย์แต่ละ
คนและทุกคนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและตลอดไป โดยนักศึกษาสายครูควรมีพฤติกรรมสาคัญที่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณครูในข้อ 2 ดังนี้ 1) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั่น
และตั้งใจ เช่น สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน เอาใจใส่อบรม สั่งสอนศิษย์จนเกิด
ทักษะในการปฏิบัตงิ าน อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจาเป็นและเหมาะสม ไม่ละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน 2)
อบรม สั่ งสอนฝึกฝนและจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนเพื่อพั ฒ นาศิษย์อ ย่างเต็ม ศัก ยภาพ เช่น เลือกใช้วิธีก ารที่
หลากหลายในการสอนให้เหมาะกับสภาพของศิษย์ ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง สอนเต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้ศิษย์
ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ สอนเต็มความสามารถและด้วยความสมัครใจ กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย 3)
อบรม สั่งสอนฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เช่น สั่งสอนศิษย์โดยไม่
บิดเบือนหรือปิดบังอาพราง อบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เ ลือกที่รักมักที่ชัง มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความ
ยุติธรรม
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ผลการส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ของคุ ณ ลั ก ษณะจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาสายครู วิท ยาลั ย
แม่ฮ่ องสอนด้ านการประพฤติต นในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดั บปานกลาง แต่ห ากพิจารณาเป็ นรายข้ อแล้ วพบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมหรือความรู้สึกด้านการประพฤติตนอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การไม่พูดคาหยาบหรือก้าวร้าว การ
ไม่นินทาหรือพูดจาส่อเสียด การปฏิบัติให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ การแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
เหมาะสมกับกาลเทศะ และการเป็นคนตรงต่อเวลา ดังนั้นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะด้านการประพฤติ โดยยึดแนวทาง จรรยาบรรณสาหรับครู (2539) ข้อที่ 4 การปฏิบัติตน โดย
การไม่ เป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ ความเจริ ญ ทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ อารมณ์ และสั ง คมของศิ ษ ย์ บนหลั ก การของ
จรรยาบรรณ คือ การแสดงออกของครูใด ๆ ก็ตามย่อมมีผลในทางบวกหรือลบต่อความเจริญเติบโตของศิษย์ เมื่อครู
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒ นาทุก ๆ ด้านของศิษย์ จึงต้องพิจารณาเลือกแสดงแต่เฉพาะการแสดงที่มีผล
ทางบวก พึงระงับและละเว้นการแสดงใด ๆ ที่นาไปสู่การชะลอหรือขัดขวางความก้าวหน้าของศิษย์ทุก ๆ ด้าน ซึ่ง
อธิบายได้ว่า คือการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
ตอบสนองต่อศิษย์ในการลงโทษหรือให้รางวัลหรือการกระทาอื่นใดที่นาไปสู่การลดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และการ
เพิ่มพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา โดยนักศึกษาสายครูควรมีพฤติกรรมสาคัญที่สอดคล้ องกับจรรยาบรรณครูในข้อ 4
ดังนี้ 1) ละเว้นการกระทาที่ทาให้ศิษย์เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมของศิษย์ เช่น
ไม่ น าปมด้ อ ยของศิ ษย์ ม าล้ อ เลี ย น ไม่ ป ระจานศิษ ย์ ไม่ พู ด จาหรือ กระทาการใด ๆ ที่ เป็ น การซ้ าเติ ม ปั ญ หาหรือ
ข้อบกพร่องของศิษย์ ไม่นาความเครียดมาระบายต่อศิษย์ไม่ว่าจะด้วยคาพูด หรือสีหน้าท่าทาง ไม่เปรียบเทียบฐานะ
ความเป็นอยู่ของศิษย์ ไม่ลงโทษศิษย์เกินกว่าเหตุ 2) ละเว้นการกระทาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย์
เช่น ไม่ทาร้ายร่างกายศิษย์ ไม่จัดหรือปล่อยปละละเลยให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายต่อ ศิษย์ ไม่ใช้ศิษย์ทางานเกิน
กาลังความสามารถ 3) ละเว้นการกระทาที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของศิษย์ เช่น
ไม่ตัดสินคาตอบถูกผิดโดยยึดคาตอบของครู ไม่ดุด่าซ้าเติมศิษย์ที่เรียนช้า ไม่ขัดขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกทาง
สร้างสรรค์ ไม่ตงั้ ฉายาในทางลบให้แก่ศษิ ย์
ผลการส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ของคุ ณ ลั ก ษณะจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาสายครู วิท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก แต่หากพิจารณารายข้อ พบว่า
ความประพฤติหรือความรู้สึกการแสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ ผลการสารวจพบอยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีข้อค้น
พบว่าประเด็นความประพฤติหรือพฤติกรรมด้านการยกย่องเพื่อนครูที่ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับการสอน และ
ประเด็นเมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการวิชาชีพครูก็ช้ีแจงทาความเข้าใจให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็น อื่น ๆ
ค่อนข้างมาก จึงน่าจะเป็นประเด็นที่ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีแนวทาง วิธีการ หรือกลยุทธ์ในการเสริมสร้างให้มี
สภาพจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทาง จรรยาบรรณ
สาหรับครู (2539) ข้อที่ 7 ความรักและเชื่อมั่นในอาชีพของตนย่อมทาให้ทางานอย่างมีความสุข และมุง่ มั่นจะส่งผลให้
อาชีพนั้นเจริญรุ่งเรือง และมั่นคง ดังนั้นครุย่อมรักและศรัทธาในอาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
ด้วยความเต็มใจ ซึ่งอธิบายได้ว่า ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู หมายถึ ง
การแสดงออกด้วยความชื่นชม และเชื่อมั่นในอาชีพครูด้วยตระหนักว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสาคัญ และ
จาเป็นต่อสังคมครู พึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของอาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรม
และสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู โดยนักศึกษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีพฤติกรรมสาคัญที่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณครูในข้อ 7 ดังนี้ 1) เชื่อมั่น ชื่นชมในความเป็นครู และองค์กรวิชาชีพครูว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อ
สังคมตัวอย่าง เช่น ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ได้รับและรักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชยเพื่อนครูที่
ประสบผลสาเร็จเกี่ยวกับการสอน เผยแพร่ผลสาเร็จของตนเองและเพื่อนครู แสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ 2) เป็น
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สมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเข้าร่วมหรือเป็นผู้นาในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู เช่น ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อกาหนดขององค์กร ร่วมกิจกรรมที่องค์ก รจัดขึ้น เป็นกรรมการหรือคณะทางานขององค์กร 3) ปกป้องเกียรติภูมิ
ของครูและองค์กรวิชาชีพ เช่น เมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการวิชาชีพครูก็ชแี้ จงทาความเข้าใจให้ถูกต้อง
ผลการส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ของคุ ณ ลั ก ษณะจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาสายครู วิท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก หากพิจารณารายละเอียดของแต่ละประเด็นพบว่าพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นรายข้ออื่น ๆ มากได้แก่
พฤติกรรมการเผยแพร่การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และประเด็น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน เพลง
กล่ อ มเด็ ก ต านานและความเชื่ อ ถื อ ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอนควรมี แ นวทางหรื อ กลยุ ท ธ์ ในการเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะด้านการประพฤติ โดยยึดแนวทาง จรรยาบรรณสาหรับครู (2539) ข้อที่ 9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย โดยอยู่บนหลักการ คือ หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของ
การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีภูมิปัญญา และรู้จักเลือกวิถีการดาเนินชีวิตที่ดีงามในฐานะที่ครูเป็นบุคลากรสาคัญ
ทางการศึกษา ครูจึงควรเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งอธิบายได้ว่ า ผู้ที่เป็นครู
ควรเป็นผู้นาในการริเริ่มดาเนินกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญ ญาและวัฒ นธรรมไทยโดยรวบรวมข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์เลือกสรรปฏิบัตติ นและเผยแพร่ศลิ ปะประเพณี ดนตรี กีฬา การละเล่น อาหาร เครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน โดยนักศึกษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีพฤติกรรมสาคัญที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณครูใน
ข้อ 9 ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลและเลือกสรรภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น เชิญบุคคลในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน นาศิษย์ไปศึกษาใน
แหล่งเรียนรู้วิทยาการในชุมชน 2) เป็นผู้นาในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒ นธรรม เช่น ฝึกการละเล่นท้องถิ่นให้แก่ศิษย์ จัดตั้งชมรมสนใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทาพิพิธภัณ ฑ์ใน
สถานศึกษา 3) สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และร่วมกิจกรรมทางประเพณีวัฒ นธรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ เช่น
รณรงค์ใช้สินค้าพื้นเมือง เผยแพร่การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น 4) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การละเล่นพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ตานานและความเชื่อถือ นาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการเรียนการ
สอน
2.ปั จ จั ย ที่ ส ามารถเสริม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะด้ านจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึก ษาสายครู วิท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสาย
ครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 นั้น ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมที่น่าจะสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่สมควรนามาอภิปรายคือ โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นครู ด้วย
ครูเป็นบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดในวงการศึกษา ครูจึงจาเป็นต้องพัฒนาจิตสานึกของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่
ของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิใจ ด้วยการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักศึกษาสายครูมีหลักในการ
ดารงตนยึดไว้ประจาใจ 5 ประการ คือ 1) หลักเต็มรู้ ด้วยอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้ ดังนั้น
ครูทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ทาให้ตนเองบริบูรณ์ หรือเต็มไปด้วยความรู้ ประกอบด้วยความรู้ 3 ประการ คือ (1) ความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครูควรเสาะแสวงหาความรู้ นาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมมาถ่ายทอด
ให้ผู้ เรียน (2) ความรู้เรื่อ งโลก ครูค วรมีความรู้และประสบการณ์ ชีวิตอย่างเพียงพอทั้งในด้ านทั ศนคติ ความเชื่อ
วัฒ นธรรม ประเพณี ที่ดีงามของชาติ ของสังคม ไปแนะนาเพื่อให้ศิษย์ได้ดาเนินชีวิตที่ดีในอนาคต (3) ความรู้เรื่อง
ธรรมะ ครูควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มคี วามคิดที่ดี มีความประพฤติดี 2) หลักเต็ม
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ใจ คือ ความมีใจเป็นครู ประกอบด้วย (1) รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์ มีเกียรติ
ได้ความภูมใิ จและพอใจที่จะสอนอยู่เสมอ พยายามแสวงหาวิธีสอนที่ดเี พื่อศิษย์ (2) รักศิษย์ มีใจคิดอยากจะให้ศิษย์พน้
จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา พยายามชี้แนะหนทางสู่ความสาเร็จและความสุขให้แก่ศิษย์ ยินดีหรือมีมุทิตาจิต เมื่อเห็นศิษย์
ประสบความก้าวหน้าในชีวิต 3) หลักเต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มี อุดมการณ์ จะต้องใช้
ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วน คือ (1) งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอน
ค้นคว้าหาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ สอนให้ครบตามเวลาที่กาหนด เข้าสอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา
(2) งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูตอ้ งให้เวลาแก่งานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบริหาร บริการ และงานที่
จะทาให้สถาบันก้าวหน้า (3) งานนักศึกษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะนาสั่งสอนศิษย์ เมื่อศิษย์ตอ้ งการคาแนะนา หรือ
ต้องการความช่วยเหลือ ครูควรมีเวลาให้ศิษย์ 4) หลัก เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีค วามเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยที่ครูเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คนในสังคมคาดหวังไว้สูง และมี
อิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจาเป็นที่ต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ครูจึง
ควรสารวมกาย วาจา ใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน กล่าวคือ ครู
ควรเป็นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการดาเนินชีวิตที่ดี ปฏิบัติการ
ถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเองเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ 5) เต็มพลัง คือ การ
ทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน ครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทเพื่อการสอน เพื่อ
วิชาการ เพื่อศิษย์ ครุต้องอุทิศตนอย่างเต็มที่ ทางานอย่างไม่ออมแรง เพื่อผลงานที่สมบูรณ์นั้นก็คือ การปั้นศิษย์ให้ มี
ความรู้ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 วิท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ควรน าปั จ จั ย ที่ ส ามารถเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครู
ไทยในศตวรรษที่ 21 ไปกาหนดเป็น กลยุทธ์ และพัฒนาหลักสูตรในการผลิตครู ให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูโดยสมบูรณ์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของจิ ตวิญญาณความเป็นครู และปัจจัยที่สามารถเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาสายครู ในบริบทที่มีความแตกต่างกัน เช่น การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการ
ผลิตครูตามภูมภิ าคอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558
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ปั ญ หาการไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามแผนการศึ ก ษาของนิ สิ ต หลั ก สู ตรปริ ญ ญาโท
เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตและสารสนเทศ
The problem of graduate students to unsuccessfully complete the internet and
information technology course in time
วราพงษ์ คล่องแคล่ว1* นุชรารัตน์ ยะชะระ1 และนครินทร์ ชัยแก้ว1
Warapong Klongklaew1* Nootchararat Yachara1 and Nakarin Chaikaew1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรใน
การศึกษาได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
แผนการศึกษา ก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 10 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ศึกษา
คือแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เรียนไม่จบตามแผนการศึกษา หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปริญญาโท แผน ก โดยมี ผลการศึกษาใน
ส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ผลการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า
1. ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก
2. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุนการเรียน
การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อย
3. ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อยมาก
ผลการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า
1. ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง
2. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านหลักสูตรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุน
การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อย
จากผลการศึกษาปัญหาสาคัญต่อการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา คือ ปัญหาด้านผู้เรียน ซึ่งนิสิต
ต้องจัดสรรเวลาการทางาน ครอบครัว การเรียน และการศึกษาวิ ทยานิพนธ์ให้เหมาะสมมากที่สุด ควรมีการจัด
ตารางเวลาเพื่อให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยการเรียน และความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้จบ
กระบวนการการศึกษาตามแผนการศึกษา ก
คาสาคัญ: เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตและสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยพะเยา
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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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บทนา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อใช้เป็นปัจจัยใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไปจึงให้ความสาคัญแก่การศึกษา
โดยมีแนวคิดว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่า ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงพยายามที่จะ
ศึกษาให้ถึงระดับสูงที่สุดคือ ระดับอุดมศึกษา จนมีคากล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมคนที่มีปริญญา การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนัน้ ได้มผี ู้นยิ มเข้าศึกษาต่อกันมากขึ้น
เนื่องจากระบบการศึกษาระดับต้นๆ ในประเทศไทยได้ขยายตัวมากขึ้น และปัจจุบันมีอาจารย์ที่จบการศึกษาทั้งใน
ระดับปริญ ญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก ทาให้สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาโทได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนที่สาคัญอีกอย่างก็คือ ค่านิยมในปริญญา การได้รับปริญญา
ขั้นสูงจะมีประโยชน์ในการทางาน ลักษณะการทางานหลายอย่างในประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริญญา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว คนที่มีปริญญาสูงเท่านั้นที่จะสามารถเลื่อนไปสู่ตาแหน่ง
ที่สูง ๆ บางตาแหน่งได้ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีก เช่น เรียนจบปริญ ญาตรีแล้วยังหางานทาไม่ได้จึงเรียนต่อ
ระดับปริญญาโท เพื่อชะลอการว่างงาน นอกจากนี้การเรียนปริญญาโทเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบัน
เป็นเรื่องของนักศึกษาที่พยายามจะพัฒนาตัวเอง เพราะปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ทาให้การแข่งขันค่อนข้างสูง
การได้พัฒ นาตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนาให้ก้าวไปสู่ความสาเร็จในหน้าที่การงานได้ ซึ่งการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษานัน้ แต่ละคนอาจมีเหตุผล มีแรงจูงใจแตกต่างกันไป เช่น ต้องการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ เพิ่มขึ้น เพื่อนาไปพัฒ นางานในหน้าที่ให้เจริญ ก้าวหน้า ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา เพื่อนาไป
ประกอบการแสวงหาความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวติ บางคนอาจมีความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
และความมีช่ือเสียงเกียรติยศ นอกจากนี้เหตุจูงใจในการศึกษาต่อของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปตาม
วัย ฐานะ และโอกาส จากความสาคัญของการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [1] จึงมีนิสิตจานวนมากมาศึกษาต่อ
เพราะต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนความ
เจริญ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องพั ฒ นาตัวเองเพื่อ ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นผู้ล้าหลัง นอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตยังเป็นที่ยอมรับของสังคม
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทางานในอนาคตต่อไป
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ แผนการศึกษา ก ที่เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2555 นัน้ พบว่านิสติ ที่
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถจบการศึกษา ตามแผนการศึกษา 2 ปี โดยยังรักษาสภาพการเป็นนิสิต
ไว้ การศึกษาปัญหาการเรียนไม่จบตามแผนการศึกษาของนิสิต นั้น จะทาให้ทราบถึงปัญ หา และสาเหตุ ที่นิสิตไม่
สามารถจบตามแผนการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ เพื่อนามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และปรับปรุงหลังสูตร
ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาถึ งปัญ หาการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบั ณ ฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
สภาพปัญหา
- ผู้เรียน
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

การไม่สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษา

- หลักสูตร
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- การสนับสนุนการเรียนการสอน
- การวัดผลและประเมินผล

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการศึก ษาได้ แก่ นิสิต ระดั บบั ณ ฑิต ศึ กษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ ต และสารสนเทศ
แผนการศึกษา ก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2555 จานวนทั้งหมด
5 คน และ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จ านวน 5 คน โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากประชากรทั้ ง หมด
จานวน 10 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
แบบสอบถามปัญหาการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามปั ญ หาการไม่ ส าเร็จ การศึก ษาตามแผนการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยแบ่งเป็นแบบสอบถามออกเป็น 2 ฉบับ คือแบบสอบถามสาหรับนิสิต
และแบบสอบถามอาจารย์
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยคาถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ (ปี)
สถานภาพการศึกษา ระดับการศึกษาและแผนการศึกษาที่เรียน วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ภารงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เรียนไม่จบตามแผนการศึกษา หลักสูต ร 2 ปี หลักสูต รปริญ ญาโท แผน ก
เป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง มีปัญหาในระดับมากที่สุด
หมายถึง มีปัญหาในระดับมาก
หมายถึง มีปัญหาในระดับปานกลาง
หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อย
หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 จะประกอบไปด้วยคาถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาปัจจัยที่ส่งผลให้
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียนไม่จบตามแผนการศึกษาหลักสูตร 2 ปีหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ในแต่ละด้านดังนี้
1. ปัญหาด้านผู้เรียน
2. ปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
3. ปัญหาด้านหลักสูตร
4. ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ปัญหาด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน
6. ปัญหาการวัดผลและประเมินผล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประชากร และข้อมูลเกี่ยวปัญหาการไม่
ส าเร็ จ การศึก ษาตามแผนการศึก ษาของนิสิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิ น เตอร์เน็ ต และสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ส ถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย และ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่อ อธิ บายถึ ง
ปัญหาการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการกาหนดช่วงการแปลผลระดับปัญหา
ตามวิธีของ Likert Scale [2] ดังนี้
ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย
การแปลความหมาย
1.00 – 1.80
มีปัญหาในระดับน้อยทีส่ ดุ
1.81 – 2.60
มีปัญหาในระดับน้อย
2.61 – 3.40
มีปัญหาในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
มีปัญหาในระดับมาก
4.21 – 5.00
มีปัญหาในระดับมากที่สุด
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ผลการศึกษา
ปัญหาการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นิสิต
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล
ผล

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
การแปล
เบี่ยงเบน
ผล
มาตรฐาน

รวม
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ปัญหา

ค่าเฉลี่ย

การแปลผล

ด้านผู้เรียน
ด้านอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
ด้านหลักสูตร
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
ด้ านการสนั บ สนุ น การเรี ย นการ
สอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล

3.48
1.90
1.80
2.60

0.85
0.95
0.77
1.29

มาก
น้อย
น้อยมาก
น้อย

3.20
2.60
1.96
2.40

1.46
1.39
1.11
1.29

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย

3.34
2.25
1.88
2.50

1.16
1.17
0.94
1.29

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย

2.00

0.73

น้อย

2.44

1.01

น้อย

2.22

0.87

น้อย

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

จากการศึกษาปัญหาการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาทั้ง 6 ด้าน พบว่า ใน
ภาพรวมนั้นคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อย (2.37) ถ้าพิจารณารายด้าน ปัญหาด้านผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับปัญหาสูงสุดกว่าทุกด้าน โดยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (3.34) รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (2.50) และ ปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (2.25) โดยปัญหาด้านหลักสูตรมีคะแนน
เฉลี่ยระดับปัญหาต่าสุด เท่ากับ 1.88
การศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านผู้เรียน พบว่า ปัญหานิสิตขาดการวางแผนการเรียนเป็นปัญหาที่มี
คะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับมาก (4.00) รองลงมาได้แก่ ปัญหานิสิตขาดความรู้หรือทักษะพื้นฐานใน
สาขาวิชาที่เรียน (3.70) และ ปัญหานิสิตไม่สามารถบริหารจัดการเวลาสาหรับการเรียนได้อย่างเหมาะสม (3.60) โดย
ปัญหานิสิตขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่าสุด เท่ากับ 2.22
การศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษามีภาระ
งานมาก และอาจารย์ที่ ปรึกษาไม่สนใจความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ เป็นปัญหาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหา
สูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง (2.70) รองลงมาได้แก่ ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีเวลาให้กับนิสิตอย่างเพียงพอ (2.10)
โดยปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้ความสาคัญกับการทาวิทยานิพนธ์ มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปัญหาต่าสุด เท่ากับ 1.50
การศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านหลักสูตร พบว่า ปัญหาหลักสูตรขาดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นปัญหา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับน้อย (2.60) รองลงมาได้แก่ ปัญหาหลักสูตรของสาขาวิชาไม่ส่งเสริม
ความรู้ด้านวิจัย (2.20) และ ปัญหาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับการนาไปใช้ต่องานที่ทา (1.90) โดยปัญหาหลักสูตรไม่มี
มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่าสุด เท่ากับ 1.50
การศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ปัญหากระบวนการเรียน
การสอนขาดความหลากหลายเป็นปัญหาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง (2.70) รองลงมา
ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอนไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม (2.60) และ ปัญหากระบวนการเรียนการสอน
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ขาดความน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน (2.50) โดยปัญหาการขาดการนาอุปกรณ์และเทคนิคการสอนที่ทันสมัยมา
ใช้จูงใจผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่าสุด เท่ากับ 2.30
การศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า ปัญ หาสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเรียนของนิสิตขาดแคลนและไม่เพียงพอกับความต้องการเป็นปัญหาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุด
อยู่ในระดับน้อย (2.50) รองลงมาได้แก่ ปัญหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนขาดความทันสมัยและไม่เพียงพอกับ
จานวนของนิสิต (2.30) และ ปัญหานิสิตไม่ได้รับความเอาใจใส่และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการยื่น
เอกสารต่างๆ (2.30) โดยปัญหาการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคเรียนไม่เอื้อต่อความต้องการและความจาเป็นของนิสิต
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่าสุด เท่ากับ 2.00
การศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ปัญหาการวัดผลประเมินผลไม่มี
เกณฑ์ที่ชัดเจนเป็ นปัญ หาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญ หาสูงสุ ดอยู่ในระดั บน้อย (2.30) รองลงมาได้แก่ ปัญ หาการ
กาหนดช่วงคะแนนให้เกรดของแต่ละรายวิชาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (2.20) และ ปัญหาการวัดผลสาเร็จการศึกษา
ขาดรายละเอียดและตัวชี้วัดที่ชัดเจน (2.00) โดยปัญหาอาจารย์ผู้สอนส่งเกรดล้าช้าทาให้นสิ ิตไม่สามารถว่างแผนการ
เรียนในรายวิชาต่อไปได้อย่างเหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่าสุด เท่ากับ 1.70

สรุปผลและอธิปรายผล
ปั ญ หาด้ า นผู้ เรี ย นเป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามแผนการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ แผนการศึกษา ก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีความสอดคล้องกันในมุมมองของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนิสิต ที่นิสิตยัง ขาด
ความรู้หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะในสาขาวิชาที่เรียน เนื่องจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีความหลากหลาย
ขาดการวางแผนการเรียนที่ดีส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาสาหรับการเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ หากจะ
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ควรกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้เรียนให้ตรงกับหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ลัก ษณะสหวิชาการที่ สามารถตอบสนองต่อ คุณ สมบัติของผู้ เรีย นที่ มีความหลากหลาย อีกทั้ งควรมีการปรับพื้น
ฐานความรู้ที่สาคัญของสาขาวิชาให้แก่นิสิต และกระตุ้นให้นิสิตวางแผนการเรียนล่วงหน้าสาหรับการเรียน 2 ปี ตาม
หลักสูตรที่กาหนด และมีการติดตามการวางแผนอย่างสม่าเสมอ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหลักสูตร
การศึกษาครั้งนี้มีข้อจากัดทางด้านเวลาที่ใช้ในการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาจึงมุ่งให้ความสาคัญไปยัง การ
สารวจปั ญ หาการไม่สาเร็จ การศึกษาตามแผนการศึก ษาระดั บบัณ ฑิต ศึก ษาเพียงเท่ านั้น ยังขาดในประเด็ น การ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ถึ งการศึก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ เช่น ภู มิห ลั ง ผู้ เรี ย น เกรดเฉลี่ ย
สาขาวิชาที่จบระดับปริญญาตรี ฯลฯ กับการไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กาหนด จะทาให้การศึกษามี
ความสมบูรณ์ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น
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การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการสอนภาษาอั ง กฤษตามความเห็ น ของอาจารย์ ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
The Analysis of Teaching Problems as Viewed by English Instructors in
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (NSTRU)
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาและความต้องการ
ในการจั ดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษของผู้ ส อนภาษาอั งกฤษในมหาวิทยาลั ยราชภั ฎ นครศรีธรรมราช กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ ด้ ว ยวิธีท างสถิ ติ เพื่ อ หาค่ า ร้ อ ยละ คะแนนเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้กันในระดับมากไม่ได้เป็นรูปแบบการสอนที่เน้น
การสื่อสาร เช่น ให้ผู้เรียนเปิดหาความหมายจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ผู้สอนอธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์ละ
ยกตัวอย่าง แล้วให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด ส่วนการประเมินผล ผู้สอนให้คะแนนชิ้นงานและใช้แบบทดสอบ ในการสอบ
ท้ายบทหรือสอบปลายภาค และมีการจัดให้มีป้ายคาศัพท์และรูปภาพในห้องเรียนหรือบริเวณรอบ ๆ เพื่อเอื้อหรือ
สร้างบรรยากาศที่เป็นภาษาอังกฤษ ด้านปัญหาที่พบมากคือ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความ
ต้องการที่ผู้สอนต้องการมากที่สุด คือ การจากัดจานวนผู้เรียนไม่ให้มากเกินไป
คาสาคัญ: 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
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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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

บทนา
ปัจจุบันการรวมตัวเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สั งคมและวั ฒ นธรรมของ 10 ประเทศ
อาเซียนโดยมีช่อื เรียกสั้นๆว่า “ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community )” ภายใต้การเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือ
ของสมาชิกเพื่อมุ่งสู่โลกยุคใหม่ ตัวแปรสาคัญของการพัฒนาให้สมาชิกเกิดความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดในเวที
การแข่งขันของสังคมโลกคือ “การศึกษา” สมาชิกของประชาคมอาเซียนได้ประชุมผู้นาทางการศึกษาเมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2552 และมีมติให้การศึกษามีความสาคัญและจะต้องได้รับการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาของภูมิภาคนี้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องกาหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและครู บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเพื่อนบ้าน
ทักษะทางเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การเปิดเสรีทางการศึกษา นั่นหมายถึงการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างกันซึ่งหมายถึงนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในนามของประเทศอาเซียน [7] โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเด็นสาคัญของการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารของมวลประเทศสมาชิกโดยใช้ “ภาษาเป็นเครื่องมือ”ในการเชื่อมโยง
และติดต่อสื่อสารนั้นเป็นประเด็นที่สาคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารสาหรับประเทศในแถบอาเซียนให้เกิดการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายร่วมกันในที่สุด
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญและปัญหาการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทย จึงได้พยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็นการฝึกอบรมครูอาจารย์ทั้งด้านการสอนและแนะนาให้มี
ความสามารถทาเอกสารประกอบการสอน ตั้งแต่ระดั บประถมศึก ษาถึ งระดั บอุด มศึกษาเพื่อ พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ [3] แต่ถึงแม้จะมีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีสาเหตุหลาย
ประการที่ทาให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนมีเจตคติที่ไม่
ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเกิดจากความไม่พร้อมในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จึงทาให้นักเรียนบางคนไม่ตอ้ งการ
ที่ จ ะเรีย นวิชานี้ [1] ส าหรั บปั จ จั ย อื่ น ที่ อ าจมี ค วามส าคั ญ ต่อ การเรี ย นภาษาอั งกฤษคื อ แรงจู งใจและทั ศ นคติต่ อ
พฤติกรรมการสอนของครู ดังที่บราวน์ [10] ได้กล่าวถึงความสาคัญของแรงจูงใจว่า มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนภาษาของผู้เรียน เพราะแรงจูงใจเป็นกุญแจไขสู่การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ลิตเติ้ลวูด [12] ว่าแรงจูงใจเป็นพลังสาคัญที่กาหนดได้ว่าผู้เรียนจะมีความมุมานะให้กับการเรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียนจะ
อุทิศตนทุ่มเทแรงกายและจะมีความเพียรพยายามมากน้อยเพียงใดในการเรียนรู้ภาษาที่สอง และนูแอน [13] กล่าวว่า
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอนของผู้สอนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ อาจมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา เนื่องจาก
พฤติกรรมการสอนของผู้สอนทั้งในด้านวิธีการและกระบวนการสอน การใช้ภาษา การปฏิบัตติ นในการสอน การใช้ส่ือ
การสอนฯลฯ สามารถบ่งบอกและมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของผู้เ รียน ทาให้ผู้เรียนเกิดทัศนะหรือเจตคติต่อการ
เรีย นภาษาและส่ งผลต่อการเรีย นรู้ได้ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏนครศรีธรรมราชมีการจั ดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาในทุกคณะ มีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
นักศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนยังไม่เป็นที่นา่ พอใจอาจเนื่องมาจากนักศึกษามีพนื้ ฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
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การเรียนการสอนไม่เพียงพอจึงทาให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยาก ผู้สอนมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงจาเป็นต้องทาการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิธีวิทยาการวิจัย
วิ เคราะห์ ปั ญ หาการสอนภาษาอั ง กฤษส าหรั บ อาจารย์ ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราชครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่ อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
2. เครื่องมือการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและดาเนินการสร้าง
2.1 กาหนดแบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปัญหาและความต้องการในการ
สอนภาษา อังกฤษ ออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check – List) มีจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีหัวข้อย่อย 7 ข้อ โดยแบ่งเป็นคาศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง/
พูด การอ่าน การเขียน การวัดและประเมินผลและการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษ มีข้อคาถาม
รวมทั้งหมดจานวน 72 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการสอนภาษาอังกฤษลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 2 ตัวเลือกคือ มี/ไม่มี จานวน 22 ข้อ
2.2 การสร้างแบบสอบถามมีขนั้ ตอนดังนี้
2.2.1 ศึกษาทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการตั้งข้อ
คาถามสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยมี 3 ส่วนตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 2.1
2.2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นาข้อคิดเห็น มาปรับปรุงตามคาแนะนา
2.2.3 ปรับปรุงแบบสอบถามแล้วนาไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่าง
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3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองโดยน า
แบบสอบถามไปให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน และเก็บคืนด้วยตนเอง
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาสมบูรณ์ครบ 20 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100.00
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติตาม
ลักษณะของเนื้อหาในแต่ละส่วนของแบบสอบถามดังต่อไปนี้
4.1 แบบสอบถามส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณ ะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใช้วธิ ีการหาค่าความถี่ แล้วสรุปเป็นร้อยละ (Percentage)
4.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ใช้วิธีการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean: x ) และหาค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงและแปลความหมายระดั บค่ า
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ [5] ต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ปฏิบัตหิ รือใช้วธิ ีการดังกล่าว อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปฏิบัตหิ รือใช้วธิ ีการดังกล่าว อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปฏิบัตหิ รือใช้วธิ ีการดังกล่าว อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปฏิบัตหิ รือใช้วธิ ีการดังกล่าว อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปฏิบัตหิ รือใช้วธิ ีการดังกล่าว อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.3 แบบสอบถามส่ ว นที่ 3 ปั ญ หาและความต้ อ งการในการสอนภาษาอั ง กฤษ ลั ก ษณ ะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มี 2 ตัวเลือก คือ มี/ไม่มี ใช้วธิ ีการหาค่าความถี่แล้วสรุปเป็นร้อย
ละ (Percentage)

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลตามผลการวิจัยดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 อาจารย์ผู้ ส อนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกั ดคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ คณะครุศ าสตร์ และ
อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน จาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

N

ร้อยละ

18
2

90.00
10.00

20

100.00

ตารางที่ 1 แสดงเพศของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกั ดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 90 และเป็นเพศชายร้อยละ 10
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ตารางที่ 2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอัง กฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
วุฒิการศึกษา
N
ร้อยละ
ปริญญาตรี

0

0.00

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

20

100.00

ปริญญาเอก

0

0.00

20

100.00

รวม

ตารางที่ 2 แสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษสั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
จบการศึกษา พบว่าทุกคนจบการศึกษาระดับปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่วนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0
ตารางที่ 3 ตาแหน่งทางวิชาการปัจจุบันและประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณ ะครุ ศ าสตร์ และอาจารย์ พิ เศษรายชั่ ว โมง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
N
ร้อยละ
อาจารย์
18
90.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

10.00

รองศาสตราจารย์

0

0.00

ศาสตราจารย์

0

0.00

รวม

20

100.00

ประสบการณ์การสอน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี

N
5
6
3

ร้อยละ
25.00
30.00
15.00

16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี

6
0

30.00
0.00

20

100.00

รวม
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ตารางที่ 3 แสดงตาแหน่งทางวิชาการปัจจุบันและประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จานวน 20 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา
มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 10.00 และตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ ร้อยละ 0.00 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี และ 16- 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00
รองลงมา มีป ระสบการณ์ ก ารสอน 1 – 5 ปี ร้อยละ 25.00 มีประสบการณ์ ก ารสอน 11 – 15 ปี ร้อ ยละ 15.00 มี
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 0.00
ตารางที่ 4 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม/หรือเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรอบสองปี
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม
เคย

N
17

ร้อยละ
85.00

ไม่เคย

3

15.00

รวม

20

100.00

จานวนครั้งในการเข้าสัมมนา

N

ร้อยละ

1 ครั้ง

3

15.00

2 ครัง้

4

20.00

3 ครัง้

5

25.00

4 ครัง้

2

10.00

5 ครัง้

2

10.00

มากกว่า 5 ครั้ง

1

5.00

รวม

17

85.00

ตารางที่ 4 แสดงการเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา/อบรม/หรื อ เสวนาเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษในรอบสองปี พบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ส่วนใหญ่เคยเข้า
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรอบสองปีคิดเป็นร้อยละ 85.00 ไม่เคยเข้าสัมมนา ร้อยละ
15.00โดยส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 2
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ผู้ ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 4
และ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.00
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ
ตารางที่ 5 วิธีหรือรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้สอนหรือนาเสนอ
คาศัพท์ใหม่ (N=20)
วิธีหรือรูปแบบการสอน
SD
xˉ
1.
ใช้บัตรคาประกอบสื่อ รูปภาพของจริงแสดงอาการหรือยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรี ยนได้ 3.61
0.85
เรียนการสะกดคาและทราบความหมาย
2. เขียนคาศัพท์บนกระดานพร้อมความหมาย แล้วสอนให้ผู้เรียนออกเสียง
3.67
0.99
3. ให้ผู้เรียนฟังหรือดูประโยคหรือวลีที่มีคาศัพท์ใหม่ปรากฏอยู่ แล้วให้ผู้เรียนพยายามทาย 3.42
0.91
หรือเดาความหมาย
4. ให้ ผู้ เ รี ย นเปิ ด หาความหมายและการออกเสี ย งค าศั พ ท์ ใ หม่ จ ากพจนานุ ก รม 3.78
1.02
ภาษาอังกฤษ
5. ไม่มีการนาเสนอคาศัพท์ แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้คานั้นๆ จากการได้อ่านได้ฟัง ได้รับรู้จาก 2.26
0.99
เนื้อหา แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่มี
6. ให้ผู้เรียนหาความหมายคาใหม่ด้วยวิธีใดก็ได้ แล้วฝึกใช้คาเหล่านั้น ในแบบฝึกหัดหรือ 3.27
0.91
ชุดฝึกรูปแบบต่างๆ
7. ให้ผู้เรียนท่องจา หรือคัดคาศัพท์
3.50
1.04
8. สอนการวิเคราะห์คาศัพท์ เช่น การใช้ prefix/suffix (play>player)
2.92
1.01
9. ให้ ผู้ เรี ย นใช้ ส่ื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ เช่ น CAI, E-book, Website, E-learning, Movie, Clip 2.91
0.95
เรียนรู้คาใหม่และทาแบบฝึกหัด
ตารางที่ 5 แสดงวิ ธีส อนหรือ น าเสนอค าศั พ ท์ ใหม่ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ชาภาษาอั ง กฤษสั ง กั ด คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณ ะครุ ศ าสตร์ และอาจารย์ พิ เศษรายชั่ ว โมง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้ ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้
การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้วิธีสอนหรือการ
นาเสนอคาศัพท์ในทุก ๆ ข้อ ไม่ถึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (xˉ = 4.51 – 5.00)
วิธีสอนหรือการนาเสนอคาศัพท์ใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
ใช้ ในระดั บ มาก (xˉ = 3.51 – 4.50)ได้ แ ก่ การให้ ผู้ เรี ย นเปิ ด หาความหมายและการออกเสี ย งค าศั พ ท์ ใ หม่ จ าก
พจนานุ ก รมภาษาอั ง กฤษ(xˉ = 3.78) เขี ย นค าศั พ ท์ บ นกระดานพร้ อ มความหมายแล้ ว สอนให้ ผู้ เรี ย นออกเสี ย ง
(xˉ = 3.67)ใช้บัตรคา ประกอบสื่อ รูปภาพของจริ ง แสดงอาการหรือยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนการสะกดคา
และทราบความหมาย (xˉ = 3.61)
วิธีสอนหรือการนาเสนอคาศัพท์ใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
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ใช้ในระดับปานกลาง (xˉ = 2.51–3.50 ) ได้แก่ การให้ผู้เรียนท่องจาหรือคัดคาศัพ ท์ (xˉ = 3.50) ให้ผู้เรียนฟั งหรือดู
ประโยคหรือวลีที่มีคาศัพท์ใหม่ปรากฏอยู่ แล้วให้ผู้เรียนพยายามทายหรือเดาความหมาย (xˉ = 3.42) ให้ผู้เรียนหา
ความหมายคาใหม่ด้วยวิธีใดก็ได้ แล้วฝึกใช้คาเหล่านั้นในแบบฝึกหัดหรือ ชุดฝึกรูปแบบต่าง ๆ(xˉ = 3.27) สอนการ
วิเคราะห์คาศัพท์ เช่น การใช้ prefix/suffix (play > player) (xˉ = 2.92)ให้ผู้เรียนใช้ส่อื อิเล็กทรอนิคส์ เรียนรู้คาใหม่แล้ว
ทาแบบฝึกหัด (xˉ = 2.91)
วิธีสอนหรือการนาเสนอคาศัพท์ใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
ใช้ระดับน้อย (xˉ = 1.51 – 2.50)ได้แก่ การไม่มีการนาเสนอคาศัพท์ แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ จากการได้อ่านได้ฟัง ได้รับรู้
จากเนือ้ หาแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่มี (xˉ = 2.26)
ตารางที่ 6 วิธีหรือรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้สอนโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (N=20)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

วิธีหรือรูปแบบการสอน
อธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์ การใช้และตัวอย่าง แล้วให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด
ให้ตัวอย่างรูปแบบประโยคและวลีอย่างพอเพียงแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็น
หลักและกฎเกณฑ์ แล้วให้ทาแบบฝึกหัด
ไม่มกี ารสอนหลักและโครงสร้างไวยากรณ์ แต่แทรกไว้ในเนื้อหาและกิจกรรม
ให้ผู้เรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลีในโครงสร้างภาษาที่ตอ้ งการซ้าหลายๆ ครั้งจน
จาได้แล้วให้ใช้คาใหม่เข้าเทียบแทน ( Substitute) เช่น I go to school
every day. I go to the market every day.
ให้ผู้เรียนทารายงานเกี่ยวกับหลักโครงสร้างไวยากรณ์ในเรื่องที่กาหนด
ใช้ชุดฝึกหรือแบบฝึกรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด
ให้ผู้เรียนฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและไทยเป็นอังกฤษ
จัดสถานการณ์หรือเงื่อนไขการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ แล้วจึงร่วมกันสรุปเป็นหลัก
ไวยากรณ์ภายหลัง
ใช้ ส่ื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ เช่ น CAI, E-book, Website, E-learning, Movie, Clip อธิ บ าย
โครงสร้างไวยากรณ์ให้ผู้เรียนเข้าใจ หรือเรียนรู้ หรือทาแบบฝึกหัด

xˉ
3.78
3.59

SD
0.98
0.90

2.29
3.57

1.04
0.82

2.57
3.35
3.20
3.05

1.03
0.85
1.04
0.84

2.90

0.97

ตารางที่ 6 แสดงวิ ธีห รือ รู ป แบบที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ชาภาษาอั ง กฤษสั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
ใช้ในการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้วธิ ีหรือรูปแบบการ
สอนโครงสร้างไวยากรณ์ในทุก ๆ ข้อไม่ถึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( x = 4.51 – 5.00)
1834

Proceedings

วิธี ห รื อ รู ป แบบที่ ใช้ ส อนโครงสร้ า งไวยากรณ์ ที่ อ ยู่ ในระดั บ มาก (xˉ = 3.51 – 4.50) ได้ แ ก่ อ ธิ บ ายหลั ก
โครงสร้างไวยากรณ์การใช้และตัวอย่างแล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด (xˉ = 3.78) การให้ตัวอย่างรูปแบบประโยคและ
วลีอย่างพอเพียงแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็นหลักและกฎเกณฑ์แล้วให้ทาแบบฝึกหัด (xˉ = 3.59) การให้
ผู้เรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลีในโครงสร้างภาษาที่ต้องการซ้า หลาย ๆ ครั้งจนจาได้ แล้วให้ใช้คาใหม่เข้าเทียบ
แทน (Substitute) (xˉ = 3.57)
วิธีหรือรูปแบบที่ใช้สอนโครงสร้างไวยากรณ์ ในระดับปานกลาง (xˉ = 2.51– 3.50) ได้แก่ การใช้ชุดฝึกหรือ
แบบฝึกรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด (xˉ = 3.35) การให้ผู้เรียนฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและไทยเป็น
อังกฤษ (xˉ = 3.20) การจัดสถานการณ์หรือเงื่อนไขการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแล้วจึงร่วมกันสรุปเป็นหลักไวยากรณ์
ภายหลัง (xˉ = 3.05) การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ (xˉ = 2.90) การให้ผู้เรียนทารายงานเกี่ยวกับหลักโครงสร้างไวยากรณ์
ในเรื่องที่กาหนด (xˉ = 2.57)
วิธีรูปแบบที่ใช้สอนโครงสร้างไวยากรณ์ที่อยู่ในระดับน้อย (xˉ = 1.51 – 2.50) ได้แก่ ไม่มีการสอนหลักและ
โครงสร้างไวยากรณ์ แต่แทรกไว้ในเนื้อหาและกิจกรรม (xˉ = 2.29)
ตารางที่ 7 วิธีหรือรูปแบบการสอนที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้ สอนการ
ฟัง/พูดภาษาอังกฤษ (N=20)
วิธีหรือรูปแบบการสอน
SD
xˉ
1. ผู้สอนอ่าน หรือเปิดเทปหรือซีดีบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง แปลความหมาย ฝึกพูด
3.35
1.00
ตาม ทาแบบฝึ กหั ด แล้ วผู้ เรีย นสร้างบทสนทนาในรูปแบบเดี ย วกั น สนทนาให้
ผู้สอนฟัง
2. ผู้สอนให้สถานการณ์บทสนทนาแก่ผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนจับคู่หรือกลุ่มเรียนรู้ฝึก
3.53
0.89
แสดงบทบาทสมมุติ
3. ผู้เรียนออกเสียงคาหรือวลีตามเทป /ผู้สอนฝึกการเน้นเสียง (stress) ฝึกอ่านออก
3.64
0.93
เสียง
4. ให้ผู้เรียนฝึกฟังและออกเสียงโดยเลือกใช้คาเป็นคู่เพื่อให้สามารถจาแนกได้ เช่น
3.21
0.89
three-tree , day-they, watch-wash ฯลฯ
5. ลบคาหรือวลีในบทสนทนา แล้วให้ผู้เรียนเติมคาให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์
3.20
0.89
6. ใช้เกมหรือ กิ จ กรรมการสื่ อ สารที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก สนทนาซ้ า ๆ จน
3.42
0.89
ชานาญ
7. ใช้การบันทึกเสียงของผู้เรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการพูด
1.99
1.03
8. กาหนดสถานการณ์ การสื่อสาร โดยผู้ สอนจัดให้มีตัวอย่างบทสนทนา คาศัพ ท์
3.37
0.97
ฯลฯ ผู้เรียนเรียนรู้ แล้วพูดสื่อสารกับเพื่อนโดยผู้สอนเป็นผู้ช่วย
9. ใช้เพลง ดนตรี ละคร หนังและศิลปะในกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการฟัง/พูด
3.21
1.03
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ตารางที่ 7 แสดงวิธี ห รือ รู ป แบบที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนรายวิช าภาษาอั ง กฤษสั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน
ใช้ในการสอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้วธิ ีหรือรูปแบบการ
สอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษในทุกข้อไม่ถึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.51 – 5.00)
วิธีที่ใช้ในการสอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.51 – 4.50) ได้แก่ การให้ผู้เรียนออก
เสี ย งค าหรือ วลี ตามเทป /ผู้ ส อนฝึ ก การเน้น เสีย ง (stress) ฝึ ก อ่านออกเสี ยง (xˉ = 3.64) ผู้ ส อนให้ ส ถานการณ์ บท
สนทนา แล้วให้ผู้เรียนจับคู่หรือกลุ่มเรียนรู้ ฝึกแสดงบทบาทสมมุติ (xˉ = 3.53)
วิธีหรือรูปแบบที่ใช้ในการสอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง (xˉ = 2.51– 3.50)ได้แก่ การใช้เกม
หรือกิจกรรมการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกสนทนาซ้า ๆ จนชานาญ(xˉ = 3.42) การกาหนดสถานการณ์การ
สื่อสาร โดยผู้สอนจัดให้มีตัวอย่างบทสนทนา คาศัพท์ ฯลฯผู้เรียนเรียนรู้ แล้วพูดสื่อสารกับเพื่อนโดยผู้สอนเป็นผู้ช่วย
(xˉ = 3.37) ผู้สอนอ่านหรือเปิดเทปหรือซีดีบทสนทนาให้ผู้เรีย นฟัง แปลความหมาย ฝึกพูดตาม ทาแบบฝึกหัด แล้ว
ผู้เรียนสร้างบทสนทนาในรูปแบบเดียวกัน สนทนาให้ผู้สอนฟัง (xˉ = 3.35) ให้ผู้เรียนฝึกฟังและออกเสียงโดยเลือกใช้คา
เป็นคู่เพื่อให้สามารถจาแนกได้ (xˉ = 3.21) ใช้เพลง ดนตรี ละคร หนังและศิลปะในกระบวนการเรียนรู้ทักษะการฟัง/พูด
(xˉ = 3.21) การลบคาหรือวลีในบทสนทนา แล้วให้ผู้เรียนเติมคาให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์ (xˉ = 3.20)
วิธีห รือ รูปแบบที่ ใช้ในการสอนการฟั ง/พู ด ภาษาอังกฤษที่ อ ยู่ในระดั บน้อ ย (xˉ = 1.51 – 2.50)ได้ แก่ การ
บันทึกเสียงของผู้เรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการพูด (xˉ = 1.99)
ตารางที่ 8 วิธีหรือรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้สอนก ารอ่าน
ภาษาอังกฤษ (N=20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วิธีหรือรูปแบบการสอน
ให้ผู้เรียนอ่านแล้วแปลคา วลี ประโยค และย่อหน้า
ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหา ลักษณะคล้ายๆกันจากง่ายไปยากจนคล่อง
ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่องแล้วสรุปเป็นผังความคิด
ใช้แบบฝึกหัด ตารา ชุดฝึก ให้ผู้เรียนอ่านแล้วตอบคาถามหรือทาแบบฝึกหัด
ให้อ่านเรื่องในชีวิตประจาวันหรือเกี่ยวกับท้องถิ่น แล้วตอบคาถามหรือทาแบบฝึกหัด
ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลา หรืออ่านเรื่อเพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ
ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง
การสอนไมได้เน้นการอ่านอย่างเดียวแต่ใช้เนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ เช่น การฟัง การ
พูด การเขียน การฝึกฝนด้านไวยากรณ์ คาศัพท์
ใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนอ่านเป็นคู่หรือกลุ่ม ให้ทางานร่วมกันเพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
มีการเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านไปสู่ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
ผู้สอนแปลเรื่องที่อ่านให้ผู้เรียนฟัง แล้วให้ผู้เรียนตอบคาถาม
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xˉ
3.26
3.34
3.20
3.78
3.36
2.75
4.13
3.76

SD
1.00
0.86
0.89
0.83
0.95
0.92
0.78
0.82

3.63

0.79

3.59
3.23

0.84
0.99
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ตารางที่ 8 แสดงวิธีที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้ในการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้วธิ ีหรือรูปแบบการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษในทุกข้อไม่ถงึ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.51 – 5.00)
วิธีหรือรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.51 – 4.50) ได้แก่ ให้ผู้เรียนอ่าน
ออกเสียง (xˉ = 4.13)ใช้แบบฝึกหัด ตารา ชุดฝึก ให้ผู้เรียนอ่านแล้วตอบคาถามหรือทาแบบฝึกหัด (xˉ = 3.78) การสอน
ไม่ได้ เน้น การอ่านอย่างเดีย วแต่ใช้เนื้อหาเชื่อ มโยงไปสู่ ทัก ษะอื่นๆ เช่น การฟั ง การพู ด การเขียน การฝึ กฝนด้ าน
ไวยากรณ์ คาศัพท์ (xˉ = 3.76) ใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนอ่านเป็นคู่หรือกลุ่ม ให้ทางานร่วมกันเพื่อให้ตนเองและสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (xˉ = 3.63) มีการเชื่อมโยงเรื่องที่อา่ นไปสู่ประสบการณ์และ
เรื่องราวในชีวิตประจาวันของผู้เรียน (xˉ = 3.59)
วิธีหรือรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในระดับปานกลาง(xˉ = 2.51– 3.50)ได้แก่ ให้อ่านเรื่อง
ในชีวิตประจาวันหรือเกี่ยวกับท้องถิ่น แล้วตอบคาถามหรือ ทาแบบฝึกหัด (xˉ = 3.36) ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหา ลักษณะ
คล้าย ๆ กันจากง่ายไปยากจนคล่อง (xˉ = 3.34) ให้ผู้เรียนอ่านแล้วแปลคา วลี ประโยค และย่อหน้า(xˉ = 3.26) ผู้สอน
แปลเรื่องที่อ่านให้ผู้เรียนฟังแล้วให้ผู้เรียนตอบคาถาม (xˉ = 3.23) ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่องแล้วสรุปเป็นผังความคิด
(xˉ = 3.20) ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลา หรืออ่านเรื่องเพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ (xˉ = 2.75)
ตารางที่ 9 วิธีหรือรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้สอนการเขียน
ภาษาอังกฤษ (N=20)
วิธีหรือรูปแบบการสอน
SD
xˉ
1. ให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกเป็นคา ข้อความหรือประโยคสัน้ ๆ
3.62
0.88
2. ให้ผู้เรียนคัดคาศัพท์ที่ผู้สอนกาหนดหรือ เขียนตามแบบฝึกหัดคัดลายมือจนคล่อง
3.42
1.01
3. ผู้เรียนเขียนแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เรียนปรากฏในแบบฝึกหัด ตารา
3.61
0.79
4. ให้ผู้เรียนเขียนแปล
3.03
1.07
5. ให้ผู้เรียนเขียนประโยคสั้นๆ อธิบายรูปภาพ โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระ เมื่อการ 3.53
0.86
เขียนสาเร็จผู้สอนจึงช่วย สรุป แก้ไขให้ถูกต้องภายหลัง
6. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เขียนข้อความ เช่น ป้ายประกาศ ปฏิทิน กาหนดการ ป้ายนิเทศ 3.05
0.90
จดหมายสัน้ บล็อก เขียนแสดงความคิดเห็นในรายการต่าง ๆ เป็นต้น
7. ให้ผู้เรียนเติมคาลงในช่องว่างในประโยคให้สมบูรณ์
3.81
0.83
8. กาหนดคา วลี หรือประโยคแล้วให้ผู้เรียนเขียนเรียงลาดับให้ถูกต้อง
3.53
0.86
9. ให้ผู้เรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับหัวข้อที่กาหนด โดยไม่สอนไวยากรณ์หรือคาศัพท์ แต่ 3.00
0.98
ผู้สอนช่วยให้คาปรึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารจนสาเร็จ
10. เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ผู้สอนกาหนดให้
2.66
0.88
11. เขียนบันทึก สรุปสิ่งที่ได้เรียนไปตอนท้ายชั่วโมง
2.78
0.98
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ตารางที่ 9 แสดงวิธีที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้ในการสอนการ
เขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้วธิ ีหรือรูปแบบการ
สอนการเขียนภาษาอังกฤษในทุกข้อไม่ถึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.51 – 5.00)
วิธีหรือรูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ ในอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.51 – 4.50)ได้แก่ การให้ผู้เรียน
เติมคาลงในช่องว่างในประโยคให้สมบูรณ์ (xˉ = 3.81) การให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกเป็นคา ข้อความหรือประโยคสั้น
ๆ (xˉ = 3.62) การให้ผู้เรียนเขียนแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เรียนปรากฏในแบบฝึกหัด/ตารา (xˉ = 3.61) การให้
ผู้เรียนเขียนประโยคสั้น ๆ อธิบายรูปภาพ โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระ เมื่อการเขียนสาเร็จผู้สอนจึงช่วย สรุป แก้ไข
ให้ถูกต้องภายหลัง (xˉ = 3.53)กาหนดคา วลี หรือประโยคแล้วให้ผู้เรียนเขียนเรียงลาดับให้ถูกต้อง (xˉ = 3.53)
วิธีหรือรูปแบบสอนการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 2.51 – 3.50)ได้แก่ การให้ผู้เรียน
คัดคาศัพท์ที่ผู้สอนกาหนดหรือ เขียนตามแบบฝึกหัดคัดลายมือจนคล่อง (xˉ = 3.42)การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เขียน
ข้อความ เช่น ป้ายประกาศ ปฏิทิน กาหนดการ ป้ายนิเทศ จดหมายสั้น บล็อก เขียนแสดงความคิดเห็นในรายการต่าง
ๆ เป็นต้น (xˉ = 3.05) การให้ผู้เรียนเขียนแปล(xˉ = 3.03) การให้ผู้เรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับหัวข้อที่กาหนด โดยไม่สอน
ไวยากรณ์ หรือคาศัพท์แต่ผู้สอนช่วยให้คาปรึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารจนสาเร็จ (xˉ = 3.00) เขียนบันทึก
สรุปสิ่งที่ได้เรียนไปตอนท้ายชั่วโมง (xˉ = 2.78) เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ผู้สอนกาหนดให้ (xˉ = 2.66)
ตารางที่ 10 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(N=20)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิธีหรือรูปแบบการสอน
ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกต และให้คะแนนจากประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษตามที่ ก าหนด ส่ ว นสอบท้ า ยบทหรื อ สอบปลายภาคใช้
แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ
ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกตและให้คะแนนการทาแบบฝึกหัด ส่วนสอบท้าย
บทหรือสอบปลายภาค ใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ
วั ด ผลโดยการให้ ค ะแนนชิ้ น งาน ส่ ว นสอบท้ า ยบทหรื อ สอบปลายภาคใช้
แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ
การฟังพูดวัดผลโดยตรงจากการสนทนาหรือสัมภาษณ์
ทุกทักษะใช้แบบทดสอบ ในการวัดเป็นหลัก
สอบแปลจากไทยเป็นอังกฤษและจากอังกฤษเป็นไทย
เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน ประเมินผลการเรียนโดยใช้แบบประเมินการทางาน/
การสื่อสารภาษา
ใช้การวัดผลหลากหลายไม่ตายตัวขึน้ อยูก่ ับวัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้เรียนและ
เวลา
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xˉ
3.78

SD
0.79

3.86

0.85

4.02

0.72

3.72
3.04
2.67
3.15

0.83
0.99
1.29
0.91

3.91

0.80
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ตารางที่ 10 แสดงวิธีที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลได้ดังนี้
การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์ พิ เศษรายชั่ว โมง ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรีธ รรมราช จ านวน 20 คน ใช้วิธี วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในทุกข้อไม่ถงึ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.51 – 5.00)
วิธีที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในระดับมาก (xˉ = 3.51 – 4.50) ได้แก่ วัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงาน ส่วน
การสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ (xˉ = 4.02)วัดผลโดยวิธีที่หลากหลายไม่ตายตัว ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้เรียนและเวลา (xˉ = 3.91)วัดผลระหว่างเรียนโดยใช้วิธีการสังเกตและให้คะแนนการทา
แบบฝึกหัด ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาย ใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ (xˉ = 3.86) วัดผลระหว่างเรียนโดยใช้
วิธีการสังเกต และให้คะแนนจากประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามที่กาหนด ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบ
ปลายภาคใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ (xˉ = 3.78) การฟังพูดวัดผลโดยตรงจากการสนทนาหรือสัมภาษณ์ (xˉ = 3.72)
วิธีที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง (xˉ = 2.51– 3.50) ได้แก่ การให้เพื่อนร่วมชัน้ และ
ผู้ ส อน ประเมิ น ผลการเรี ย นโดยใช้แ บบประเมิ น การท างาน/การสื่ อ สารภาษา (xˉ = 3.15)วัด ผลทุ ก ทั ก ษะโดยใช้
แบบทดสอบ ในการวัดเป็นหลัก(xˉ = 3.04) วัดผลโดยสอบแปลจากไทยเป็นอังกฤษและจากอังกฤษเป็นไทย(xˉ = 2.67)
ตารางที่ 11 การจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
มี ป้ า ยค าศั พ ท์ รู ป ภาพ หรื อ ตกแต่ ง ห้ อ งเรี ย นหรื อ บริ เวณรอบๆ ที่ เอื้ อ หรื อ สร้ า ง
บรรยากาศที่เป็นภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ
จัดบรรยากาศห้องเรียนให้สบาย ผ่อนคลาย เช่น มีการเปิดเพลงเบา ๆเวลาเรียน มีเบาะ
นั่งหรือผู้เรียนสามารถย้ายเก้าอี้นั่งได้ตามสบาย
จากัดจานวนผู้เรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 25 คน
จัดชัน้ เรียนเป็นแถว นั่งเรียนเช่นเดียวกับวิชาอื่น ๆ ไม่มกี ารย้ายที่นั่ง
ชัน้ เรียนไม่ตายตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามกิจกรรม
มีเครื่องเสียงสาหรับการฟังพูด ที่ใช้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มี สื่อ วีดที ัศน์ และเครื่องเล่น ที่ใช้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มีห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาที่ใช้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มีบริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนได้สืบค้นเรียน ผ่านเครือข่าย
มีมุมหนังสือภาษาอังกฤษ
มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
มีการจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เช่น วันคริสต์มาส วันฮาลโลวีน ฯลฯ
มีชาวต่างประเทศ เข้ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษ
ผู้สอนพูดภาษาอังกฤษระหว่างสอน
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ตารางที่ 11 แสดงการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้
สามลาดับแรกที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ได้ทาหรือจัดให้มี คือ
ชัน้ เรียนไม่ตายตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามกิจกรรม (ร้อยละ 90.00) จัดชั้นเรียนเป็นแถว นั่งเรียนเช่นเดียวกับวิชา
อื่น ๆ ไม่มกี ารย้ายที่นั่ง (ร้อยละ 80.00 ) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สาหรับการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ
(ร้อยละ 75.00)
ส่วนสามลาดับสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ได้ทาหรือจัดให้มี
คือ จัดบรรยากาศห้องเรียนให้สบาย ผ่อนคลาย เช่น มี การเปิดเพลงเบา ๆเวลาเรียน มีเบาะนั่งหรือผู้เรียนสามารถ
ย้ายเก้าอี้นั่งได้ตามสบาย (ร้อยละ 10.00) มีป้ายคาศัพท์ รูปภาพ หรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบๆ ที่เอื้อหรือ
สร้างบรรยากาศที่เป็นภาษาอังกฤษหรือวัฒ นธรรมภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 5.00) จากัดจานวนผู้เรียนในห้องเรี ยน
ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 25 คน (ร้อยละ 0.00)
ส่วนที่ 3 ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 12 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รายการปัญหา
1.
สภาพทั่วไปห้องเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
2.
ขาดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษา เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
3.
มีความยุง่ ยากในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ
4.
ไม่แน่ใจว่าสอนถูกหรือไม่
5.
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ
6.
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
7.
ขาดทักษะในการใช้ส่อื ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
8.
ขาดความรู้ แ ละหรื อ แหล่ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ การสอน เทคนิ ค หรื อ การจั ด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน
9.
ขาดความรูแ้ ละแหล่งความรู้ ด้านการวัดผลวิชาภาษาอังกฤษ
10.
สร้างสื่อการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็น
11.
ผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

N
6
8
11
1
20
0
3
2

ร้อยละ
30.00
40.00
55.00
5.00
100.00
0.00
15.00
10.00

1
0
2

5.00
0.00
10.00

ตารางที่ 12 แสดงผลการสารวจปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ปัญหาสามอันดับ
แรกที่พบมากที่สุด คือ นักเรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความส าคัญ ของภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 100.00) มีความ
ยุง่ ยากในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 55.00) ขาดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษา เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต((ร้อยละ 40.00)
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ส่วนปัญหาสามอันดับสุดท้าย คือ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสร้างสื่อการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็น (ร้อยละ
0.00) ไม่แน่ใจว่าสอนถูกหรือไม่และขาดความรู้และแหล่งความรู้ ด้านการวัดผลวิชาภาษาอังกฤษ(ร้อยละ 5.00)
ผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 10.00)
ตารางที่ 13 ความต้องการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครศรีธรรมราช จานวน 20 คน เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รายการปัญหา
N
ร้อยละ
1. ห้ อ งเรี ย นภาษาอั ง กฤษที่ จั ด สภาพแวดล้ อ มทางการเรี ย นที่ เหมาะสมตาม
17
85.00
หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา (Sound Lab)
18
90.00
3. สื่อการสอนที่ใช้ได้สะดวก ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน
16
80.00
4. ตาราเรียนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้
15
75.00
5. การอบรมหรือ สื่อความรู้ด้านวิธีสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
17
85.00
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. การพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
17
85.00
7. การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
17
85.00
8. การจากัดจานวนผู้เรียนในห้องไม่ให้มากเกินไป
20
100.00
9. มีแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้สอนและผู้เรียนที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
18
90.00
10. มีห้องสมุดที่มีหนังสือภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้เรียนรู้เพิ่มเติม
11
55.00
11. การอบรม หรือสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนและการทาผลงาน
19
95.00
ทางวิชาการ
ตารางที่ 13 แสดงผลสารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20
คน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเกือบทุกรายการ
มากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นข้อที่ 4 และ 10 และรายการสามอันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด คือ การจากัด
จานวนผู้เรียนในห้องไม่ให้มากเกินไป (ร้อยละ 100.00) การอบรม หรือสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน
และการทาผลงานทางวิชาการ (ร้อยละ 95.00) ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และมีแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้สอน
และผู้เรียนที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (ร้อยละ 90.00)
ส่วนความต้องการที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน ต้องการสามอันดับ
สุดท้ าย คื อ สื่อ การสอนที่ ใช้ได้ส ะดวกทั นสมั ยและเหมาะสมกับผู้เรียน (ร้อยละ 80.00) ตาราเรียนเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ (ร้อยละ 75.00) มีห้องสมุดที่มีหนังสือภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้
เรียนรู้เพิ่มเติม (ร้อยละ 55.00)

1841

Proceedings

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นผู้สอน
เพศหญิงมากกว่าเพศชายและผู้สอนทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้สอนส่วนใหญ่มีตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นอาจารย์ ที่มีประสบการณ์การสอน 6- 10 ปี ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ ขณะเดี ย วกั น มี ผู้ ที่ ไ ม่ เคยเข้ า รั บ การอบรม ร้ อ ยละ 15.00 สภาพเกี่ ย วกั บ ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษที่พบในครัง้ นี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงมีสัมฤทธิผ ล
การเรียนภาษาอังกฤษต่า สภาพผู้สอนที่มีประสบการณ์นอ้ ย และบางคนไม่ได้จบสายการสอนมาโดยตรงจึงมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ทาให้ขาดความมั่นใจ จึงทาให้การ
จัดการเรียนการสอนจึงเน้นไปที่การใช้ตารา หนังสือหรือแบบฝึกหัดที่มเี ป็นส่วนใหญ่ และการสอนหลายวิชาอาจทาให้
ผู้สอนไม่มเี วลาในการเตรียมการสอนมากพอจนส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับศรีสุข ชีวสุขานนท์ [8]
และสมหวัง พันธะลี [9] ที่พบว่า ผู้สอนแต่ละคนทาการสอนหลายวิชา มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก และขาดสื่อ
การเรี ย นการสอน และเช่ น เดี ย วกั บ การวิ จั ย ที่ พิ ช ญาพร พรมคาบุ ต ร [6]พบว่ า สื่ อ การสอนที่ ค รู ผู้ ส อนวิ ช า
ภาษาอังกฤษใช้เป็นประจาในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ กระดานดา กระดานขาว หนังสือเรียน เพลงพื้นเมืองและเกม
ต่าง ๆ ใบความรู้ ใบงาน และหนังสืออ่านเพิ่มเติม และดวงพร หนูพงศ์ [4] ที่ศึกษาพบว่า ปัญหาที่ครูประสบมาก คือ
ขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอน ขาดความรู้ความสามารถทางด้านการจัดกิจกรรมทางภาษา และขาด
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
แม้วา่ ครูสว่ นใหญ่จะเคยเข้าสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรอบสองปี แต่อาจจะยัง
ทาให้ประสบการณ์ในการสอนภาษายังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้สอนที่ไม่ได้จบด้านภาษาอังกฤษ โดยตรง ในการเข้า
ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษา ผู้สอนจะได้เรียนรู้วิธีหรือเทคนิคในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่
อาจจะยังขาดการเรียนรู้ทักษะทางภาษาที่สามารถนาไปสอนได้ เนื่องจากแต่ละทักษะต้องใช้เวลาและประสบการณ์ใน
การจัดการ จึงทาให้ผู้สอนอาจจะยังมีข้อจากัดในการที่จะถ่ายทอดสู่นักเรียน และอาจส่งผลต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เนื่องจากในการสอนภาษาจาเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ และเทคนิคในการสอนตลอดจนถึงความสามารถในการการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มากก็น้อย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผู้สอนใช้ ในด้านต่าง ๆ คือ การสอนและเสนอคาศัพท์ การ
สอนไวยากรณ์ โครงสร้ าง การสอนการฟั งและพู ด การสอนการอ่า น การสอนการเขี ย นรู ป แบบวิธีก ารวั ด และ
ประเมินผลตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อ มเพื่อ การเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ ได้พ บข้อสังเกตว่า ผู้สอนใช้วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษหลากหลายวิธี ไม่ใช้วิธีหรือรูปแบบการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งถึงขั้นมากที่สุด ( x > 3.90) ขณะเดียวกันวิธีที่
เลือกใช้ในอันดับต้น ๆ ก็มิใช่เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการสื่อสาร (communicative approach) และมิใช่การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การให้เขียนคาศัพท์บนกระดานพร้อมความหมายแล้วสอนให้ผู้เรียนออกเสียง และการใช้
บัตรคา ประกอบสื่อ รูปภาพของจริง แสดงอาการหรือ ยกตั วอย่าง เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนการสะกดคาและทราบ
ความหมาย การอธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์ ยกตัวอย่างการใช้ แล้วให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดการให้ตัวอย่าง
รูปแบบประโยคและวลีอย่างพอเพียงแล้วผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็นหลักและกฎเกณฑ์ แล้วให้ทาแบบฝึกหัด
การให้ผู้เรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลีในโครงสร้างภาษาที่ต้องการซ้าหลาย ๆ ครั้ งจนจาได้ แล้วให้ใช้คาใหม่เข้า
เทียบแทน การให้ผู้เรียนออกเสียงคาหรือวลีตามเทปหรือออกเสียงตามผู้สอน ฝึกการเน้นเสียง (stress) ให้ผู้เรียนฝึก
อ่านออกเสียง เขียนตามคาบอกเขียนเติมคา
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ในขณะที่ ในการวั ด ผลผู้ ส อนใช้วิธีที่ ห ลากหลาย วัด จากผลงานการปฏิบัติ กิ จ กรรม ตลอดจนมี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนภาษาอังกฤษที่เอื้อต่อ การเรียนมากขึ้นข้อค้นพบนี้อาจอธิบายได้ว่าเป็นผลจากการที่ผู้สอนได้
ตระหนักหรือได้รับการอบรม ผู้สอนทราบทฤษฏี รูปแบบ ทราบว่าควรวัดผลอย่างไร ทราบว่า ควรจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนอย่างไร จึงมีการนาไปสู่การปฏิบัตใิ นชั้นเรียนจัดห้องและวัดผลตามสภาพได้
ปัญ หาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบว่า ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสาคัญ ของ
ภาษาอังกฤษ และผู้สอนมีความยุ่งยากในการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ เป็นข้อค้นพบที่สอดคล้องกับ
ดวงพร หนูพงษ์ [4] ที่พบว่า ปัญหาทางด้านตัวผู้เรียนสองอันดับแรกคือ ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอและ
ผู้เรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ อาจจะถูก
มองว่าเป็นปัญหาของผู้เรียน แต่ผู้สอนอาจจะมีส่วนสาคัญในการที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจหรือ ชอบภาษาอังกฤษ
ได้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สนุกสนานไม่นา่ เบื่อ และเข้าใจผู้เรียน ฯลฯ เพราะหนึ่งในภารกิจที่
สาคัญของผู้สอน คือ กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในวิชาเรียน [2] อย่างไรก็ตามปัญหาผู้เรียนขาด
แรงจูงใจและไม่เห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษอาจจะมีความสัมพันธ์กันกับปัญหาที่วา่ ผู้สอนมีความยุง่ ยากในการ
อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ เนื่องจากเมื่อผู้สอนไม่สามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ได้ อาจจะทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจและอาจไม่สนใจการเรียน และส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในที่สุด การที่ผู้สอนไม่
เข้าใจหรือไม่มพี ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ อาจทาให้มอี ุปสรรคในการแสวงหาและเลือกใช้วธิ ีการสอนหรือกิจกรรมที่จะ
ทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจ อีกทั้งการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สอนจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย
เช่นกัน ดังที่ Gower [11] กล่าวว่า ผู้สอนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการใช้ภาษา โดยเฉพาะเมื่อต้องการสอน
เรื่องการออกเสียง นอกจากนี้การสอนภาษาผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวภาษาที่สอนด้วย ดังเจเรมี ฮาร์
เมอร์ [2] ที่กล่าวว่า “ ในระหว่างที่มีการเรียนการสอนภาษา ทั้งครูและนักเรียนจาเป็นต้องรู้ว่า จะพูดถึงตัวภาษา
อย่างไร การที่จะต้องรู้ ไม่ได้หมายความว่า ครูอธิบายได้และนักเรียนสามารถเข้าใจได้เท่านั้น แต่ครูควรรู้ว่ามีอะไร
ผิดพลาดบ้าง มีอะไรแก้ไขได้บ้างและจะแก้ไขอย่างไรบ้าง ” สิ่งนี้เป็นข้อยุ่งยากสาหรับผู้สอนที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ
แต่ไม่ได้จบภาษาอังกฤษหรือไม่คุ้นเคยภาษาอังกฤษ
ส่วนความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบว่า ผู้สอนมีความต้องการทุกรายการมากกว่า
ร้อยละ 50 ความต้องการดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาที่พบ โดยเฉพาะ 3 อันดับแรก คือ การจากัดจานวนผู้เรียนใน
ห้องไม่ให้มากเกินไป (ร้อยละ 100.00) การอบรม หรือสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนและการทาผลงาน
ทางวิชาการ (ร้อยละ 95.00) ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และมีแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้สอนและผู้เรียนที่สามารถ
เข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (ร้อยละ 90.00) เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อค้นพบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแม้จะมีการปฏิรูป
การศึกษาไปแล้วถึงสองรอบ หรือเป็นข้อค้นพบที่เป็นเช่นเดียวกับเมื่อ 11 ปีที่แล้วที่ สมหวัง พันธะลี [9] พบว่า ผู้สอน
ส่วนใหญ่มคี วามต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ความต้องการเกี่ยวกับความสามารถ
ในการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา (Sound Lab) ในการเรียนการสอน และ ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่าง
สม่าเสมอ และศรีสุข ชีวสุขานนท์ [8] ที่ศึกษาพบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่มคี วามต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งด้านหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะและเนื้อวิ ชาภาษาอังกฤษ วิธีสอนและการดาเนินการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมหรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจจัดกลุ่มเครือข่าย
ของผู้สอนที่อาจจะอยู่สถานศึกษาใกล้เคียงกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะมีความต้องการและปัญหาในการสอนที่คล้ายคลึง
กัน เพื่อจัดให้มีการอบรมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้
1.1 เทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรม ผู้สอนส่วนใหญ่เมื่อสอนไปได้ระยะหนึ่งอาจใช้วิธีการ
สอนที่เหมือนเดิมหรือคุ้นเคย หากได้มีการอบรมหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาและวิธีการสอนกับผู้สอน
เครือข่ายเป็นระยะ ๆ อาจทาให้ ผู้สอนได้แนวคิดใหม่ๆในการแก้ปัญ หาและในการสอนเพิ่มขึ้น และอาจทาให้การ
จัดการเรียนการสอนน่าสนใจมากขึน้ ทั้งนี้อาจนาผู้สอนที่มีการสอนอย่างโดดเด่นหรือเป็นที่น่าสนใจมาแสดงวิธีสอนให้
ดูเป็นตัวอย่าง อาจจะทาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ดีและชัดเจนมากขึ้น
1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หากมีการจัด
ให้ผู้เข้าร่วมได้มีการใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการอบรมด้วยจะเป็นการดีย่ิง เพราะจะทาให้ผู้ เข้าอบรมเห็นตัวอย่าง
การใช้ภาษาที่อาจจะนาไปใช้ในสถานการณ์การสอนจริงในชั้นเรียนของตนเองได้
1.3 จิตวิทยาในการเรียนรู้ภาษา จิตวิทยาในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญที่ผู้สอนควรจะได้รู้จักผู้เรียน
ในชั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจผู้เรียนได้ดีขึ้น เช่น ผู้สอนควรตระหนักถึงวิ ธีการพูดหรือแก้ไขสิ่งที่ผู้เรียนทาผิดเพื่อจะได้ไม่
กระทบความรู้สกึ ของผู้เรียนหรือไม่ทาให้ผู้เรียนรู้สกึ ไม่ดีกับการเรียนภาษา หากได้เรียนรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาที่จาเป็น
ต่อการเรียนรู้ภาษาแล้วอาจจะนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะแก่ผู้เรียนของตน และอาจจะทาให้เข้าใจและรู้
วิธีการกระตุ้นแรงจูงใจของผู้เรียนให้สนใจในการเรียนมากขึน้
1.4 การใช้ส่อื อุปกรณ์ตา่ งๆ การได้เรียนรู้การใช้ส่อื อุปกรณ์ตา่ งๆที่แต่ละสถานการศึกษามี ไม่วา่ จะ
เป็นคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา เครื่องเล่นเทปหรือซีดี ฯลฯ จะเป็นการช่วยให้ผู้สอนได้มี ส่ือที่ช่วยในการสอน
และอาจทาให้การสอนในชัน้ เรียนน่าสนใจมากขึน้ หรือทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้
2. สนับสนุนให้มีส่ือ อุปกรณ์ การสอน ที่หลากหลายและผู้สอนสามารถนาไปใช้ได้ง่าย ตามศักยภาพของ
สถานศึกษา ดังนี้
2.1 ในกรณี ที่อิน เทอร์เน็ต เข้ าถึ ง นอกจากจะมีส่ือ และอุปกรณ์ ก ารสอนที่ ห ลากหลายแล้ วอาจ
ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้วิธีการสอนใหม่ ๆ หรือกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อนาไปใช้ในห้องเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการออกเสียงคาภาษาอังกฤษ หรือการสนทนา จะทาให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และได้สัมผัสการใช้ภาษาของเจ้าของภาษาโดยตรงจากคลิปวีดีโอในอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ซึ่งอาจจะทาให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนได้ เรียนรู้การออกเสียงที่ ถูกต้อง นอกจากเรื่องภาษาแล้วอาจจะได้เรียนรู้วัฒ นธรรมและความเป็ นอยู่ของ
เจ้าของภาษา และอาจได้รับความบันเทิง สนุกสนานและทาให้ผู้เรียนสนใจมากขึน้ ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้มากขึ้น
2.2 ในกรณีที่ไม่มอี นิ เทอร์เน็ต อาจส่งเสริมให้มีส่อื การสอนภาษาและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ
สะดวกต่อการนาไปใช้ เช่น ชุดฝึกการอ่าน ชุดเกม บัตรคา หนังสือเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ
3. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้อิ น เทอร์ เน็ ต ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการเรี ย นการสอนภาษา ในสถานที่
อินเทอร์เน็ตเข้าถึงและมีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา อาจจะเป็นการดีถ้าผู้สอนสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษามีการ
ตั้งกลุ่มเครือข่ายออนไลน์ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้า นภาษาอังกฤษ เพราะในปัจจุบันถือว่าเป็นการสื่อสารที่
สะดวก ประหยัดเวลา และสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามศักยภาพของแต่ละคน อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง
สาหรับบางคนที่ใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นประจา
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การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายตาบลน้าดิบ และ 2. เพื่อ
ถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กตาบลน้าดิบ การศึกษานี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายตาบลน้าดิบ จานวน 7 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ
และการทาวิทยาพิจารณ์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เนื้อหา ผลจากการศึกษาครั้งนี้
สามามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
ประสิทธิภาพได้
คาสาคัญ: 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, indepth 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
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บทนา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 10,877 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.25 ของโรงเรียนทั้งหมด และจากการสารวจข้อมูล
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กได้เพิ่มขึ้นเป็น 14,397 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.82 ภายในช่วง
ระยะเวลาเพียง 8 ปี จากผลการศึกษา พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือ 1. นักเรียนมีคุณภาพค่อนข้าง
ต่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดความพร้อมในหลากหลายปัจจัยเช่น มีครูไม่
ครบชัน้ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง ทั้งนีเ้ นื่องจาก
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจะใช้จานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ 2.โรงเรียน ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีขนาดเล็กไม่มีศักยภาพ
เพี ยงพอในการระดมทรัพ ยากรเพื่อ ช่วยสนั บสนุ น โรงเรีย น 3. นั กเรี ยนมาจากครอบครัว ที่ ยากจนต้อ งได้ รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการมีอนาคตที่ดีต่อไป 4. โรงเรียนบางแห่งขาดครูผู้สอนใน
บางสาระวิชาและอยู่ห่ างไกลจากแหล่งเรียนรู้ และ 5. โรงเรียนขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนเมื่อ
เทียบเคียงกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่า
จารุวรรณ นาคัน และ นภดล เจนอักษร (2556) กล่าวถึงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่
ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยที่ เป็ นอุปสรรคที่ ทาให้โรงเรียนขนาดเล็ กไม่มีคุณ ภาพได้แก่ 1) นโยบายว่าด้วยการศึกษาขั้น
พื้นฐานยังเข้าใจว่าการจัดการศึกษายังเป็นเพียงกระบวนการเรียนเพื่อการพัฒนา แต่มิได้มองว่าเป็นการศึกษาเพื่อคน
ทั้งมวล (Education for All) รัฐจัดการศึกษาภายใต้ระบบข้อมูล เกณฑ์ มาตรฐานตัวชี้วัด และเอกสารตามโครงสร้าง
เชิงอานาจ ทาให้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาไม่มีความชัดเจน 2) การบริหารการศึกษาแบบรวมศูนย์เชิงโครงสร้าง
อานาจที่ยอมรับระบบรายงานความก้าวหน้า และการกาหนดแนวปฏิบัติจากส่วนกลางเป็นสาคัญ ที่ทาให้เกิดความ
ผิดพลาดบ่อยครั้ง 3) การประเมินมาตรฐานของสานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา (สมศ.) ไม่ได้
สื่ออะไรกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแม้แต่น้อย การประเมินที่เป็นไปตามตัวบ่งชี้และมาตรฐาน
เท่ากันทุกระดับ ทาให้สร้างปัญหาและอุปสรรคการทางาน ครูต้องทิ้งงานเพื่อการจัดเตรียมเอกสาร และ 4) ค่านิยม
และข้อจากัดด้านการบริหาร ทาให้บุคลากรมิได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กมากนักคิดเพียงว่า
เป็นแค่ทางผ่านของตาแหน่งหน้าที่เท่านัน้ ทาให้เกิดปัญหาที่ยากต่อการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 (2556) มีโรงเรียนในสังกัดจานวน 165 แห่ง เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจานวนนักเรียน 120 คน ลงมา จานวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.79 สภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาสรุปได้เป็น 4 ด้านดังนี้
1. ด้านวิชาการ พบว่า 1.1 โรงเรียนขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยไม่
เพียงพอกับความต้องการและความจาเป็นที่จะใช้เหมาะสม 1.2 ขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน เนื่องจากงบประมาณมีจากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ผู้เรียน ไม่สามารถศึกษา
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า มีปัญหาการคิดวิเคราะห์
และการคิดคานวณ 1.4 นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 1.5 พื้นฐานความรู้ของนักเรียนแตกต่างกันทาให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมคี วามยุง่ ยาก
2. ด้านบุคลากร พบว่า 2.1 ครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัดและครูต้องรับภาระหนัก สอนหลาย
ระดับ หลายรายวิชา 2.2 ครูขาดขวัญและกาลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน จึงทางานได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 2.3 บุคลากรมีการย้ายบ่อย ทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของงานที่ปฏิบัติ 2.4 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอน เช่น งานธุรการ การเงินและพัสดุ 2.5 บุคลากรบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง ระยะเวลาที่ทาการจ้างสั้น เช่น จ้างเหมา 4
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เดือน จ้างเหมาตามปีงบประมาณ ทาให้ขาดความมั่นคงในอาชีพและความต่อเนื่องของงานที่ทา 2.6 การพัฒ นา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษามีนอ้ ย
2.7 สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค ฯลฯ ให้กับบุคลากรมีน้อย ครูประสบปัญหาการ
เดินทางที่ไกล มีความยากลาบาก ไม่สะดวก ทาให้เกิดความเครียดและความกังวลใจหลายประการ 2.8 ขาดผู้นาที่
เข้มแข็งหรือขาดผู้บริหารที่จะบริหารโรงเรียนเป็นระยะเวลายาวนาน ต้องให้ครูผู้สอน หรือครูบรรจุใหม่ทาหน้าที่แทน
ทาให้โรงเรียนไม่พัฒนาเท่าที่ควร
3. ด้านอาคารสถานที่ / สื่อวัสดุ / อุปกรณ์ / ครุภัณ ฑ์ พบว่า 3.1 โรงเรียนมีสภาพอาคารเก่า ชารุด ทรุด
โทรม เนื่อ งจากก่ อ สร้ า งมาเป็ น เวลานาน 3.2 อาคารเรี ย น อาคารประกอบไม่ เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ ขาด
ห้อ งปฏิบัติก าร สถานที่ ออกก าลั งกายส าหรับเด็ก 3.3 ขาดวัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็น เช่น คอมพิ วเตอร์ 3.4) ขาด
เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสารที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
4. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า 4.1 จานวนนักเรียนต่อห้องเรียน มีจานวนน้อย ไม่เพียงพอ / คุ้มค่า ต่อการ
จัดกิจกรรม เด็กในเขตบริการไปเรียนที่โรงเรียนอื่น ที่เห็นว่ามีความพร้อมและมีคุณภาพกว่า 4.2 โรงเรียนบางแห่ง
ตัง้ อยูห่ ่างไกลจากชุมชน ทาให้เกิดปัญหาการเดินทางมาเรียนของนักเรียน ค่าพาหนะมีจากัด 4.3 ชุมชน ผู้ปกครอง มี
ฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้มากเท่าที่ควร
4.4 การใช้ข้อมูลสารสนเทศและนาผลของการประเมินงาน / โครงการมาใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนางานยังมีน้อย
4.5 การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียนที่ย้ ายไปรับจ้างงานต่างพื้นที่ ทาให้เกิดปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของครูและโรงเรียน 4.6 ขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือที่อ่ืน ๆ ที่ เข้ามา
ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.7 ขาดงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน 4.8
ขาดการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าพู น เขต 1 (2556) ได้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดความ
สูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม ได้แก่ 1. การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้าง
เครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษา
(School mapping) และแผนดาเนินงานแบบขั้นบันได 2. จัดให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ขนาดที่ เหมาะสมโดยชดเชยค่ าเดิ นทางแก่ พ่อแม่ ทั้ งนี้เพื่อให้ ส ามารถจัด สรรอั ตราก าลังของครูและงบประมาณ
ที่เสริมสร้าง การพัฒ นาคุณ ภาพได้อย่างเต็มที่ 3. เร่งดาเนินการให้ โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณ ภาพดีขึ้น ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย อาทิ ส่งเสริมโรงเรียนดีประจาตาบล การควบรวมและถ่ ายโอนสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ทุรกันดาร ห่างไกลและให้การอุดหนุนค่ายานพาหนะ และ 4. ใช้ระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเป็น
สิ่งจูงใจในการแก้ปัญหาโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาได้ โดยให้
ควบรวมเป็ น โรงเรี ย นที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การใช้ทรั พ ยากรอย่า งเหมาะสมและมีประสิ ท ธิ ภ าพ แต่ก าร
ดาเนินการแก้ปัญหาก็ไม่ประสบกับความสาเร็จ เนื่องจากนโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย สร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติ
และประการสาคัญได้รับการต่อต้านจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพราะไม่ยนิ ยอมให้ยุบเลิกโรงเรียน
เครือ ข่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาโรงเรีย นขนาดเล็ ก ต าบลน้าดิ บ เป็ น การด าเนิน การร่ว มกั น ระหว่า ง
โรงเรียนขนาดเล็กจานวน 7 โรง ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 2 - 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย โรงเรียนวัดน้าดิบ โรงเรียน
บ้านเหล่าป่าก๋อย โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า โรงเรียนวัดวังกู่ โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว โรงเรียนวัดปากล้องและโรงเรียน
บ้านห้วยอ้อ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นอันเนื่องมาจากประสบกับปั ญหาคือ 1) ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบขั้นพืน้ ฐานในระดับชาติ (O-NET) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า
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กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และต่ากว่าค่าเฉลี่ยโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ 2) ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่ 2 โดยสานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มนี้ ไม่ผ่านการประเมิน
โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 3) ผู้ปกครองนักเรียนมีการตื่นตัวด้านคุณภาพการจัดการศึกษา จึงมุ่ง
แสวงหาโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับบุตรหลานตนเอง จึงเกิดการเคลื่อนย้ายนักเรียนจากชนบทเข้าสู่โรงเรียนเอกชนที่มี
ความพร้อ มตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอป่ าซาง และอาเภอเมือ งลาพูน และประการสาคัญ โรงเรียนขนาดเล็กทั้ ง 7 โรงมี
จานวนครูไม่ ค รบชั้น เรี ย น จึ งได้ ร่วมกั น ก าหนดรูปแบบการบริห ารจั ด การ เพื่ อ มุ่งยกระดั บและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในต าบลน้ าดิ บ โดยแบ่ ง กั น รั บ ผิ ด ชอบรายชั้น เรี ย นตั้ ง แต่ ระดั บ อนุ บ าล – ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ดาเนินการมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลการดาเนินงานร่วมกัน พบว่า 1) สัดส่วนครูต่อ
ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่แต่ละโรงเรียนมีจานวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน มีครูจานวน 1 - 5 คน เปลี่ยนเป็นแต่ละ
โรงเรียนมีจานวนห้องเรียน 1 - 2 ห้องเรียน มีครูดูแลนักเรียนจานวนห้องละ 2 คน ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูได้อย่างชัดเจน 2) โรงเรียนไม่ต้องถูกยุบเลิกตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้ไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ปกครองและชุมชน 3) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรียน 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้น ที่การศึกษาและระดับประเทศ 5) โรงเรียนผ่านการประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 6) นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รู้จักและ
เป็นเพื่อนกันทั้งตาบล โดยโรงเรียนในเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเชื่อมความรัก ความสามัคคี เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 7) นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่ เต็มเวลาและเต็มหลักสูตร เพราะมีครูรับผิดชอบ 2
คน ต่อ 1 ห้องเรียน เมื่อครูคนใดคนหนึ่งไปอบรมหรือลาก็ยังมีครูคอยรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 8) จานวนครูมเี พียงพอ
และสอนตรงตามสาขาวิชา ความรู้ความสามารถ และความถนัด 9) ครูมีเวลาเพียงพอที่จะทาผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอเลื่อนวิทยฐานะให้สู งขึ้น 10) ผู้ บริหารโรงเรีย น ครู ผู้ ปกครอง นั กเรีย น ชุม ชน และบุ ค ลากรผู้ มีส่ วนเกี่ ย วข้อ ง
มีความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายตาบลน้าดิบ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายตาบลน้าดิบ
2. เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายตาบลน้าดิบ

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของคุณภาพการศึกษาและการบริหารเชิงคุณภาพ
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2542) คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความมุ่ง
หมายของผู้ให้บริการ ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2541) กล่าวถึงคุณภาพในการศึกษา โดยหมายถึง การที่ผู้เ รียนเกิดคุณลักษณะต่าง
ๆ ครบถ้วนตามความคาดหวังของหลักสูตร
รัตนา ดวงแก้ว (2556) กล่าวไว้ว่า คุณ ภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณ ลักษณะของการจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐาน ทาให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ ของหลักสูตรและสามารถสนองความ
ต้อ งการของนั กเรียน ผู้ ปกครองและชุม ชน หรืออาจกล่ าวได้ ว่า คุ ณ ภาพการศึกษาคือ คุ ณ ภาพของผู้เรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด ทั้งนี้คุณภาพของผู้เรียนดังกล่าว
เกิดจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนที่เอาใจใส่การจัดการศึกษา หน่วยงานระดับ
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นโยบายและระดับปฏิบัติมีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะระดับปฏิบัติซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีระบบ
การเรียนการสอนที่ลงถึงระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหารและครูมืออาชีพ รวมทั้งมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้คาปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึก ษาเพื่อ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ และผู้ เรี ยนมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานของ
หลักสูตรและสถานศึกษา โดยจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม

ทฤษฎีหลักการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ
ความเป็นมาของวิธีการเชิงระบบ
วิเชียร วิทยาอุดม (2548) เมื่อประมาณปี ค.ศ.1950 ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่มจากนักชีววิท ยา
ชาวออสเตรีย นามาใช้อธิบายความหมายของระบบต่าง ๆ ในระบบกายภาพ ชีวภาพ และระบบสังคม เขามี ความเห็นว่า
องค์กรเปลี่ยนแปลงได้ เป็นระบบที่มีความเกี่ยวพันกันหลายด้าน มีหลายระดับ และได้ให้ทัศนะถึงระบบไว้ว่า ระบบ
คือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ ระบบน่าจะ
หมายถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยต่อกันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะกระทาหน้าที่บางประการ เพื่อให้ภารกิจ
นัน้ บรรลุวัตถุประสงค์ ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) จึงเป็นวิธีการจัดการที่ผสมผสานหน้าที่การจัด การกิจกรรม
การจั ด การและการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ เข้ า ด้ ว ยกั น โดยพิ จ ารณาถึ ง สภาพแวดล้ อ มภายนอก ถึ งระบบหนึ่ ง ๆ
ประกอบด้ วยปั จจั ยนาเข้า (Input Stage) ขั้นตอนการแปรสภาพ (Conersion or Transformtion Stage) และขั้น ตอนการ
ผลิต (Output Stage) และมีขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
เดวิด แอสตัน และโธมัส อาร์ ดาย (David Easton and Thomas R. Dye) เป็นนักวิชาการที่มีมุมมององค์กรว่า
เป็นองค์กรระบบเปิด ที่ทางานสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมระบบย่อย
ต่าง ๆ จะต้องทางานสัมพันธ์กัน และเทคโนโลยีในการปฏิบัตงิ านขององค์การจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
องค์การ
สรุปได้ ว่าวิธีการเชิงระบบ เป็ นกระบวนการหนึ่งที่ สามารถน าไปประยุ กต์ใช้กั บการบริ หารงานในองค์ การ
ประเภทต่าง ๆ โดยที่พิจารณาการบริหารในลักษณะองค์รวมที่มีเป้าหมาย กระบวนการ ระบบย่อยและองค์ประกอบต่าง
ๆ ที่มปี ฏิสัมพันธ์กัน มีการปฏิบัตงิ าน แลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการบริหาร ประโยชน์จากการใช้วธิ ีการ
เชิงระบบ คือ วิธีการนี้จะเป็นการประกันว่า การดาเนินงานจะดาเนินต่อไปตามขั้นตอนที่วางไว้ โดยช่วยให้การทางานตาม
ระบบบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้เวลา งบประมาณ และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิริพร ธนะสมบูรณ์ (2552) วิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลจากการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กทัง้ 4 ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัตจิ ากมากไปหาน้อยคือ
1. ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอนและด้านความ
พร้อมเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนตามลาดับ
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2. ส่วนปัญหาของกรพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 4 ด้าน มีปัญหาระดับ ปานกลาง
โดยเรียงลาดับจากมากสุดไปหาน้อยสุดคือ ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุน ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
บริหารจัดการและด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามลาดับ
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กคือ ควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน รูปแบบการบริห ารที่เป็นเอกลักษณ์ แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการมีรูปแบบการ
ประเมิ น ผู้ เรี ย น พั ฒ นาการเรีย นการสอน พั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาตามสภาพจริ ง โดยร่ ว มมื อ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีแผนของงบประมาณพิเศษ
สนับสนุนที่ชัดเจน มีโครงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างชัดเจนและปฏิบัตไิ ด้จริง
จากงานวิจั ยดั งกล่าว ผู้วิจั ยสามารถนามาเป็ น แนวทางและนาไปประยุก ต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ทางด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
พิณ สุดา สิริธรังศรี (2555) ศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนประสบการณ์ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติพบว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยความร่วมมือของครู นักเรียนและ
องค์กรอื่นๆในชุมชน ที่มีผู้บริหารเอาจริงเอาจัง เปิดใจให้ชุมชนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมติดตามประเมินผล โรงเรียนและชุมชนดังกล่าวเป็นองค์กรที่มคี วามสุข นักเรียน ประชาชนกล้าแสดงออก กล้าคิด
กล้าพูด และทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เรียนและชุมชน

ระเบียบวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กตาบล
น้าดิบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ การศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ต าบลน้ าดิ บ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานวน 7 โรง ในเขตพื้นที่ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งผู้วิจัย ได้ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อทาการศึกษาวิจัยประกอบด้วยโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดน้าดิบ
2.โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 3. โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 4. โรงเรียนวัดวังกู่ 5. โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 6. โรงเรียนวัด
ปากล้องและ 7. โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เอกสารของโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ผลสอบ O-NET ของโรงเรี ย น ข้ อ มู ล
พื้นฐาน ด้านงานวิชาการ ด้านงานบริหารบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารทั่วไป
2.2 แบบบันทึกการสังเกต เกี่ยวกับบริบทภายในโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานด้านงานวิชาการ
ด้านงานบริหารบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารทั่วไป ส่วนบริบทภายนอกโรงเรียน
ได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้านสภาพชุมชน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ รายได้และการ
ประกอบอาชีพและด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
2.3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน ในด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป
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2.4 แบบบันทึกการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กตามภารกิจ งานหลัก
4 ด้ านประกอบด้ วย ด้ านวิชาการ ด้ านงบประมาณ ด้านบริหารบุ ค คล ด้ านบริห ารทั่ วไปและรูปแบบการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
2.5 แบบตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการทาวิทยา
พิจารณ์ เพื่อตรวจสอบ ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการทาวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลเอกสารโรงเรียน แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ และแบบตรวจสอบประกอบการทาวิทยาพิจารณ์
มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 นาความรู้ที่ได้มาจากขั้นที่ 1 มาสร้างเป็นข้อคาถาม
ขั้นที่ 3 นาข้อคาถามที่ได้จากขั้นที่ 2 เสนอผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้จากขั้นที่ 3 มาปรับปรุงแก้ไขและนาไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิงเนื้อ หา (Content Validity) โดยการหาค่ า IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ ค่ า IOC
=1.00 ทุกข้อ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช้ ก ารวิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis and Content
Synthesis)

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยในหัวข้อการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาด
เล็กตาบลน้าดิบ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 7 โรง มีบริบทภายใน ด้านการบริหารงานในโรงเรียนออกเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านงานวิชาการ พบว่า โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น มีการกาหนดจุดเน้นที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ การมุง่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับผู้เรียน การ
มุ่งปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ มีส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน มีการนิเทศภายใน และมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 2) ด้านงานงบประมาณ มีการจัดตั้ง
งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้รับผิดชอบตามแผนงานและโครงการ มีการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มีการกากับ ติดตาม การใช้งบประมาณ มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา มีการบริหารการเงินและบัญชี การเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 3) ด้านงานบุคคล พบว่า โรงเรียนส่วนมากมีอัตราครูเกินเกณฑ์ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กาหนด ขาดแคลนครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ มีจานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 อยูร่ ะหว่างจานวน 15 – 76 คน ผู้เรียนเป็น
ทั้งเด็กไทย เด็กต่างด้าวสัญ ชาติพม่า สัญชาติไทยใหญ่ และชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง โรงเรียนมีแนวโน้มจานวน
นักเรียนลดลง เนื่อ งจากอั ตราการเกิด ของประชากรในชุมชนลดลง และผู้ปกครองนิยมส่งบุต รหลานไปเข้าเรีย น
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โรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขา บริหารการศึกษา ส่วนครูผู้สอน
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ผู้บริหารโรงเรียน และครูมกี ารย้ ายบ่อย ทาให้การบริหารงาน
และการสอนไม่ ต่อ เนื่อ ง ครู ขาดทั ก ษะด้ านการใช้เทคโนโลยี และนวั ต กรรมที่ ทัน สมั ย และขาดแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากคิดว่าโรงเรียนขนาดเล็กไม่มคี วามพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอน ครูขาดขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน เพราะต้องรับผิดชอบดูแลนักเรีย นหลายชั้น และต้องสอนทุกกลุ่มสาระ ในด้านตาแหน่ง มีทั้งครูที่มีวิทยฐานะ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีการจัดโครงสร้าง
การบริหารงาน มีการมอบหมายงาน จัดครูเข้าสอนตามความรู้ ความสามารถ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริหาร มีการพิจารณาความดีความชอบในรูปของคณะกรรมการ และ 4) ด้านงานบริหารทั่วไปพบว่า โรงเรียนตั้งอยู่
ในชุมชนโดยชุมชนร่วมกันก่อตั้ง และกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมโรงเรียนมี
เขตบริก ารจ านวน 1 – 3 หมู่บ้าน มีเนื้อ ที่ อ ยู่ระหว่างจ านวน 2 – 10 ไร่ แต่ล ะโรงตั้งอยู่ห่ า งกั น ประมาณ 3 – 10
กิโลเมตร อาคารเรียนอาคารประกอบอยู่ในสภาพดี และเพียงพอกับจานวนผู้เรียน มีสาธารณูปโภค มีการจัดประชุม
ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น และมีการใช้
ประโยชน์และดูแลซ่อมแซมอาคารสถานที่
บริบทภายนอก ด้านเศรษฐกิจรายได้และการประกอบอาชีพพบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพ ทานา ทาสวนลาไย
หัตถกรรมทอผ้า และแกะสลักไม้ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒ นธรรมชุมชน เป็นในลักษณะผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมประจาชาติและวัฒนธรรมล้านนา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความสัมพันธ์
กันด้วยดี
ในด้านจุดแข็ง (Strenght) ของโรงเรียน พบว่า ครูมคี วามรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่
นักเรียน มีความสามัคคีเสียสละเอาใจใส่ดูแลนักเรียน และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารงานชัดเจน มีระบบการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ นักเรียนเป็นคนดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ
แจ่มใส ด้านจุดอ่อน(Weakness) ของโรงเรียน พบว่า ผู้เรียนขาดนิสัยใฝ่เรียนรู้ ขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ขาด
ทักษะในการทางานและไม่รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร ครูทางานพิเศษหลายด้านทาให้การทางานไม่เป็นระบบ ขาด
การวิจัยและพัฒนาด้านการสอน โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ์น้อยและขาดแคลนงบประมาณในการบริหารงาน ด้านโอกาส
(Opportunities) ของโรงเรีย น พบว่าโรงเรีย นมีระบบโทรศัพ ท์ และอินเตอร์เน็ ต การคมนาคมมีค วามสะดวก เป็ น
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ชุมชนมี
วัฒนธรรม และประเพณีที่เข้มแข็ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน ส่วนด้านอุปสรรค(Threats) พบว่า ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนซึ่งมีรถ
มารับส่งถึงหมู่บ้าน ครอบครัวของผู้เรียนมีรายได้น้อย นักเรียนบางคนมีปัญหาครอบครัวและชุมชนมีขนาดเล็กไม่มี
ศักยภาพเพียงพอให้การสนับสนุนโรงเรียน
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กตาบลน้าดิบ คือโรงเรียนแต่ละ
โรงรับผิดชอบรายชั้นเรียน และมีการกาหนดองค์ประกอบความเป็นคุณภาพที่เป็นทั้งปัจจัย กระบวนการและผลผลิตที่
เป็ น เป้ าหมายความส าเร็ จ จ านวน 6 องค์ ป ระกอบมาใช้เป็ น รู ป แบบการพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ มีคุ ณ ภาพ
ประกอบด้ ว ย 1) การมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน (Participation ) 2) การบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น ฐาน (School based
management) 3) การให้ความสาคัญกับงานวิชาการ (Academic Development) 4) การสร้างเครือข่าย (Network) 5)
การใช้หลักธรรมาภิบาล (Goodgovernance) และ 6) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร (Quality learning)
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วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัย เรื่องการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ตาบลน้าดิบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 สามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายตาบลน้าดิบ จานวน 7 โรงเรียน
1.1 ด้ า นบริ บ ทภายในพบว่า โรงเรี ย นจ านวน 3 โรงมี ค ะแนนเฉลี่ ย การทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลักต่ากว่าระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะ
โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนครูสาระวิชาหลัก และมีส่ือ การเรียนการสอนไม่เพียงพอและล้าสมัยโดยเฉพาะ
สื่อคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2539) ที่พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่เหมือนกันคือ นักเรียนมีคุณภาพค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นเพราะโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ขาดความพร้ อ มในหลายปั จ จั ย เช่น มีค รู ไม่ค รบชั้น ขาดแคลนสื่อ การเรี ย นการสอนและวัส ดุ อุ ป กรณ์
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผน (2553) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ที่พบว่ า โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่า ด้านงานบริหารบุคคลเมื่อเปรียบเทียบจานวนข้าราชการครู
ตามเกณฑ์ที่ กคศ. กาหนดพบว่า มีทั้งโรงเรียนที่ มีค รูเกินเกณฑ์ มีครูพ อดีเกณฑ์และมีค รูต่ ากว่าเกณฑ์โรงเรีย น
ขาดแคลนครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูมี
การย้ายบ่อย ทาให้การบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนสอนไม่ต่อเนื่อง ครูขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ประการสาคัญครูขาดแรงจูงใจในการทางานเนื่ องจากคิดว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมที่จะ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับจารุวรรณ นาตัน (2556) ที่ได้ศึกษานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก พบว่า ค่านิยมและข้อจากัดด้านการบริหารทาให้ครูมิได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับโรงเรียนขนาดเล็ก
มากนักคิดเพียงว่าเป็นแค่ทางผ่านของตาแหน่งหน้าที่เท่านัน้ ทาให้เกิดปัญหาที่ยากต่อการพัฒนา โรงเรียนมีแนวโน้ม
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จานวนนักเรียนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรในชุมชนลดลง ประกอบกับผู้ปกครองนักเรียนบางคน
ไม่ มั่ น ใจในการจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น จึ ง ส่ ง บุ ต รหลานไปเข้ า เรียนโรงเรี ย นเอกชนที่ มี ค วามพร้ อ ม
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ที่พบว่าประชากรประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรในชาติลดลงตามลาดับ ประกอบกับอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากรจาก
ชนบทเข้ าสู่เมือ งมีเป็ น จานวนมาก จึงทาให้ นัก เรียนที่ เป็ น ตัว ป้ อนให้ แ ก่โรงเรีย นประถมศึก ษาในสั งกัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการลดลง
1.2 ด้านสภาพบริบทภายนอกของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
พบว่า ทุกโรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกั บชุมชน เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนและเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน
เพื่อพัฒนาโรงเรียน และในกรณีที่ชุมชนมีการจัดงาน โรงเรียนจะนาคณะครูไปร่วมงานด้วยทุกครั้ง ซึ่งผลที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชนด้วยดี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิธาน พื้นทอง (2548) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพั ฒ นาศั กยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าโรงเรียนควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด กับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการระดมทุนทรัพย์เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กตาบลน้าดิบ คือ โรงเรียน แบ่งกัน
รับผิดชอบรายชั้นเรียนและนาเอาองค์ประกอบความเป็น คุณภาพที่เป็นทั้งปัจจัย กระบวนการและผลผลิต จานวน 6
องค์ ประกอบมาเป็นรูปแบบในการบริห ารจัด การโรงเรียนขนาดเล็กให้ มีคุ ณ ภาพ ซึ่ งผู้วิจัย ได้ข้อค้ นพบประเด็น ที่
น่าสนใจนามาอภิปรายผล ดังนี้
2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation) เป็นองค์ประกอบด้านปัจจัยที่เครือข่ ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กนามากาหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ โดยโรงเรียนมองว่าการเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานทาให้การบริหารงานในโรงเรียน
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุม ชน สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศรี (2555) ศึกษา
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัตพิ บว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยความร่วมมือของครู นักเรียน และองค์กรอื่นๆในชุมชน ที่มีผู้บริหารเอาจริงเอาจัง เปิดใจ
ให้ชุมชนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผล โรงเรียนและชุมชนดังกล่าวเป็น
องค์กรที่มีความสุข นักเรียน ประชาชนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด และทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
ชุมชน
2.2 การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน (School based management) เป็ น องค์ ป ระกอบด้ า น
กระบวนการที่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กนามากาหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง
ในด้านการกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาพบว่าโรงเรียนมีการกระจายอานาจให้กับคณะกรรมการ
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งเป็นการบริหารที่มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2543 : 35) เสนอแนวคิดหลักการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ตัดสินใจ และร่วมกันจัดการศึกษาโดยเชื่อว่าการจัดการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามากขึน้
2.3 การให้ความสาคัญกับงานวิชาการ (Academic Management) เป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการ
ที่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กนามากาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียน
1855

Proceedings

ถือว่างานวิชาการเป็นงานที่สาคัญที่สุด โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2540)
ที่พบว่างานวิชาการเป็นงานหลักเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของระบบ เป็นงานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษาและมีหลักสูตรซึ่ง
เป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของงานวิชาการที่จะตอบสนอง และสนับสนุนงานวิชาการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับ ตะวัน สื่อกระแสร์ (2556) ที่พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนต้องให้
ความสาคัญกับงานวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้านและสอดคล้องกับ เจตนาเมืองมูล (2551) ที่พบว่า
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
วิชาการ
2.4 การสร้างเครือข่าย (Network) เป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการที่เครือข่ ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กนามากาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียนมองเห็นว่าการรวมกันเป็น
เครือ ข่ า ยจะก่ อ ให้ เกิ ด การประสานความร่ วมมือ ช่ว ยเหลือ ระหว่า งโรงเรี ย นด้ ว ยกั น ท าให้ ก ารบริห ารโรงเรีย นมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ทักษิณ สิทธิศักดิ์ และคณะ (2556) กล่าวถึงข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
เชิงระบบ และแนวทางการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยกระบวนการ ที่พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งในเขตพื้นที่การศึกษา ควรรวมกัน
จัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะที่จะประสานงานการทางานทุกด้านโดยมีระบบประกันควบคุม กากับ
ติดตามและประเมินผลเฉพาะ
2.5 การใช้ห ลัก ธรรมาภิบาล (Goodgovernance) เป็ นองค์ ประกอบด้ านกระบวนการที่เครือ ข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กนามากาหนดเป็นแนวทางการพั ฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียนมองเห็นว่า
หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดสี ามารถนามาเป็นแนวทางในการบริหารงานในโรงเรียนให้มี
คุณภาพได้ โดยในด้านหลักนิติธรรมมีการชี้แจงให้ครู และบุคลากรเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ตามกฎระเบียบและ
ข้อบั งคับของโรงเรียน มีการส่งเสริมให้ครูและบุค ลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลั กนิติธรรม มีการปรับปรุงระเบี ยบ
ข้อบังคับให้เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ สามารถ อินตามูล (2548) ที่ศึกษาการใช้ธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่าผู้บริหารควร
กาหนดแผนและขั้นตอนการรับผิดชอบงานต่าง ๆ โดยชี้แจงการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และควรจัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประจา ด้านหลักคุณธรรมพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อม
อารีต่อกัน รักเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนด้วยความสุภาพอ่อนโยนและมีมนุษยสัมพันธ์ ครูและ
บุคลากรปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2.6 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร (Quality learning) เป็นองค์ประกอบด้านผลผลิต
ที่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กนามากาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียน
มองเห็นว่าการที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรมีพัฒนาการทุกด้ านเป็นคนดี คนเก่ง
มีความสุขสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ เป็นองค์ประกอบที่เป็นเป้าหมายความสาเร็จสุดท้ายที่โรงเรียน
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนาไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1.1. ปั จจัยสาคัญ ที่จะทาให้ โรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณ ภาพ เกิด จากการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง และชุมชนคือ ตัวผู้บริหารโรงเรีย นและครู ดังนั้นหากต้องการผลักดัน ให้ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้อง
เข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
1.1.2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริม
สนับสนุน และยกย่องตลอดจนให้รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายที่มี
ชุม ชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วส่ งผลให้โรงเรียนเกิด การพั ฒ นาด้านคุ ณ ภาพการศึก ษาเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็น ขวัญ
กาลังใจที่สามารถทางานประสบความสาเร็จเป็นอย่างได้
1.1.3 โรงเรี ยนขนาดเล็ ก ควรได้ รับการสนั บสนุ น งบประมาณเพิ่ ม เติม ที่ น อกเหนือ จาก
เงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1.2.1. โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้ปกครอง และชุมชนที่จะส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้ใช้ศักยภาพที่มีอยูพ่ ัฒนาโรงเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมปิ ัญญาชาวบ้าน
1.2.2 ควรทาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ จะทาให้ชุมชนเกิด
ความผูกพัน และเป็นการจูงใจให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนมากยิ่งขึน้ ขึ้น
1.3 เงื่อนไขความสาเร็จ
1.3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือหน่วยงานต้ นสังกัดควรสร้างความ
เชื่อมั่น ต่อโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงเรียน ในกรณีที่ไม่ยนิ ยอมให้โรงเรียนยุบเลิก การพิจารณาว่าโรงเรียน
ใดควร ยุบเลิกหรือไม่ ควรให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเองมากกว่าการทาตามนโยบายของรัฐ
1.3.2 การที่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีคุณภาพได้นั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
สนับสนุนทรัพยากร ด้วยการจัดหาเงินทุน สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาโรงเรียน นอกเหนืองบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐ
1.3.3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ควรให้
ความสาคัญกับ การพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้เด็กมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกับเด็กในโรงเรียนขนาดใหญ่
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบเฉพาะสาหรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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งานวิจัยครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เรื่ อ ง การใช้
อิน เทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูป แบบการสอนตามแนว
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
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรื่อง การใช้อนิ เทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เรื่อ ง การใช้อิ น เทอร์เน็ ต ของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59
2. คุณ ธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจ กรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

1

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จังหวัดอุทัยธานี 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. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อ ง การใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 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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บทนา
ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนต้อง
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา [1] ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิด สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ื นในสังคมโลกได้อย่างสันติ นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กาหนดวิสัยทัศน์และจุดหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญ และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
[2] และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดเป็นพันธกิจ
เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย
เน้น การพั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความสาเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความสาเร็จในชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจ บ้างก็แสวงหาอานาจ บ้างก็แสวงหาผลประโยชน์จนหลายคนมองเห็นตรงกันว่าปัจจุบันสังคมไทย
เริ่มอ่อนแอลงเรื่อย ๆ และกาลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่วิตกกังวลนั่นคือ คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยเริ่มถดถอยอันเป็นต้นเหตุที่จะนาไปสู่วิกฤติ
ให้แก่สังคมไทยในอนาคต [3] และพบว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนบางส่วนมีคุณธรรม จริยธรรมลดน้อยลง ตีความวัตถุ
นอกกายว่ามีคุณค่าเหนือกว่าคุณค่าทางจิตใจ มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ติดเพื่อน มั่วสุม ติดเกม
เสพสื่อไม่สร้างสรรค์ ไม่สนใจเรียนหนังสือ ไม่มจี ิตสาธารณะ ใช้อนิ เทอร์เน็ตไม่เหมาะสม [4] ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส
และความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ทาให้ทุกประเทศต้องปรับตัว แม้วา่ ในภาพรวม
สั ง คมไทยมี ภู มิ คุ้ ม กั น เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในอนาค ตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ [5] แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2550-2554 กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นฐาน [6] และตอบสนองหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน การสื่อสาร การคิด
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แก้ ปัญ หาใช้ทั ก ษะชีวิต และใช้เทคโนโลยีอี ก ด้ ว ย [7] อิ น เทอร์เน็ ต จึ ง เป็ น เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ค วบคู่ กั บ เครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ที่ถูกนามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลการสนทนา เป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่ทุกคน
ต้องการสามารถรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัวอักษร สามารถสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว [8] การเรียน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทาให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันเป็นเครื่องมือ
สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพมีความจาเป็นอย่างมากในปัจจุบันโดยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการเชื่อมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้เน้นถึงการพัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตใน การเสริมสร้างความมั่นคง
ในด้านต่าง ๆ อีกทัง้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการศึกษา ธุรกิจหรือด้านบันเทิง จากรายงานการสารวจกลุ่ม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจาปี 2556 [9] ที่ได้สารวจเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 23,907 คน สุ่มตัวอย่างจากการให้ผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตตอบแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า กิจกรรมที่ทาบน
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) และเมื่อพิจารณาเนื้อหาที่มีอยู่มากกว่าพันล้านเว็บไซต์ทั่วโลกนั้น มีทั้งส่วนของเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์และที่ก่อให้เกิดโทษ โดยอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่ อที่ยากที่สุดในการควบคุมดูแล ทั้งเนื้อหาสาระ ผู้รับสาร
ทาให้เด็กหรือเยาวชนซึ่งวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอในการพิจารณาใช้ส่ืออินเทอร์ เน็ตถูกทาร้ายให้เกิดผลเสียต่อการ
ดารงชีวติ ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้ด้วย
โดยจากการสารวจจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2556 พบว่า
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง
15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอื่น จากร้อยละ 51.9 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2554 และ
คาดว่าการใช้อนิ เทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ต่อไปเรื่อย ๆ [10] อีกทั้งจากผลการสารวจจานวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของบริษัทศูนย์วจิ ัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จากัด (Truehits) ได้รายงานว่า ในเดือน
สิงหาคม 2554 มีจานวนผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทยจานวน 25 ล้านคน โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีจานวนประชากรในอินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 31 กลุ่มอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ช่วงกลุ่มอายุระหว่าง
12-17 ปี [11] จากสถิติตา่ ง ๆ ดังกล่าว ชีใ้ ห้เห็นว่าผู้ที่ใช้อนิ เทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่มอี ายุต่ากว่า 20 ปี
และสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาของตนเองเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจานวนมาก ผลกระทบที่
ตามมาหากขาดการควบคุมดูแลจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก็อาจจะเกิดผลเสียกับเด็กและเยาวชนที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่วา่ จะเป็นผลกระทบกับการศึกษา หรือส่งผลกระทบต่อสังคมครอบครัว ยิ่ง
ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจากัดแค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับอินเทอร์เน็ตผ่านสายเท่านั้น แต่
ได้ มีการพั ฒ นาเทคโนโลยีก ารสื่อสารในด้ านต่า ง ๆ ทาให้ อุปกรณ์ ส่ือ สารที่ ใช้ในชีวิต ประจาวั น สามารถเชื่อ มต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต บวกกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
แบบไร้สายของผู้ให้บริการต่าง ๆ ส่งผลให้การเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก เพราะสามารถเข้า
อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้แต่ในขณะเดินทาง จากผลสารวจในประเทศไทย และงานวิจัยในต่างประเทศ มีความ
สอดคล้ อ งในด้ า นความต้ อ งการในการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และการเพิ่ ม จ านวนผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนติดการใช้อนิ เทอร์เน็ตไม่เพียงแต่เป็น
ปั ญ หาส าคั ญ ในประเทศไทยเท่ า นั้ น ในต่ า งประเทศก็ ป ระสบปั ญ หาเช่น เดี ย วกั น ในขณะที่ ผู้ ป กครองยั ง ไม่ ใ ห้
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ความสาคัญ อีกทั้งเด็กยังสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่าย ไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบของเกมออนไลน์ เว็บไซต์ต่าง ๆ
สื่อ เครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ที่มีอ ยู่ม ากมาย ทาให้ เด็ก และเยาวชนสามารถใช้บริการทางอิน เทอร์เน็ ต ได้ ทั้งที่ บ้าน
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านอินเทอร์เน็ต ทาให้มีจานวนเด็กและเยาวชนใช้อนิ เทอร์เน็ต และเกิดปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยน
มากขึ้น
เมื่อปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นัก เรีย นระดับชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัด หลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน และเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปวางแผนและจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เ น็ตอยู่ในระดับ
มาก โดยนัก เรีย นใช้บริก ารค้น หาข้อ มูล มากที่สุด รองลงมาคือ การสนทนาผ่า นเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เกม
ออนไลน์ และการดูห นัง ฟังเพลง ตามลาดับ [12] นอกจากนี้ผู้วิจัย ยังทาการวิจัย ในชั้น เรีย น เรื่อ ง การศึก ษา
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชา
วาส สาธิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มากเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ
90.45 รองลงมาเป็น Line (ร้อยละ 86.69) ตามลาดับ วัตถุประสงค์ในการใช้เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ที่มากเป็น
อันดับหนึ่งคือ ใช้คุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ร้อ ยละ 93.65 รองลงมาเป็นการใช้เพื่อคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับการ
เรียนและการบ้าน ร้อยละ 78.12 และใช้เพื่อเล่นเกม ร้อยละ 61.49 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น เพื่อหาเพื่อนใหม่ เพื่อติดตามข่าวสารและเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ดูละคร
ฟังเพลงและเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ [13] ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญของข้อมูลที่ได้จากการทาวิจัยในชั้นเรียน จึงศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณ ธรรม จริยธรรม โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน
สรุปความรู้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง รู้จักทางานร่วมกับผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน
ฝึก ความเป็น ประชาธิปไตย เช่น อิส ระ ชอนบุรี [14] ได้ศึก ษา ผลการใช้ชุด กิจ กรรมนิท านส่ง เสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเองและความ
ซื่อสัตย์สุจริต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้ง ชลิกานต์ อาลิแอ [15] ได้
ทาการวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)
ชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า พฤติก รรมคุณ ธรรม จริย ธรรมของนัก เรีย นจากการสังเกตของครูแ ละ
นักเรียนประเมินตนเอง พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมก่อนและหลังการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าก่อนเรียน
ในการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง มี ห ลั ก การส าคั ญ ว่ า ใน
การเรี ย นรู้ ผู้ เรีย นจะต้อ งเป็ น ผู้ ก ระทาและสร้า งความรู้ ใหม่ ของตนเอง โดยครูจ ะต้อ งจั ด สถานการณ์ แ ละสร้า ง
บรรยากาศทางสังคมจริยธรรม ที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ ระหว่างผู้เรียนกับผู้ เรีย น และบุค คลอื่น ๆ ซึ่ ง Vygotsky กล่าวว่า ผู้เรียนจะสร้ างความรู้ด้ วยการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้
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ถูกต้อง ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึน้ ซับซ้อนขึ้นและหลากหลายขึ้น [16] สอดคล้องกับเพียเจต์ ที่เชื่อว่าการที่
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเกิด จะมีผลทาให้ระดับเชาว์ปัญญาของบุคคลนัน้ พัฒนา
อยู่ตลอดเวลา [17] ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเชื่อมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เก็บไว้
ในหน่วยความจาระยะยาว [18] การเรียนเป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นโดยการสืบเสาะร่วมกัน การเรียนแบบที่มี
ความร่ว มมื อ ในการสืบ เสาะหาความรู้ ร่วมกั น จะท าให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ลึ ก ซึ้ ง และกว้า งขวางขึ้น เพราะมี โอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนและเป็นการขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น เพราะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืน และเป็นการขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น [19] ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง ค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้านาเสนอความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับ ครูผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เรียน ฝึกความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี มีทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทักษะทางสังคม เคารพกติกาทางสังคม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่สามารถนาความรู้สู่การปฏิบัตไิ ด้
จริงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง [20]
จากหลักการในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่กล่าวมาข้างต้น
สอดคล้องกับวิธีการสอนหรือพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยโคลเบอร์ก (Kolhberg)
กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนา หรือมีการพัฒนาเร็ว ช้าต่างกัน เราสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลมี
การพัฒนาระดับจริยธรรมให้สูงขึน้ กว่าเดิมได้ โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมและ
อภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับผู้อ่ื นจะทาให้บุคคลทีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่า
เรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขึ้นสูงขึน้ ได้ โดยครูจะต้องจัดประสบการณ์ทางสังคมให้เหมาะสมกับพัฒนาการในขั้น
นั้น และพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากการที่ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อมจะ
ช่วยให้บุคคลเข้าใจความคิดเห็นของบุคคลอื่นมากขึ้น ดังนั้นการให้เด็กได้เข้ากลุ่มทางสังคมต่าง ๆ จะช่วยให้เด็กได้
เรียนรู้บทบาทของตนเองและของผู้อื่น อันจะช่วยให้เขาได้พัฒนาจริยธรรมในขึ้นที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ครู
ยังสามารถช่วยกระตุ้นพัฒ นาการทางจริยธรรมของเด็กให้สูงขึ้นได้โดยการช่วยให้เด็กได้ฝึกเผชิญ กับปัญ หาความ
ขัดแย้งเชิงจริยธรรมบ่อย ๆ และฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ อภิปรายโต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น
รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคม โดยนากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และเทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ เข้าม า
ช่วยให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพขึ้น รวมทั้งการจัดบรรยากาศในห้องเรียนและในโรงเรียนให้เอื้อต่อการที่เด็กจะ
สามารถแสดงความคิดเห็น อภิปรายโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างเปิดเผย มี
เสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็น การได้รับการยอมรับ และความปลอดภัยจากการถูกลงโทษ วิพากษ์วจิ ารณ์และ
การกล่าวหาต่าง ๆ [21]
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริ ยธรรม เรื่อ ง การใช้อิน เทอร์เน็ ต ของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โดยใช้รูป แบบการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเอง เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อ ง การใช้
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น พร้อมทั้งนาผลการวิจัยมาปรับปรุงการพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมและการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระเรียนรู้อ่นื ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ได้ประสิทธิภ าพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
โดยใช้ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม โดยใช้รูป แบบการสอนตามแนวทฤษฎีก ารสร้า ง
องค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
4. เพื่ อ ศึก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มีต่อ ชุด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เรื่อง การใช้อนิ เทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การ
ใช้อนิ เทอร์เน็ต ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
ขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียน
ขั้นแสดงความคิด
ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด
ขั้นนาแนวคิดไปใช้
ขั้นทบทวน

คุณธรรมจริยธรรม
1. ความมีระเบียบวินัย
2. ความซื่อสัตย์
3. การมีจิตสาธารณะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การใช้อนิ เทอร์เน็ต
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Design) จากกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม วัดผลก่อน
และหลังการทดลอง เป็นแบบแผนการวิจัย ชนิด One-group Pretest-Posttest Design [22] ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 รูปแบบแผนการทดลอง

Q1
Q1
X
Q2

X

Q2

แทน การทดสอบก่อนเรียน
แทน การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
แทน การทดสอบหลังเรียน
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2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กาหนดแนวทางในการใช้วิจัย คือ ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
และทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดเนื้อหาและ
สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาแนวคิด หลักการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 60 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด หลวงราชาวาส สาธิ ต มหาวิท ยาลั ย รามค าแหง สั ง กั ด กองการศึ ก ษา
เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 29 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุม่
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ ยตนเอง จานวน 6 แผน
4.3 แบบสั ง เกตคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ เรี ย นเรื่ อ ง การใช้
อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รู ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง จานวน 30 ข้อ คาถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดย
ให้ค รู ผู้ ปกครอง และเพื่อนของนัก เรียนเป็ นผู้ สังเกต การตอบจะให้ ตอบตามที่นัก เรียนได้ปฏิบัติ คื อ เป็ นประจ า
บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไม่เคยทา ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม 3 ด้าน คือ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต และด้านการมีจิตสาธารณะ
4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.1 การสร้างชุดกิ จกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้อิน เทอร์เน็ต มีขั้นตอนคือ ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต
ศึกษาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณ ธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้ อ หา ความถู ก ต้ อ งของการใช้ ภ าษา และองค์ ป ระกอบของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ พร้ อ มทั้ ง หาค่ า IOC ของ
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แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินความเหมาะสมของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วปรับปรุงตามคาแนะนา จากนั้นนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และจัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรื่อง การใช้อินเทอร์เ น็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ ด้ วยตนเอง มีขั้น ตอนคื อ ศึก ษาเอกสาร หนั งสือ เกี่ ย วกั บการจัด ท าแผนการจั ด การเรีย นรู้ และหลั ก สู ต ร
แกนกลางกลางกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระ
การเรี ย นรู้ ชั้น ประถมศึก ษา ปี ที่ 5 สร้ างแผนการจั ด การเรีย นรู้ โดยแต่ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู้ป ระกอบด้ ว ย
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ัด จุดประสงค์การเรียนรู้สตู่ ัวชีว้ ัด สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะ บันทึกผลหลังการสอน จานวน 5 แผน แต่
ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นแสดงความคิด
ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด ขั้นนาแนวคิดไปใช้ และขั้นทบทวน นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
5.3 แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ที่
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง มีขั้นตอนคือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม กาหนด
โครงสร้างและดาเนินการสร้างแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม นาแบบสังเกตฯ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณธรรม จริยธรรมที่กาหนด นา
แบบสังเกตฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนาไปวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกและหาความเชื่อมั่น จัดพิมพ์แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม
ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
5.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ขั้น ตอนคื อ ศึ ก ษาเอกสาร งานวิจั ย และทฤษฎี ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ก าหนด
โครงสร้าง สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา นาไปสร้างแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางอการเรียน นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหา นาไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่น จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
5.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีขั้นตอน
คือ ศึก ษาเอกสารที่ เกี่ย วข้อ งกั บการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ กาหนดกรอบเนื้อหาความพึงพอใจ และ
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กาหนดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ และประเมินวัดความพึงพอใจ จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง นาเสนอต่อ
ผู้ เชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น ตรวจสอบความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แต่ ล ะค าถามโดยมี ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1 ซึ่งหมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็น มีคุณภาพเหมาะสมกับมีความสอดคล้องในประเด็น
ต่าง ๆ นาไปใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
6. การดาเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
6.1 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต และ
ทาการสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้วยแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
6.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นเวลา
12 ชั่วโมง
6.3 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต และ
ทาการสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้วยแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
6.4 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทาการประเมินเพื่อติดตามผลคุณธรรม จริย ธรรมของ
นักเรียน ด้วยแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน เรื่อง การใช้อนิ เทอร์เน็ต ที่ใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยให้ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนของนักเรียนเป็นผู้สังเกต
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
7.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และคาถามที่ใช้ในแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (IOC)
โดยใช้สูตร
IOC
เมื่อ

IOC

=

R

N

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนือ้ หา
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
7.2 หาค่าความยาก (p) อานาจจาแนก (r) โดยใช้สูตร

p  Ru  Rl
2f

แทน

, r  Ru - Rl
f
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เมื่อ

p
แทน ระดับความยาก
r
แทน ค่าอานาจจาแนก
Ru
แทน จานวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูก
Rl
แทน จานวนคนกลุ่มต่าที่ตอบถูก
f
แทน จานวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุม่ ต่าซึ่งเท่ากัน
7.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) โดยใช้สูตร

pq 

rtt  K 1 -  2 
K -1  s 
เมือ่

rtt
แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
K
แทน จานวนข้อสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ
p
แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อหนึ่งๆ
q
แทน สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในข้อหนึ่ง ๆ = 1- p
2
S
แทน ความแปรปรวนของคะแนน
7.4 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การ
ใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยคานวณจากสูตร E1 / E2 ดังนี้
7.4.1 วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ E1 ตัวแรก โดยใช้สูตร ดังนี้
E1
เมื่อ E1

=


N

A
แทน

× 100
100

ประสิทธิภาพของกระบวนการ



แทน
คะแนนรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
N
แทน
จานวนผู้เรียน
A
แทน
คะแนนเต็มของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชิ้นรวมกัน
7.4.2 วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ E2 ตัวหลัง โดยใช้สูตร ดังนี้

F
E2

=

N

× 100

เมื่อ E2

แทน

B
100
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

F

แทน
แทน
แทน

คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน
จานวนผู้เรียน
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน

N
B
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7.5 สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียน
โดยใช้ค่าที (t-test) โดยสูตร
t

เมื่อ

=

t
D
N

D
N D 2   D2
N 1
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบนัยสาคัญ
ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
จานวนกลุม่ ตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

ผลการศึกษา
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เรื่อ ง การใช้อิ น เทอร์ เน็ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59
2. คุณ ธรรม จริยธรรมของนัก เรียนที่ใช้ชุด กิจ กรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม จริย ธรรม โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่อ ง การใช้อิน เทอร์เน็ ต โดยใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เรื่อ ง การใช้อิ น เทอร์ เน็ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59 ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ย
ตนเอง มีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาดับขั้นตอน เริ่มจากเลือกหัวข้อ กาหนดเนื้อหาที่จะจัดทาชุดกิจกรรม
เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแบบทดสอบ จัดทาชุดกิจกรรม วางแผนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การรวบรวมและจัดทาสื่อการเรียนการสอน ดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ [23] การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
หรือชุดการเรียนการสอนเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนนัน้ ครูควรดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกหัวข้อ กาหนด
ขอบเขต และประเด็นสาหรับเนื้อหา กาหนดเนื้อหาที่จะจัดทาชุดการเรียนการสอน เขียนจุดประสงค์ในการจัดการ
เรียนการสอน สร้างแบบทดสอบ จัดทาชุดการเรียนการสอน วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การรวบรวมและ
จัดทาสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้รู ป แบบการสอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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2. คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบ
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลั งเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย
เป็นเป็นผู้กระทา และสร้างความรู้ใหม่ของตนเอง โดยครูได้จัดสถานการณ์สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ที่เอือ้ ต่อการ
ทางานเป็นกลุ่ม ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ให้การร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม ทาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทางานร่วมกับผู้อ่ืน ได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของกัน
และกัน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการตัดสินใจด้วยกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรองและเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักฝึกตนเองให้ทาตามกติกาทางสังคม สามารถนาความรู้สกู่ ารปฏิบัตไิ ด้จริง ยอมรับ
ความผิด พลาด ปรับปรุงและพั ฒ นาตนเองอย่างต่อ เนื่อ ง ซึ่ ง Vygotsky กล่ าว่า ผู้เรีย นจะสร้ างความรู้ด้ วยการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่นื ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้
ถูกต้อง ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึน้ ซับซ้อนขึน้ และหลากหลายขึน้ [16] สอดคล้องกับเพียเจต์ ที่เชื่อว่าการที่
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเกิด จะมีผลทาให้ระดับเชาว์ปัญญาของบุคคลนัน้ พัฒนา
อยู่ตลอดเวลา [17] ครูจะเป็นผู้กระตุ้น อานวยความสะดวก ซักถาม จัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของ
ผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเชื่อมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เก็บไว้ในหน่วยความจา
ระยะยาว [18] การเรียนเป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นโดยการสืบเสาะร่วมกัน การเรียนแบบที่มีความร่วมมือในการ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกันจะทาให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้น เพราะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นการขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น [19] ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการสอนหรือพัฒนาจริยธรรม
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kolhberg) ที่กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีพัฒนา หรือมี
การพัฒ นาเร็ว-ช้า เราสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒ นาระดับจริยธรรมให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการเปิ ด
โอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมและอภิปรายร่วมกับผู้อื่น การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ร่วมกับผู้อ่ืนจะทาให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่าเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้นได้ โดยครูจะต้องจัด
ประสบการณ์ทางสังคมให้เหมาะสมกับพัฒนาการในขั้นนัน้ และพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากการ
ที่ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และสภาพแวดล้อมจะช่วยให้บุคคลเข้าใจความคิดเห็นของบุคคลอื่นมากขึ้น ดังนั้น
การให้เด็กได้เข้ากลุ่มทางสังคมต่างๆ จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทของตนเองและของผู้อ่ืน อั นจะช่วยให้เขาได้
พัฒนาจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครูยังสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กให้
สูงขึ้นได้โดยการช่วยให้เด็กได้ฝึกเผชิญ กับปัญ หา ความขัดแย้งเชิงจริยธรรมบ่อย ๆ และฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์
อภิปรายโต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคมโดยนากระบวนการกลุ่ม
สั ม พั น ธ์ และเทคนิค การอภิ ปรายกลุ่ ม แบบต่ าง ๆ เข้ า มาช่ว ยให้ ก ารอภิป รายมี ประสิ ทธิ ภ าพขึ้น รวมทั้ งการจั ด
บรรยากาศในห้องเรียนและในโรงเรียนให้เอื้อต่อการที่ เด็กจะสามารถแสดงความคิดเห็นอภิปรายโต้แย้งเกี่ ยวกับ
ปัญหาขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างเปิดเผย และมีเสรีภาพในการพูด แสดงความคิดเห็น การได้รับการ
ยอมรับและความปลอดภัยจากการถูกลงโทษ วิพากษ์วจิ ารณ์และการกล่าวหาต่าง ๆ [21] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อนิ เทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตาม
แนวทฤษฎี ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ท าให้ นั ก เรี ย นตระหนั ก รู้ ถึ ง การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งในการใช้
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนการคิดการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ จึงส่งผลให้คุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
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จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทาการประเมินเพื่อติดตามผลหลังเรียน 2 สัปดาห์ พบว่า
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนยังคงมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก และสูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริม คุ ณ ธรรม จริยธรรม ของนัก เรีย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ เรีย น วิชา การใช้อิน เทอร์เน็ ต โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ทาให้นักเรียนเป็นผู้กระทาและสร้างความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง นักเรียนได้ศึกษา คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้ สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่เกิ ด ขึ้น กั บความรู้เดิ ม ที่ นั ก เรีย นมีอ ยู่แ ล้ วโดยครูเป็ น ผู้ ก ระตุ้น ผู้ อ านวยความสะดวก ซั ก ถามและจั ด
สถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน ดังที่ สุวิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา [19] ได้กล่าวว่า ทฤษฎีสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองโดยให้
ผู้เรียนได้ศึกษา คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้ สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว โดยผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ มีการตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถ
กระทาได้ทั้งการตรวจสอบกันเอง ระหว่างกลุ่ม หรือผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุ ณ ธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก ในการจัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ได้ มี ก ารวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งละเอี ย ด ตลอดจนได้ น าเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมตามขั้นตอน จึงทาให้ได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งยังกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ดีขึ้นและสามารถคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น ส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศที่ดี และมีกิจกรรมให้ปฏิบัติ
อย่างหลากหลาย ทาให้การเรียนการสอนดาเนินไปได้ด้วยดี นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะเรียน มี
ความสนใจ ตั้งใจเรียน กล้าพูด กล้าแสดงออก ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ บริ หาร คณะครู และนั กเรียนโรงเรีย นเทศบาลวัด หลวงราชาวาส สาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทาวิจัยในครั้งนี้ ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จเรียบร้อย
ด้วยดี
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การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอก
ฮางกล้องบ้านจาน อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
Knowledge Management and Wisdom Culture of Brown Rice Producing of
community Enterprise Banjan Na Khu District, Kalasin Province
อัจฉรา สุมังเกษตร1*
Achara Sumungkaset1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาข้าวฮาง ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้อง บ้านจาน
อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนทั้งสิ้น 51 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลจัดจาแนกตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกลุ่มข้าวงอก
ฮางกล้องใช้ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวก่า และข้าว กข.6 ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ยังไม่แก่จัด คือ
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า ระยะพลับพลึง หรือ ข้าวเขียว ยึดถือกรรมวิธีการทาข้าวฮางตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดั่งเดิมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า แช่ – นึ่ง – ผึ่ง – สี แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การแช่ การนึ่ง การผึ่ง การสี
การเก็บสิ่งปลอมปน และการบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางในชุมชนประกอบด้วย ข้าวฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮาง
แดง ข้าวฮางก่ า ข้าวฮางให้ราคาที่ สูงกว่าราคาข้าวสารไม่ต่ากว่า 2-3 เท่ า อีกทั้ งมีคุณ ค่ าทางโภชนาการสู งกว่า
ข้าวสารธรรมดา และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
คาสาคัญ: การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน
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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 nonprobability 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

บทนา
“ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้ว เชื่อกัน ว่าเริ่มปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค
อีสาน) โดยเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ตาบลบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบซากของเมล็ดข้าวโรยอยูร่ อบ ๆ
โครงกระดูกที่มอี ายุราว 5,600 ปี โดยพื้นฐานแล้วคนไทยอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมข้าวมาแต่อดีตกาล การเรียนรู้ในการ
ใช้ประโยชน์จากข้าวมาช้านานแล้ว (นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย, 2550) ได้จาแนกประโยชน์ของข้าวที่เกี่ยวข้องในแง่ของ
สรรพคุณจะนาไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ออกเป็น 2 ประเภทคือ การใช้ประโยชน์ด้านอาหาร และการใช้เป็น
ยา อาชีพการทานาเป็นอาชีพที่สาคัญที่ไม่อาจละทิ้งได้ในระบบการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะในชนบทที่มอง
คุณค่าของอาชีพชาวนาว่าเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรี และมีเกียรติ การทานาเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพอาศัยกระบวนการ
ขั้นตอนที่แตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่ แต่ละบริบท ภูมินิเวศ ความเชื่อ องค์ความรู้ สถานการณ์ สภาพแวดล้อมนัน้ ๆ
ข้าวฮางเป็ นภู มิปัญ ญาของภูไทมาตั้งแต่เดิม และชาวอีสานมานานนับเป็ นร้อ ย ๆ ปีม าแล้ว แต่ยุ คหลัง ๆ
วัฒนธรรมข้าวขาวทาให้ ผู้คนหลงลืมกันไป การพัฒนาชุมชนที่ขาดความเข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาชุมชน ส่งผลกระทบในทางลบกับการพัฒนาชุมชน ดังนัน้ ภูมปิ ัญญาชุมชนจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนและชุมชนเข้าใจในสิ่งที่กาลังเผชิญเพื่อให้นารูปแบบไปเป็นแนวปฏิบัติ (Best
Practice) ที่เหมาะสม โดยจะต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิตของคน กลุ่มคน และ
ชุมชน โดยการบริหารจัดการที่ดเี พื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนให้เป็นสังคมแห่งภูมปิ ัญญา
ชุมชนบ้านโนนนาจาน ตาบลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการถ่ายทอดภูมปิ ัญญาการทาข้าวฮางมาจากบรรพ
บุรุษ ซึ่งในอดีตเกษตรกรมักมีลูกมาก อีกทั้งมีขนาดครอบครัวใหญ่ ทาให้ข้าวที่ผลิตได้ในแต่ละปีมีไม่พอบริโภคตลอด
ทั้งปี จึงมีความคิดที่จะนาข้าวที่เพาะปลูกไว้ซึ่งยังไม่แก่จัดมาบริโภค จากความคิดสู่การปฏิ บัติลองผิดลองถูกจนเกิด
เป็นภูมิปัญญาความรู้ สั่งสม และถ่ายทอด เรียกว่า ภูมปิ ัญญาการทาข้าวฮาง แต่โบราณกรรมวิธีการแปรรูปข้าวฮาง
จะนาเอาข้าวเปลือกมาแช่นาเพื
้ ่อกระตุ้นให้สารอาหารต่าง ๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว แล้วจึงนามานึ่งเพื่อ
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จัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วนาข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง ซึ่งกระบวนเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมของชุมชน
ทั้งสิ้น
ปั จ จุ บั น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจในการฟื้ น ฟู ให้ ก ลั บ มาสู่ สั ง คมไทย แต่ ค วาม
หลากหลายของทางเลือกของชุมชนในปัจจุบันที่ไร้ทิศทางทาให้กระบวนการฟื้นฟูเป็นเหมือนการยัดเยียดองค์ความรู้ให้
ชุมชน ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเป็นทุนทางสังคมเดิมของสังคม (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาว่าการนาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาชุมชนนั้น เกิดจากความพยายามแสดงหาทางเลือกให้ชุมชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ทาให้ต้องแสดงหาแนวทางที่เป็นทางรอดและทางเลือกของท้องถิ่น จึงมีการศึกษา
ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า น ทั้ ง ด้ า นทรั พ ยากรความรู้ เพื่ อ เลื อ กตั ว แบบหรือ แนวทางที่ เหมาะสมแก่ ชุม ชน อี ก ทั้ ง ต้ อ งมี
กระบวนการในการจัดการความรู้ที่ดดี ้วย (บุญดี บุญญากิจ, 2547) กล่าวไว้วา่ การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการใน
การนาความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการในการจัดการความรู้ เช่น
การสร้ า งความรู้ การหาหรื อ รวบรวม การแลกเปลี่ ย นความรู้ ดั ง นั้ น ผู้ วิจั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาโดยการใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาข้าวฮางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้าน
จาน อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning Process) ร่วมกันระหว่าง
ของชุมชนเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อเป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้อ งถิ่นการทาข้าวฮางที่ปรากฏอยู่ในชุมชน มี
การนาไปใช้อย่างยั่งยืน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาและจัดการองค์ความรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นการทาข้าวฮาง

กรอบแนวคิด
ภูมิปัญญาการทาข้าวฮางในชุมชน

สูญหาย

กระบวนการจัดการองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาข้าวฮาง
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วิธีการดาเนินวิจยั
โครงการวิจัยนี้เป็นวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ มีแบบแผนการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และ การ
วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างคนในชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความชานาญในการทาข้าวฮาง จานวน 51 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น (Non-probability Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน
หมู่ 1 ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเจาะลึก และประชุมกลุม่ เพื่อได้ขอ้ มูลบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาช้าวฮาง ในประเด็นองค์ความรู้การปลูกข้าว ภูมปิ ัญญาการทาข้าวฮาง และพิธีกรรมความเชื่อ
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งขัน้ ตอนการวิจัยเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ใช้วธิ ีการศึกษาแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวม
(Secondary Data) ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ
2. จัดประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ศึกษาสารวจ บริบทชุมชน และ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาข้าวฮาง
ระยะที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือทุกประเภท นามาสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การบ่งชีค้ วามรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 7. การเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์จัดหมวดหมู่ทางความคิด และ
เขียนบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
1. บริบทชุมชนบ้านจาน หมู่ 1 ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิสาหกิจชุม ชนกลุ่มข้าว
งอก ฮางกล้อง ทาการแปรรูปข้าวฮาง โดยใช้ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวก่า และข้าว กข.6 ใน
การแปรรูป ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน
2. การรวบรวมองค์ความรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นการทาข้าวฮางใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ข้อค้นพบ 1. การศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทาข้าวฮาง พบว่า ด้วยชาวนาแต่โบราณมักจะมีลูกมากทาให้ขา้ วที่เก็บในยุ้งฉางไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
ทาให้เกิดคาถามที่ว่า “จะนาข้าวที่อยู่ในท้องนา ซึ่งมีเมล็ดข้าวที่ยังไม่แก่จัดมารับประทานได้อย่างไร?” จากคาถาม
นาไปสู่แนวคิดและการนาไปปฏิบัติ จนกระทั่งได้กระบวนการนาข้าวมา นึ่ง ตาก สี และเกิดเป็นข้าวฮางขึ้น
ฮาง แปลว่า การนึ่ง ข้าวที่นามาฮางแต่โบราณจะเป็นข้าวที่ยังไม่แก่ จัดคือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือที่
เรียนกว่า “ระยะพลับพลึง” ชาวนาเรียกข้าวระยะนี้ว่า “ข้าวเขียว” 2. การศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ หรือความรู้ที่ฝั่ง
ลึกในตัวบุคคลหรือปราชญ์ท้องถิ่นในการทาข้าวฮาง พบว่า นางซ้อน เวินชุม ประธานกลุ่มวิหากิจชุมชนได้รับการ
ถ่ายทอดภูมปิ ัญญากรรมวิธีการทาข้าวฮางจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้ไทที่ทากินในครอบครัว
โดยได้นากรรมวิธีการทาข้าวฮางซึ่งเป็นภูมปิ ัญญาดั่งเดิมมาเพิ่มมูลค่าข้าวที่เป็นผลผลิตหลักของครอบครัว เนื่องจาก
ข้าวฮางงอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าข้าวสาร (ไม่ต่ากว่า 2-3 เท่า) และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวสาร
ธรรมดา จากรายงานการวิจัยหลายแหล่งระบุว่า การรับประทานข้าวฮางงอกอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยเร่งเมตตาโบลิ
ซึมของสมอง ป้องกันอาการปวดศรีษะ ป้องกันมะเร็งในสาไส้ใหญ่ รักษาระดับน้าตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ช่วย
ลดความดันโลหิต (Shoichi, 2004) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์นางบุญช้อน เวินชุม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1
ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเชิงลึก พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึน้ ในปี พ.ศ. 2552
โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสว่า “ให้ทาข้าวที่มีอยู่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวในครัวเรือน แปรสภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ” ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
โดยเรียนรู้จากการสังเกต ปฏิบัตจิ ริง สั่งสมประสบการณ์กระบวนการทานา และการแก้ปัญหา จากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา
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ยาย จนเกิดความเชี่ยวชาญ และยึดถือเป็นอาชีพหลักเพื่อหาเลีย้ งครอบครัว ผลผลิตข้าวที่ได้ก็จะนาไปขายให้กับโรงสี
และมักจะโดนกดราคาโดยราคาที่ได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 บาทต่อถัง ทาให้รายได้จากการขายข้าวมีจานวน
น้ อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณข้ า วที่ ข ายไป เพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ข้ า วงอกฮางกล้ อ ง
ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 51 คน โดยมีนางซ้อน เวินชุม เป็นประธานกลุ่ม ได้นาข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวฮางเพื่อผลิต
และจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางที่ผลิตในชุมชน ได้แก่ ข้าวฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮางแดง ข้าวฮางดา ข้าวฮางก่า
และผลิตภัณ ฑ์ข้าวชนิดอื่น ได้แก่ ข้าวกล้องแดง-ดา ข้าวกล้องขาว ข้าวกล้องก่า ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวจ้าวขาว และ
ธัญพืช อีกทัง้ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 (OTop Product Champion) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้อง และผลิตภัณฑ์
แหล่งความรู้ในกรรมวิธีการทาข้าวฮางของกลุ่มข้าวงอกฮางกล้อง โดยส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่สืบทอดจาก
บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น รองลงมาคือการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึน้ และสังเกตจดจาหรือสะสมประสบการณ์ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 74.51 9.80 และ 15.69 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แหล่งความรู้กรรมวิธีการทาข้าวฮางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวงอกฮางกล้อง
แหล่งความรู้
สืบทอดจากบรรพบุรุษ หรือญาติ
ถ่ายทอดจากครูหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติหรือบรรพบุรุษ
สังเกต จดจา หรือสะสมประสบการณ์ดว้ ยตนเอง

จานวน (ร้อยละ)
38(74.51)
5(9.80)
8(15.69)

ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนพบว่า คนในชุมชนบ้านจานโดยส่วน
ใหญ่ยดึ อาชีพการทานาเป็นหลัก เรียนรู้วธิ ีการทานาจากบรรพบุรุษ สั่งสมประสมการณ์จนเกิดความ พื้นนามีลักษณะเป็นที่
ลุ่ม รูปแบบการทานาเป็นนาปี มีขนาดพื้นที่นาโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 8-10 ไร่ และมีผลผลิตข้าวต่อปีโดยเฉลี่ยครอบครัวละ
65-70 ถัง เกษตรกรปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ข้าวเหนียวปลูกไว้สาหรับบริโภค ส่วนข้าวเจ้าปลูกไว้สาหรับนามาทา
เป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจานวนเพียงพอในการจัดจาหน่าย โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. ข้าวฮาง ได้แก่ ข้าว
ฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮางแดง ข้าวฮางดา ข้าวฮางก่า 2. ข้าวกล้อง ได้แก่ ข้าวกล้องขาว ข้าวกล้องก่า 3. ข้าวไรซ์เบอรี่ 4. ข้าวจ้าวขาว และ 5. ธัญพืช ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการทา
ข้าวฮางร่วมกับชุมชน สามารถแบ่งขั้นตอน ได้ดังนี้
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1. การทานา ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
1.1 เตรียมข้าวสาหรับปลูก นาพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้แช่น้า 1 คืน จากนั้นคัดเมล็ดข้าวที่ลีบออก และน้า
เมล็ดข้าวที่เต็ มเมล็ดใส่ถุงและมั ดไว้เพื่อให้ เมล็ ดข้าวงอก พั นธุ์ข้าวที่ใช้ ได้ แก่ ข้าวมะลิ 105 ข้าวมะลิ แดงซึ่งเป็ นข้าว
พื้นบ้าน ข้าวนิลหรือมะลิดาซึ่งเป็นข้าวจ้าว เหตุผลที่ใช้ข้าวเหล่านี้เพราะว่าเป็นความเชื่อแต่บรรพบุรุษว่ามีวิตามิน
มากกว่าข้าวชนิดอื่น ๆ การเตรียมดินใช้วธิ ีแบบไถพวนโดยใช้รถไถเดินตาม ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ทาการ
คลาดดินก่อนเพื่อจะเตรียมดินสาหรับการดานาในขั้นถัดไป
1.2 การปลูก เกษตรกรจะนาเมล็ดข้าวไปเพาะในเดือนพฤษภาคม โดยใช้วิธีการหว่านลงในนาข้าว
ใช้เวลาในการเพาะกล้า 1 เดือน ปัญหาที่มักจะพบ คือ ต้นมักจะตายเพราะเกิดโรค เกษตรกรมีวธิ ีการแก้ปัญหาโดยใช้
ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยชีวภาพลองพื้นดินก่อน และฉีดน้าหมักใส่ต้นกล้า ซึ่งเป็นภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่ทากันมาแต่โบราณ จะทา
ต้นกล้าไม่เกิดโรค หรือถ้าเกิดก็จะน้อยมาก สาหรับต้นที่เกิดโรคเกษตรกรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพราะจะ
ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เพื่อมากาจัดโรค เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 1 เดือน เกษตรจะนาต้นกล้าที่แข็งแรงไปปลูกแบบนาดา ใส่
ปุ๋ยประมาณ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังจากปลูก 30-45 วัน และ และครั้งที่ 2 ช่วง ประมาณวันที่ 20-25 เดือน กันยายน
โดยกรมการเกษตรอาเภอมาให้ความรู้ ทั้งนี้ความรู้ที่ ได้รับจากเกษตรอาเภอ ก็ไม่ได้แตกต่างจากองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาจากการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ ทาให้ชาวนาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการดานาต่างไปจากเดิม
สาหรับการดูแลข้าวนั้นเกษตรบ้านจานทาการผลิตน้าหมักเพื่อไล่แมลงขึ้นให้เอง โดยน้าหมักไล่แมลงนี้มีใบ
สะเดา บอระเพ็ด และกอย เป็นส่วนประกอบหลัก สาหรับการกาจัดศัตรูพชื เกษตรกรใช้วธิ ีการกาจัดด้วยวิธีธรรมชาติ
เช่น การกาจัดหอยเชอรี่ เกษตรจะใช้วิธีให้หอยไหลไปตามน้า และถ้ามีน้าขังในนาข้าวตลอดหอยจะไม่กัดกินและ
ทาลายต้นข้าว เป็นการเรียนรู้และสะสมจากประสบการณ์โดยตรงเกิดเป็นภูมิปัญญาขึ้นภายในชุมชน ส่วนการกาจัด
พืชเกษตรจะใช้วธิ ีการถอน สาหรับแปลงข้าวที่จะนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง จะนาปุ๋ยอินทรียท์ ี่ทาขึ้นเองไปใช้
เพื่อบารุง และดูแลข้าวในนา วัตถุดบิ ที่นามาทาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในชุมชนนั้นประกอบด้วย หอยเชอรี่ ราอ่อน ดินฟอตเฟส ปุ๋ยคอก กากน้าตาล น้าหมักชีวภาพ พด2 จากการนาหอยเชอรี่มาทาปุ๋ยอินทรีย์ทาให้เกษตรสามารถกาจัดศัตรู
ข้าวได้อกี วิธี
1.3 การเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะทาการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวเกี่ยวข้าวเป็นเครื่องมือช่วยในการ
เก็บเกี่ยว ขนาดไร่นาของชุมชนมีขนาดเล็ก เกษตรจะลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยกัน เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน สาหรับข้าวที่จะนามาทาข้าวฮางงอก อายุของข้าวจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 10 ของเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ให้
สังเกตลักษณะเมล็ดข้าวจะมีสีเหลืองทองคล้ายสีเหลืองใบหว่านพลับพลึง เพราะถ้าเก็บเกี่ยวข้าวที่มีอายุน้อยกว่านี้
จมูกข้าวจะไม่งอก
1.4 การนวดหรือฟาดข้าว เกษตรกรบ้านจานใช้ไม้หนีบที่มีลักษณะเป็นไม้ท่อนกลมยาวประมาณ
50-60 เซนติเมตรถูกร้อยเข้าด้วยกันโดยใช้เชือก นาไปรัดหรือหนีบโคนของมัดข้าวและทาการตีหรือฟาดข้างลงไปยัง
แผ่นไม้หรือพื้นเพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงข้าว
2. กรรมวิธีการทาข้าวฮาง กรรมวิธีในการทาข้าวฮางตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่โบราณ มี 4 ขั้นตอน เรียกว่า แช่
– นึ่ง – ผึ่ง – สี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแปรรูปข้าวข้าวให้สามารถบริโภคตลอดปี และในปัจจุบันข้าวที่ผลิตเพื่อนามา
บริโภคมีจานวนมากพอ จึงต้องการที่จะแปรรูปข้าวฮางเพื่อจาหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ดังนั้นปัจจุบันกลุ่ม
วิสาหกิจข้าวงอกฮางกล้องมีกระบวนการผลิตข้าวฮาง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การแช่ 2. การนึ่ง 3. การผึ่ง 4. การสี 5. การเก็บ
สิ่งเจือปน 6. การบรรจุภัณฑ์ ดังภาพที่ 4
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แช่ขา้ วเปลือง 24
ชั่วโมงนาขึ้นจาก
น้า ล้างให้สะอาด
ใส่กระสอบหมัก
ไว้ 24ชั่วโมง

บรรจุภัณฑ์
และจัดจาหน่าย

นาข้าวมานึ่ง
ประมาณ 4560 นาทีจนสุก

เก็บกาก
ข้าวเปลือก
และสิ่งปลอมปน
ด้วยมือ

นาไปสีด้วย
เครื่อง
สีขา้ วกล้อง

ผึ่งลมและ
ตากให้แห้ง

ภาพที่ 4 กระบวนการผลิตข้าวฮางงอกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องชุมชนบ้านจาน หมู่ 1
ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ขั้ น ตอนที่ 4 การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้ อ มู ล โดยการจัด เวที
ชาวบ้านและสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยา ชัดเจนของข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีชาวบ้าน
ครัง้ ที่ 1 และตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูล และปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ สามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้ โดย 1. ความรู้ที่ฝังลึก เข้าถึงได้โดยการถ่ายทอด
แบบตัวต่อตัว 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง เข้าถึงโดยผ่านการเรียนรู้จากชุดความรู้ และสื่อมัลติมเี ดียภูมิปัญญาการทาข้าวฮาง
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ออกแบบกิจกรรมร่วมกับชุมชน และดาเนินการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มข้าวงอกฮางกล้อง และคนในชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทา
ข้าวฮาง
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ พบว่า วิสาหกิจชุมชมกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจานได้ทาการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้การทาข้าวฮางขึ้น แต่ยังขาดในส่วนขององค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด ผู้วจิ ัยจึงได้ จัดทาและมอบสื่อมัลติมีเดียเรื่อง
ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น การทาข้าวฮางสู่ บ้านจาน ตาบลโนนนาจานอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ให้กับชุมชน เพื่อ เพิ่ม
ช่องทางในการให้ความรู้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ

สรุปผลการวิจัยและอธิปรายผล
สมาชิกลุม่ ข้าวงอกฮางกล้องใช้ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวก่า และข้าว กข.6 ที่ยังไม่แก่
จัด คือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า ระยะพลับพลึง” หรือ “ข้าวเขียว” ยึดถือกรรมวิธีการทาข้าวฮางตามภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สบื ทอดมาแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า แช่ – นึ่ง – ผึ่ง – สี แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การแช่ขา้ ว การ
นึ่งข้าว การผึ่งข้าว การสีข้าว การนาสิ่งปลอมปนออกจากข้าว และการบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ข้าวฮางของชุมชน
ประกอบด้วย ข้าวฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮางแดง ข้าวฮางก่า ข้าวฮางให้ราคาที่สูงกว่าราคาข้าวสารไม่ต่ากว่า 2-3
เท่า ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวสารธรรมดา การรับประทานข้าวฮางอ
ย่างต่อเนื่องสามารถช่วยเร่งเมตตาโบลิซึมของสมอง ป้องกันอาการปวดศีรษะ ป้องกันมะเร็งในสาไส้ใหญ่ รักษาระดับ
น้าตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิต สอดคล้องกับ มัณฑนา นครเรียบ (2555) ได้ศึกษาประโยชน์ที่ดี
ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอก ผลการศึกษาพบว่า การบริโภคข้าวที่ผ่านกระบวนการ ทาให้งอกซึ่ง ได้แก่
ข้าวกล้องงอก (การงอกจากข้าวกล้อง) และข้าวฮางงอก (การงอกจากข้าวเปลือก) จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
ดังนั้นในข้าวงอกจะมีสารอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวกล้องธรรมดา และเมื่อนาไปหุง ข้าวจะมีลักษณะอ่อนนุ่ม
กว่าข้าวกล้อง ง่ายต่อการรับประทาน โดยสารอาหารหลักที่เพิ่มขึ้นในข้าวงอกคือ สารกาบ้า เส้นใยอาหาร วิตามินอี
วิตามินบี1 บี6 สังกะสี แมกนีเชียม แกมมาออไร-ซานอล กรดไฟติก และกรดเฟอรูลิก ซึ่งสารกาบ้าเป็นสารที่ช่วย ให้
การทางานของไตดีขนึ้ ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยในการไหลเวียนของโลหิตในสมองดีข้นึ ป้องกันการเสื่อมของ สมอง
ป้องกันโรคเบาหวานและช่วยลดไขมันในเลือด เป็นต้น
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การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน และ
ร้อยละ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 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
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA
model) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง
อั ต ราส่ ว นและร้อ ยละ ส าหรับนั ก ศึก ษาระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิชาชีพ ชั้น ปี ที่ 1 3) เพื่อ ศึก ษาความพึ งพอใจของ
นักศึกษา ต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 25 คน โดยการสุม่ แบบเจาะจง (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จานวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.34 ถึง 0.68 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.25 ถึง 0.78
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยาก
ความเชื่อ มั่ น ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ าประสิ ทธิ ภ าพ และการทดสอบที (Dependent t-test)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง อัตราส่วนและร้อย
ละ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80/84.30 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละ สาหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบ
ซิปปา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53)
คาสาคัญ: รูปแบบซิปปา อัตราส่วนและร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1
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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 (xˉ = 4.53).
Keyword: CIPPA model, ratio and percentage, learning achievement

บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
มาก จากข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 ได้กาหนดเป้าหมายภายในปี 2561 ด้านพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กรอบแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ โดย 1) จัดให้มีระบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล
การศึกษาของผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน โดยในระดับอุดมศึกษาให้มีการวัดผลระดับชาติเมื่อจบหลักสูตร 2) ผลิตและ
พั ฒ นากาลั งคนที่ มีคุ ณ ภาพ มีสมรรถนะความรู้ค วามสามารถ โดยพั ฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ แ ห่ งชาติ
(National Qualification Framework) เพื่อการรับรองสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของผู้สาเร็จการศึก ษาในทุ ก
ระดั บ /ประเภทการศึ ก ษาโดยเฉพาะคุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ (Vocational Qualification) เพื่ อ การรั บ รองสมรรถนะในการ
ปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานอาชีพ (ศิริดา บุรชาติ. 2556)
คณิ ต ศาสตร์ เป็ น ความรู้ พ้ื น ฐานที่ ส าคั ญ ในการคิ ด ค้ น ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ส่ ง ผลให้ โลกเกิ ด ความ
เจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังคากล่าวของ โยฮัล คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ ( Johann Carl Friedrich
Gauss) ซึ่ งเป็ น นั ก คณิ ต ศาสตร์ชาวเยอรมั น ที่ มี ช่ือ เสี ย งในช่วงศตวรรษ 19 กล่ า วว่า “คณิ ต ศาสตร์ เป็ น ราชินี ของ
วิทยาศาสตร์ และทฤษฎีจานวนเป็นราชินขี องคณิตศาสตร์” นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์ยังมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒ นาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิ ดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ปั ญ หาหรือ สถานการณ์ ได้ อ ย่างถี่ ถ้ ว นรอบคอบ ช่วยให้ ค าดการณ์ วางแผน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปัญ หาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิ ตศาสตร์จึงเป็นประโยชน์ต่อ การดาเนินชีวิต ช่วยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ให้ดี ขึ้นและ
สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุมติ รา ศรีธรรม. 2558)
อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนยังพบปัญหาอยู่ดังที่ อัมมาร สยามวาลา (2555) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
การศึกษาไทย โดยมีตอนหนึ่งว่า “จากการรายงานของ OECD บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มเี วลาเรียนมากที่สุด
แต่กลับมีผลสัมฤทธิ์ต่า โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีเวลาเรียนมาก แต่ผลคะแนนจากการสอบต่า
เห็ น ได้ จ ากผลสอบ O-NET ที่ ป ระเทศไทยมี แ นวโน้ ม ลดลง ขณะที่ ข้ อ มู ล Programme for International Student
Assessment (PISA) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้พบว่า ผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่าลงมาโดย
ตลอด ซึ่งอาจต่ากว่า 50%” ซึ่งตรงกับปัญหาหลักในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา สถิตวิ ิศวกรรม ของนักศึกษา
ระดั บปริญ ญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีพ ลังงาน ที่ผ่ านมา พบว่า นั กศึกษามีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นอยู่ในระดั บ
ค่อนข้างต่า ซึ่งเกิดจากความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เดิม ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเจตคติต่อ
ตนเองและต่อสาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพรรณ พลชานิ (2547) และชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544)
แรงจู ง ใจในการเรี ย น (นิ พ นธ์ สิ น พู น . 2545: 121) ความพร้ อ มในการเรี ย น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย น และ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา หรือนักศึกษากับอาจารย์
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ (จุไรรัตน์ อาจแก้ว . 2547, ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ และสุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์. 2548:
257) ด้ านการใช้ส่ือประกอบการเรีย นการสอน (เขษมชาติ อารีมิต ร. 2547: 142) และด้านการวัด ผลประเมิน ผล
(โกมล ไพศาล. 2549: 17) รวมถึงปัญหานักศึกษาบางคนไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร
การจัด การเรียนการสอนแบบซิ ปปา (CIPPA model) เป็ น การพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีความสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง โดยที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งมีหลัก 5 ประการ คือ 1) การให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
(Construct) 2) การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) 3) การให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้
มากที่สุด (Participation) 4) การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) และ 5) การให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน (Application) (ทิศนา แขมมณี. 2545) โมเดลซิปปาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ภายใต้การทางานของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและค้นหาคาตอบในบทเรียน ซึ่งลักษณะการเรียนของ
โมเดลซิปปาจะสอดคล้องกับกระบวนการในการสอนการแก้ปัญหาในรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ (ปกาศิต ปลั่ง
กลาง. 2545) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์วรรณ กันตา (2556) และชาญวิทย์ หาญรินทร์ (2557) การ
จัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาจึงน่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมรูปแบบหนึ่งที่จะนามาพัฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
จากสภาพปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น
ทาให้มีความจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบซิปปา ว่าจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง อัตราส่วน
และร้ อ ยละ สู ง ขึ้ น หรื อ ไม่ เพื่ อ น าไปใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การจั ด ก ารเรี ย นการสอนในรายวิ ช าด้ า น
คณิตศาสตร์อื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรีย นรู้ โดยวิธีก ารเรีย นรู้ แ บบซิ ป ปา เรื่อ ง อั ต ราส่ ว นและร้อ ยละ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

1. ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า รเรีย น วิ ช า
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
สาหรับนัก ศึก ษาระดับ ประกาศนีย บัต รวิชาชีพ
ชัน้ ปีที่ 1

การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ย นรายวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน เรื่อ ง
อั ต ราส่ ว นและร้ อ ยละ โดยวิธี ก ารเรี ย นรู้
แ บ บ ซิ ป ป า (CIPPA model) ส า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชัน้ ปีที่ 1

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึก ษาสาขาวิชาการบั ญ ชี วิทยาลั ยธาตุ พ นม มหาวิท ยาลั ย
นครพนม ที่เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 53 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย (Cluster Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี จานวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง
0.34 ถึง 0.68 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.25 ถึง 0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 1.00
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้มาตรประมาณค่า
แบบ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Method) จานวน 25 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2. ดาเนินการสอนนักศึกษา โดยผู้วิจัยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model)
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
3. หลังจากดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทาการทดสอบหลังเรียน
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
4. ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี อ่ การเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คือ 80/80 โดยการหาค่า E1/E2
2. วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิชาชีพ ชั้น ปี ที่ 1
สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA
model) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยการทดสอบที (t-testแบบ Dependent Samples)
3. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ แบบซิปปา (CIPPA model)
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับ
นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่พัฒ นาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80/84.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น มีการออกแบบการสร้างและพัฒนาตามลาดับขั้นตอนทางวิชาการโดยผ่านการประเมินตรวจสอบและแก้ไข
จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสมน่าสนใจ ทาให้ นักศึกษาได้เรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักศึกษาได้ใช้กระบวนการคิด
กลั่นกรองข้อมูลมากขึ้น ได้ฝึกการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง รู้จักการสร้างความรู้ใหม่ พร้อมทั้งได้
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันที สิทธิศาสตร์ ได้ศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผล
การศึกษาค้นคว้าปรากฏผลดังนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 78.42/76.09 สอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ เขียวอ่อน ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ มี
ประสิทธิภาพ 82.49/85.92 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราภรณ์ ระบาเลิศ ศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจานวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปาของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการศึก ษาค้น คว้า พบว่าแผนการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจานวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 91.09/81.60
2. นักศึกษาที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ทาให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากนี้นักศึกษายังรู้จัก
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ได้ เรี ย นรู้ ก ระบวนการคู่ กั บ การปฏิ บั ติ และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรากาญจน์ หงส์ชูตา (2545) ที่พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยใช้รูปแบบซิ ปปา สามารถพั ฒ นานั ก ศึก ษาให้ เกิ ด การเรีย นรู้ได้ จ ริง มีค่ าเฉลี่ ย ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 75 และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
เรียนรู้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าจานวนนักเรียนที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลวษา ปิยะนฤพัทธ
(2551) ที่พบว่า ผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้หลักการซิปปามีค่าร้อยละ 73.16 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด คือร้อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกกระบวนการทางาน
อย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนในการทางานหรือการแก้ปัญ หาอย่างเป็นระบบ จนการดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อันเป็นประสบการณ์ตรงที่มคี ุณค่าสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2554) ที่กล่าวถึงวิธีการสร้างความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียน
แบบลองผิ ดลองถู กบ้ าง จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิ ด การเรียนรู้ในวิธีการแก้ ปัญ หา จดจ าการเรียนรู้ได้ ดี และเกิด ความ
ภาคภูมิใจในการทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว ควรให้ผู้เรียนฝึกนาการเรียนรู้นั้นไปใช้บ่อยๆ
การให้ผู้เรียนได้รับผลที่ตนพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสาเร็จ

วิจารณ์และสรุปผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้ อ ยละ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 มี ค่ า เท่ า กั บ 82.80/84.30 พบว่ า ค่ า คะแนน
ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 82.80 และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์คดิ เป็นร้อยละ 84.30 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียน
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.53, S.D. = 0.24)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนาไปใช้ประโยชน์
1. การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนต้อ งเน้น ให้ นัก ศึก ษาได้ เป็ น ผู้ ล งมือ ปฏิบัติเอง มีส่ ว นร่วมในการท า
กิจกรรม เพื่อทาให้นักศึกษาได้เกิดทักษะกระบวนการต่างๆ
2. ควรมีการชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและพฤติกรรมของตนเองในการเรียนการสอนก่อนการดาเนินการ
3. ครูผู้ สอนควรกาหนดเวลา และแบ่ งเวลาในการจั ดกิ จกรรมแต่ล ะขั้น ตอนให้ เหมาะสม เพื่อ ทาให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพต่อนักศึกษามากที่สุด
4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มคี วามเป็นกันเองนัน้ สามารถช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียด
ในการเรียนการสอนได้
5. การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกทางความคิด การพูดและการกระทา โดย
ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อย่างอิสระ สามารถแสดงออกถึงผลงานแห่งการเรียนรู้ของตนเองได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้กับนักศึกษากลุ่มอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย
2. ควรทาการศึกษาวิจัยเป็นภาคเรียน เพราะช่วงเวลาจะได้มากขึ้น ผลการสะท้อนการปฏิบัตจิ ะได้ชัดเจนขึน้
3. ควรท าการศึ ก ษาวิจั ย ในวิชาอื่ น ๆ หรือ เนื้อ หาอื่ น ๆ นอกเหนือ จากที่ ได้ ศึ ก ษานี้ เพื่ อ ให้ ผ ลการวิจั ย ที่
หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึน้
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การศึกษาต้ นทุ นและผลตอบแทนของการปลู กผั กชี ฝรั่ ง : กรณี ศึกษากลุ่ มเกษตรกร
ของบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม 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 บรรลุศลิ ป์1*
Maneewan Bunlusilp1*
บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝรั่ง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร
ของบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุ นและ
ผลตอบแทนของการปลู กผั ก ชีฝ รั่งในบ้ านพระกลางทุ่ ง ต าบลพระกลางทุ่ ง อ าเภอธาตุ พ นม จั งหวัดนครพนม
มีวิธีก ารศึก ษาโดยใช้แบบสั มภาษณกับเกษตรกรที่ปลู กผั กชีฝ รั่งบ้ านพระกลางทุ่ ง ทั้ งหมด 69 ครัวเรือน และ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการปลูกของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องพันธุ์ผักชี
ฝรั่งร้อยละ 29.80 และค่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานช่วงการดูแลรักษา ค่าปุ๋ยร้อยละ 12.78 ค่ายาปราบศัตรูพืช
ร้อยละ 5.10 จะใช้ในช่วงการดูแลรักษา ต้นทุนการปลูกผักชีฝรั่งถั่วเฉลี่ยไร่ละ 16,276.38 บาท เป็นต้นทุนคงที่ไร่ละ
1,752 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 14,524.38 บาท ปริมาณผลผลิตผักชีฝรั่งเฉลี่ยของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่งไร่ละ
1,050 กิโลกรัม มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับกิโลกรัมละ 23.60 บาท รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งต่อรายเฉลี่ย
เท่ากับ 24,780 บาทต่อปี กาไร่เฉลี่ยของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่งไร่ละ 8,503.62 บาท อัตราส่วนกาไรต่อต้นทุน
เท่ากับร้อยละ 52.25 อัตราส่วนกาไรต่อค่าขาย เท่ากับร้อยละ 34.32 และอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
เท่ากับร้อยละ 60.10
คาสาคัญ: 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

บทนา
ภาคเกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การ เปลี่ยนแปลงอย่างสูง เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีกรอบ
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ เป็นกรอบนาในการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สถานการณ์ในระดับโลกและ
ระดับประเทศได้ส่งผลต่อวิถีการผลิต การบริโภคในประเทศ ซึ่งถูกผูกโยงไปสู่ระดับระหว่างประเทศมากขึ้น กติกา
การค้าโลกและกติการะหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงสองทศวรรษ ที่ผ่านมา มีส่ วนอย่างสาคัญต่อการ
เปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าว กติก าต่างๆ เหล่ านี้ มิได้ ส่ งผลเพี ยงการค้า หรือ มิติทางเศรษฐกิ จของชุม ชนเท่ านั้น แต่ได้
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและชุมชนชนบท ซึ่งในปัจจุบัน
ภาคเกษตรกรรมไทยเหลือเพียงร้อยละ 33.5 ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่โลกก็กาลังเผชิญ
กับปัญหาใหม่ ๆ ที่ท้าทายสังคมโลก เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันคนจนของประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 9.55% ของจานวนประชากรทั้งประเทศ
(ปี 2549) โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในชุมชนภาคเกษตรกรรมซึ่งมีอยู่ราว 5,378,700 คนจากจานวนคนจนทั้งสิ้น 6.1 ล้าน
คน เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ที่แม้ถูกพิจารณาว่าไม่ได้อยู่ภายใต้เส้นความยากจนของ สานักงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ก็ต้องตกอยู่ในภาวะหนี้สิน เมื่อลองคานวณจากการซื้อหนี้ของกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อต้นปี
2550 พบว่าเกษตรกรเป็นหนี้โดยประมาณ 172,375 บาท/ราย เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจานวน 6.3 ล้านคน ถ้า
รวมเกษตรกรที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ อีกจานวนหนึ่ง รวมกันอาจจะถึง 10 ล้านคน คิดอย่าง
หยาบ ๆ ก็จะเป็นหนีร้ วมกันไม่นา่ จะน้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท[1]
กรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินการส่งเสริมให้เป็นพืชเป้าหมายชนิดหนึ่งที่กาหนดแนะนาเพื่อคัดเลือกและ
ส่งเสริมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม (GDP) ที่ต้องการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานบนพืน้ ฐานความยั่งยืนในระบบการผลิตและสิ่งแวดล้อม อันทาให้คุณภาพ สุขภาพชีวติ ที่ดี ตอบสนองด้าน
การค้าสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2556 มีเกษตรกรสนใจปลูกผักชีฝรั่งในเชิง
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การค้ามากขึน้ และขยายพื้นที่ปลูกเป็นจานวนมาก เป็นพืชที่มีการส่งไปจาหน่ายยังต่างประเทศมากกว่า 46 ประเทศ
มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อไป และมีแนวโน้มส่งออกเพิ่มสูงขึน้ ทุกปี ภาครัฐและเอกชน จึงให้ความ
สนใจในการศึกษาระบบการผลิตผักชีฝรั่งมากขึ้น [2]
เกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่หลังจากการ
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะหารายได้เสริมจากการปลูกผักชีฝรั่ง เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย ขายได้ราคาดี ปลูกเพียงครั้ง
เดียวก็สามารถเก็บผลผลิตได้ 2-3 เดือน จึงเป็นอาชีพยอดนิยมของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรมีพ้ืนที่
เพาะปลูกจากัดทาให้ตอ้ งปลูกแต่พชื ที่มอี ายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพื่อให้มีรอบการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับหลายครั้ง
ต่อปี โดยบ้านพระกลางทุ่งจะมีจานวนครัวเรือนทั้งหมด 152 ครัวเรือน และได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกผักชีฝรั่ง
จานวน 69 ครัวเรือน โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูก 252 ไร่ การเพาะปลูกทาให้เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจและปัญหาจากหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ โรคและแมลง จึงทาให้ผลผลิตที่
ได้ไม่มคี วามแน่นอนตลอดจนไม่สามารถควบคุมการเพิ่มผลผลิตได้ อีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถประมาณการรายจ่าย
หรือต้นทุนที่แน่นอนได้ [3]
ด้วยปัญหาและข้อจากัดดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
ผักชีฝรั่งของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นข้อมูลใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเพาะปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุ่ง แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักชีฝรั่งของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง ที่ขึ้นทะเบียน
ปลูกผักชีฝรั่ง จานวน 69 ครัวเรือนโดยใช้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 69 ครัวเรือน
2. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
2.1 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) โดยการใช้แ บบสั ม ภาษณ์ เกษตรกรที่ ป ลู ก ผั ก ชี ฝ รั่ ง ในบ้ า น
พระกลางทุ่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 69 ครัวเรือน
2.2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้ จ ากการค้ น คว้า และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกผักชีฝรั่ง ข้อมูลวิชาการ หนังสือและข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 ระยะเวลาศึกษา ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559

วิธีการดาเนินงาน
วิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนบ้านพระกลางทุ่ง ตาบล พระ
กลางทุง่ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ข้นึ ทะเบียนผู้ปลูกผักชีฝรั่งจานวน 69 ครัวเรือน
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กลุ่มตัวอย่าง (Population Sampling) ที่ใช้ในการคานวณครั้งนี้ได้แก่ ประชากรในเขตพื้นที่บ้านพระกลาง
ทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ข้นึ ทะเบียนผู้ปลูกผักชีฝรั่งจานวน 69 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
สาหรับเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลของการวิ จัยครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire) ที่ผู้วจิ ัยกาหนด
ขึน้ ตามวัตถุประสงค์ จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกผักชีฝรั่งของบ้าน
พระกลางทุ่ง ได้แก่ จานวนครัวเรือน พืน้ ที่เพาะปลูก การใช้เงินทุน ปัญหาและอุปสรรคด้านการปลูก
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยในการปลูกผักชีฝรั่ง
ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต รายได้ ผลตอบแทนการจาหน่ายผักชีฝรั่ง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. ประสานงานโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องของบ้านพระกลางทุ่ง ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกผักชีฝรั่ง เพื่อ ขอ
ความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลและแจ้งกาหนดการในการเก็บข้อมูลให้สมาชิกได้ทราบอย่างทั่วถึง
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม วันเวลาและสถานที่ ที่นัดหมายจนครบจานวนสมาชิกที่ต้องการ
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผล แปลความ สรุปและเขียนรายงานผลการวิจัย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วเิ คราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น
สมาชิกในครอบครัว (ราย)
- สมาชิกที่ช่วยทาสวน
- สมาชิกที่ไม่ได้ช่วยทาสวน
ที่ดนิ ทีใ่ ช้ในการปลูก
- เช่า
- เจ้าของ
พื้นทีใ่ นการเพาะปลูก (ไร่)
- 0.5-1
- 1.5-2
สาเหตุที่ปลูกผักชีฝรั่ง (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
- จาหน่ายได้ราคาดี
- ปลูกและดูแลรักษาง่าย
- ปลูกตามญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
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จานวน (ราย)

ร้อยละ

109
21

83.85
16.15

55
14

79.71
20.29

50
19

72.46
27.54

55
60
10

79.10
86.96
14.49
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ประเด็น
- ปลูกตามคาแนะนาของเกษตรกรตาบล-อาเภอ
- ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพืชชนิดอืน่
- สามารถจาหน่ายได้ตลอดปี
- เป็นอาชีพที่ทามานานมีความชานาญ
การได้รับความรู้และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
- เพื่อนเกษตรกร
- เจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอ
- เอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ
- เจ้าหน้าที่เกษตรตาบล
- เอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานของเอกชน
การกูเ้ งินมาลงทุน
- กู้
- ไม่กู้
การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- ความรู้ในการปลูกผักชีฝรั่ง
- ด้านเงินกู้
- มีเจ้าหน้าที่ที่มาให้คาแนะนา
- ได้รับการแจกปุย๋ หรือยาปราบศัตรูพชื
แหล่งน้าทีใ่ ช้ในการเพาะปลูก
- แม่นาโขง
้
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปลูกผักชีฝรั่ง
- ผักชีฝรั่งเป็นโรคและตายได้ง่าย
- ค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพชื ราคาสูง
- อุปกรณ์ใช้ในการเพาะปลูกมีราคาสูง
- ขาดแคลนแรงงาน
- ปริมาณน้าที่ใช้ในการเพาะปลูก
- ผลผลิตไม่แน่นอน
- ราคาตกต่า
- การกดราคาจากพ่อค้ารายกลาง
ปลูกผักชีฝรั่งเพิ่ม
- ไม่คิด
- คิด
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จานวน (ราย)
20
32
69
65

ร้อยละ
28.99
46.38
100.00
94.20

65
20
15
35
5

94.20
28.99
21.74
50.72
7.25

52
17

75.36
24.64

60
7
30
20

86.96
10.14
43.48
28.99

69

100.00

15
69
60
10
12
50
65
55

27.74
100.00
86.96
14.49
17.39
72.46
94.20
79.71

41
28

59.42
40.58
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จากตารางที่ 1 พบว่าสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรทั้งหมด มีจานวน 130 ราย เป็นสมาชิกที่ช่วย
ทาสวน 109 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 83.85 และสมาชิกที่ไม่ได้ช่ วยทาสวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.15
ของสมาชิกในครอบครัวทีด่ ินที่เกษตรกรเช่าเพื่อใช้ปลูกผักชีฝรั่ง มีจานวน 55 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 79.71 และ
มีเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินเอง จานวน 14 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 20.29 มีขนาดพื้นที่เพาะปลูก ระหว่าง 0.5 1 ไร่ จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.46 พื้นที่เพาะปลูกผักชีฝรั่งระหว่าง 1.5 - 2 ไร่ จานวน 19 ราย คิด
เป็นร้อยละ 27.54 เหตุผลที่เกษตรกรนิยมปลูกผักชีฝรั่งส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่าสามารถจาหน่ายได้ตลอดปี จานวน
69 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ เป็นอาชีพที่ทามานานมีความชานาญ จานวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ
94.20 ปลูกและดูแลรักษาง่าย จานวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96 จาหน่ายได้ราคาดี จานวน 55 ราย
คิดเป็นร้อยละ 79.10 ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพืชชนิดอื่น จานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.38 ปลูกตามคาแนะนา
ของเกษตรกรตาบล-อาเภอ จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.99 ปลูกตามญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน มีจานวน
10 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.49 แหล่งข้อมูลที่เกษตรกรได้รับความรู้และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รับความรู้จาก
เพื่อนเกษตรกร จานวน 65 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่เกษตรกรตาบลมาให้ความรู้
จานวน 35 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.72 เจ้าหน้าที่เกษตรกรอาเภอมาให้ความรู้ จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 28.99 ใช้เอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ จานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.74 ใช้เอกสารต่าง ๆ จาก
หน่วยงานของเอกชน จานวน 5 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 เกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่ง ที่กู้เงินมาลงทุนทาสวน
ผักชีฝรั่ง จ านวน 52 ราย คิด เป็ นร้อยละ 75.36 เกษตรกรที่ไม่ได้กู้ จานวน 17 ราย คิดเป็น ร้อยละ 24.64
เกษตรกรได้ รับความช่วยเหลือ จากรัฐบาลในด้ านความรู้ในการปลู ก ผัก ชีฝ รั่ง จานวน 60 ราย คิ ด เป็ น ร้อยละ
86.96 รองลงมาคือ มีเจ้าหน้าที่ที่มาให้คาแนะนา จานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.48 ได้รับการแจกปุย๋ หรือยา
ปราบศัตรูพืช จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.99 ด้านเงินกู้ จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.14 ใช้น้า
จากแม่น้าโขง จานวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกผักชีฝรั่ง ส่วนใหญ่มีปัญหา
ในเรื่องค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูงจานวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ราคาตกต่าจานวน
65 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.20 อุปกรณ์ใช้ในการเพาะปลูกมีราคาสูง จานวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96 การ
กดราคาจากพ่อค้ารายกลาง จานวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.71 ผลผลิตไม่แน่นอน จานวน 50 ราย คิดเป็น
ร้อ ยละ 72.46 ผั ก ชีฝ รั่ งเป็ น โรคและตายได้ ง่าย จ านวน 15 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.74 ปริม าณน้าที่ ใช้ในการ
เพาะปลู ก จ านวน 12 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 17.39 ขาดแคลนแรงงาน จ านวน 10 ราย คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 14.49
เกษตรกรผู้ปลูกผั กชีฝรั่ง มีค วามคิดเห็น ว่าจะไม่ปลูก ผักชีฝรั่งเพิ่มขึ้น จากเดิ ม จานวน 41 ราย คิด เป็ นร้อยละ
59.42 และเกษตรกรไม่คดิ จะปลูกผักชีฝรั่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจานวน 28 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.58
ตารางที่ 2 แสดงจานวนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ เฉลี่ยต่อรายของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่ง บ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระ
กลางทุง่ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จานวนเงินกู้ (บาท)
53,000

ดอกเบีย้ (บาท)
609.86

หมายเหตุ : ดอกเบี้ยใช้ค านวณในอัต ราร้อ ยละ 3.5 ตามอั ต ราดอกเบี้ย เงิน กู้ ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในเดือน เมษายน 2559 ใช้เวลาในการคานวณ 120 วัน ตามอายุของการปลูกผักชีฝรั่ง
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จากตารางที่ 2 พบว่าเกษตรกรมีเงิน กู้ เฉลี่ ย ต่อ รายในบ้ านพระกลางทุ่ ง ต าบลพระกลางทุ่ ง อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเงิน 53,000 บาท ดอกเบีย้ เฉลี่ยต่อราย เป็นเงิน 609.86 บาท
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลค่าเครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสวนผักชีฝรั่ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้
เครื่องสูบน้า
เครื่องพ่นยา
หมายเหตุ: อัตราค่าเสื่อมราคา ร้อยละ 20 ต่อปี

ราคาทุน / หน่วย (บาท)
6,000
850

จากตารางที่ 3 พบว่าเกษตรกรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสวนผักชีฝรั่ง ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบ
น้า ราคาทุน 6,000 บาท และเครื่องพ่นยา ราคาทุน 850 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการปลูกผักชีฝรั่ง
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลต้นทุนการปลูกเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุง่ ตาบลพระกลางทุ่ง
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปัจจัยการผลิต
ร้อยละ
ต้นทุนการปลูกเฉลี่ย
(บาท / ไร่)
ต้นทุนคงที่
-ค่าเช่าและภาษีที่ดนิ
-ค่าเสื่อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทาสวนผักชีฝรั่ง
รวมต้นทุนคงที่
รวม
ต้นทุนผันแปร :
-ค่าใช้จ่ายในเรื่องพันธุ์ผักชีฝรั่ง
-ค่าปุ๋ย
-ค่าแรงในการปลูก
-ค่าแรงในการเตรียมดินเพื่อทาสวน
-ค่าแรงในการดูแลรักษา
-ค่าใช้จ่ายในเรื่องวัสดุคลุม่ แปลง
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
-ยาปราบศัตรูพชื
-ค่าวัสดุที่ใช้ในการมัดและเข้าจุก
-ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว
รวมต้นทุนผันแปร
ต้นทุนรวม (บาท/ไร่)

1,466.67
285.33

9.01
1.75

1,752.00

10.76

4,850.00
2,080.71
1,700.00
1,500.00
1,200.00
250.00
1,100.00
830.00
566.67
447.00
14,524.38
16,276.38

29.80
12.78
10.44
9.22
7.37
1.54
6.76
5.10
3.48
2.75
89.24
100.00
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จากตารางที่ 4 พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งทาสวนผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีต้นทุนการปลูก เฉลี่ย เท่ากับ 16,276.38 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่
ค่าเช่าที่ดิน เท่ากับ 1466.67 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.01 และค่าเสื่อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ เท่ากับ
285.33 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นการใช้ปัจ จัยเรื่องพันธ์ผักชีฝรั่ง เท่ากับ
4,850 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาเป็นค่าปุ๋ย เท่ากับ 2,080.71 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
12.78 ส่วนค่าแรงในการปลูก เท่ากับ 1,700 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.44 ส่วนค่าแรงในการเตรียมดิน
เพื่อ ทาสวน เท่ากับ 1,500 บาทต่อไร่ หรือคิ ดเป็น ร้อยละ 9.22 ส่วนค่าแรงในการดูแลรัก ษา เท่ากับ 1,200
บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.37 ส่วนค่าน้ามันเชื้อเพลิง เท่ากับ 1,100 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.76
ส่ ว นยาปราบศั ต รู พื ช เท่ า กั บ 830 บาทต่ อ ไร่ หรือ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.10 ส่ ว นค่ า วั ส ดุ ที่ ใช้ในการมั ด เท่ า กั บ
566.67 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 ต้นทุนที่ใช้เป็นส่วนน้อยที่สุดได้แก่ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว เท่ากับ
477 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 และค่าใช้จ่ายในเรื่องวัสดุคลุมแปลง เท่ากับ 250 บาทต่อไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.54 ของต้นทุนเฉลี่ย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกผักชีฝรั่ง
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต
ผลผลิต เฉลี่ย (กิโลกรัม / ไร่)
ราคาเฉลี่ย (บาท / กิโลกรัม)
รายได้เฉลี่ย (บาท / ไร่)

1,050
23.60
24,780

จากตารางที่ 5 พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม มีผลผลิตผักชีฝรั่งที่ปลูกเท่ากับ 1,050 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ยเท่ากับ 23.60 บาทต่อ
กิโลกรัมรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 24,780 บาทต่อไร่
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกาไรเฉลี่ยต่อไร่
กาไร(บาท / ไร่)
ราคาขายเฉลี่ย / ไร่ (บาท)

ต้นทุนเฉลี่ย / ไร่ (บาท)

กาไรเฉลี่ย / ไร่(บาท)

24,780

16,276.38

8,503.62

จากตารางที่ 6 พบว่ากาไรเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุ่ง ตาบล พระกลางทุ่ง อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เท่ากับ 8,503.62 บาทต่อไร่
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ตารางที่ 7 แสดงอัตราส่วนทางการเงินของการปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม
ผลการวิเคราะห์
ร้อยละ
อัตราส่วนกาไรต่อต้นทุน
52.25
อัตราส่วนกาไรต่อค่าขาย
34.32
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
60.10
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงินของการปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุง่ ตาบลพระ
กลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่าอัตราส่วน กาไรต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 52.25 อัตราส่วนกาไร
ต่อค่าขายเท่ากับร้อยละ 34.32 และอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับร้อยละ 60.10
ตารางที่ 8 แสดงรายได้ตอ่ รายต่อปีเฉลี่ยของเกษตรกรปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลธาตุพระกลางทุ่ง
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
รายได้เฉลี่ย / ราย / ปี

29,736

จากตารางที่ 8 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อรายต่อปี ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งของ บ้านพระกลางทุง่
ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เท่ากับ 29,736 บาท
ตารางที่ 9 แสดงช่องทางการจัดจาหน่าย
ช่องทางการจัดจาหน่าย

จานวน (ราย)
58
11
69

พ่อค้ามารับเอง
บอกเสนอให้พ่อค้ามาซือ้ ที่สวน
นาไปขายให้พอ่ ค้าที่ตลาด
ขายให้เกษตรกรรายใหญ่
โรงงานผักชีฝรั่ง
สหกรณ์การเกษตร
อื่น ๆ
รวม

ร้อยละ
84.06
15.94
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะจาหน่ายผักชีฝรั่ง โดยพ่อค้ามารับเอง จานวน 58 หรือคิด
เป็นร้อยละ 84.06 และรองลงมา เกษตรกรบอกเสนอให้พ่อค้ามาซือ้ ที่สวน จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.94
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ตารางที่ 10 แสดงวิธีการจาหน่ายผักชีฝรั่งของเกษตรกร
วิธีการจาหน่าย
ขายเหมายกแปลง
ชั่งตามน้าหนัก (กิโลกรัม)
เก็บผลผลิตก่อนแล้วตีราคา
ไม่ตอบ
รวม

จานวน (ราย)
69
-

ร้อยละ
100.00
-

69

100.00

จากตารางที่ 10 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะจาหน่ายโดยวิธีชั่งตามน้าหนักของผักชีฝรั่งจานวน 69 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านผลผลิต (เกษตรกรแต่ละรายสามารถตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ปัญหาผลผลิต

เกษตรกรที่มีปัญหา
จานวน (ราย) ร้อยละ

เกษตรกรทีไ่ ม่มีปัญหา
จานวน (ราย) ร้อยละ

รวม

สภาพดินฟ้าอากาศไม่อานวย
ผักชีฝรั่งมีขนาดเล็ก
ปลูกแล้วไม่ขนึ้
อื่น ๆ

55
60
48

14
9
21

100
100
100

79.71
86.96
69.57

20.29
13.04
30.43

จากตารางที่ 11 พบว่าปั ญ หาและอุ ป สรรคด้ านผลผลิ ต ของผู้ ปลู ก ผั ก ชีฝ รั่ง ส่ ว นใหญ่ มี ปัญ หาเรื่อ ง
ปลูกแล้วไม่ขึ้นจานวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96 ส่วนเกษตรกรที่ ไม่มีปั ญ หา เรื่องปลูกแล้วไม่ขึ้นจานวน
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.04 สภาพดินฟ้าอากาศไม่อานวยเกษตรกรมีปัญหาจานวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ
79.71 ส่วนเกษตรกรที่ไม่พบปัญหาด้านสภาพดินฟ้าอากาศไม่อานวยจานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.29 ปลูก
แล้วไม่ขึ้น เกษตรกรมีปัญหาจานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.57 ส่วนเกษตรกรที่ไม่พบปัญหาปลูกแล้วไม่ขึ้น
จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.43
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดจาหน่าย
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดจาหน่าย (เกษตรกรแต่ละรายสามารถตอบได้มากกว่า
1 คาตอบ)
ปัญหาและอุปสรรค
การจัดจาหน่าย

เกษตรกรที่มีปัญหา
จานวน (ราย) ร้อยละ

ไม่มผี ู้รับซื้อ
พ่อค้ารายกลางกดราคา
ราคาตลาดของผักชีฝรั่งตกต่า
อื่น ๆ

3
57
49

4.35
82.61
71.01

1901

เกษตรกรทีไ่ ม่มีปัญหา
จานวน
ร้อยละ
(ราย)
66
95.65
12
17.39
20
28.99

รวม

100
100
100
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จากตารางที่ 12 พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านการจาหน่าย พบว่ามีปัญหาเรื่องพ่อค้ารายกลางกดราคา
จานวน 57 คิดเป็นร้อยละ 82.61 เกษตรกรที่ไม่พบปัญหาเรื่องพ่อค้ารายกลางกดราคา จานวน 12 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 17.39 เกษตรกรที่มีปัญ หาด้านราคาตลาดของผักชีฝรั่งตกต่า จานวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.01
เกษตรกรที่ไม่พบปัญหาด้านราคาตลาดของผักชีฝรั่งตกต่า จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.99 เกษตรกรที่มี
ปัญหาด้านการไม่มีผู้รับซื้อหลังการเก็บเกี่ยว 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.35 เกษตรกรที่ไม่พบปัญหาด้านนี้ จานวน
66 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.65

สรุปผลและอธิปรายผล
ข้อมูลทั่วไป
จานวนสมาชิกครอบครัว ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่ง มีทั้งหมด 130 คน เป็นสมาชิกที่ช่วยทาสวน
ผั ก ชีฝ รั่ง จ านวน 109 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 83.85 แสดงให้ เห็ น ว่า ในภาคเกษตรกรรมจ าเป็ น ต้อ งมีส มาชิก ใน
ครอบครัวช่วยกันทางาน
พื้นที่เพาะปลูกผักชีฝรั่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่า 55 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 79.71 จึงทาให้เกษตรกรเสีย
ค่าเช่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ต้นทุนสูงขึ้น และอีกประการหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีพนื้ ที่เพาะปลูกจากัด จานวน
0.5-1 ไร่ จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.46
เหตุผลที่ปลูกผักชีฝรั่งเกษตรกรส่วนใหญ่มจี านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ให้เหตุผลว่าเป็นอาชีพที่
สามารถจาหน่ายได้ตลอดปีและเป็นอาชีพที่ทามานานมีความชานาญในการปลูกแสดงให้เห็นว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของ
เกษตรกรและเกษตรกรต้องการได้รับการส่งเสริมในเรื่องราคาของผลผลิตที่เพิ่มมากขึน้
แหล่งความรู้ที่เกษตรกรได้รับและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปลูก เกษตรกรจานวน 65 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 94.20 ได้รับความรู้จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ได้เข้ามาดูแลให้
คาปรึกษากับเกษตรกรได้ดเี ท่าที่ควร
แหล่งเงินทุนของเกษตรกรส่วนใหญ่จากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ เงิน ออมของกลุ่มผักชีฝรั่ง องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.36 กู้เงินซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีเงินทุนจากัดและเกษตรกร
ส่วนใหญ่ที่กู้เงิน จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.46 กู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่ง
เป็นแหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรเป็นสมาชิกอยู่ และแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ ต่า
แหล่งน้าที่ใช้ในการปลูกผักชีฝรั่ง เกษตรกรส่วนใหญ่มีจานวน 69 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 100 ใช้น้า
จากแม่น้าโขงซึ่งเป็นแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี
ปัญ หาและอุ ปสรรคในการปลู กผั ก ชีฝ รั่งมี เกษตรกรจานวน 69 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 เห็ นว่า
อุปสรรคเกิดจากค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชราคาสูง และ ราคาของผักชีฝรั่งตกต่า ต้องการให้รัฐบาลประกันราคา
ผักชีฝรั่งให้สูงขึน้
ความคิดเห็นในการปลูกผักชีฝรั่งในอนาคตของเกษตรกรจานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.58 คิดจะ
ปลูกเพิ่มถ้ามีพ้ืนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากสามารถจาหน่ายได้ตลอดปีและเป็นอาชีพที่ทามานานมีความชานาญ
ต้นทุนการปลูกผักชีฝรั่งของเกษตรกรในบ้านพระกลางทุ่ง
การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องพันธุ์ผักชีฝรั่ง ค่าปุย๋
และค่าแรงงานเป็นปัจจัยหลักของการผลิต ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายมีปัจจัยในการผลิตที่คล้ายกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรไม่ได้มเี ทคนิคในการปลูกที่แตกต่างกัน
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ต้นทุนการปลูกเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่ง มีต้ นทุนการปลูกส่วนใหญ่เป็นค่าพันธุ์ผักชีฝรั่ง เท่ากับ
4,850 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมาเป็นค่าปุ๋ย 2,080.71 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.78 ค่าแรงใน
การปลูก 1,700 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.44 ค่าแรงในการเตรียมดินเพื่อทาสวน 1,500 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 9.22 ค่าแรงในการดูแลรักษา เท่ากับ 1,200 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.37 ของต้นทุนเฉลี่ย
ผลตอบแทนจากการปลูกผักชีฝรั่งของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง
ผลผลิตเฉลี่ยผักชีฝรั่งของเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง 1,050 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาเฉลี่ยของผักชีฝรั่งที่เกษตรกรปลูกได้ในบ้านพระกลางทุง่ ขายได้โดยเฉลี่ย 23.60 บาทต่อกิโลกรัม
ค่าขายเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุ่ง มีค่าเฉลี่ย 24,780 บาทต่อไร่
กาไรเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุ่ง มีค่าเฉลี่ย 8,503.62 บาทต่อไร่
กาไรเฉลี่ย ต่อ ไร่ที่เกษตรกรผู้ ปลูก ผัก ชีฝ รั่งในบ้ านพระกลางทุ่ ง ต าบลพระกลางทุ่ ง อ าเภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม เมื่อนามาพิจารณากับดอกเบีย้ เงินกู้ที่ต้องใช้คืนเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ จะเห็นได้ว่ากาไรที่เกษตรกร
ได้รับสูงกว่าดอกเบีย้ 6,369.76 บาท
อัตราส่วนกาไรต่อต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งในบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ร้อยละ 52.25 อัตราส่วนกาไร่ต่อค่าขายของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ร้อยละ 34.32 อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 60.10 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าเกษตรกรยังมีตน้ ทุนสูง และกาไรที่ได้เมื่อเปรียบเทียบจากการลงทุนยังมีอัตราส่วนต่า
รายได้เฉลี่ยต่อรายต่อปีของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอ ธาตุพนม จังหวัด
นครพนม 29,736 บาท
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งของบ้านพระกลางทุง่ ตาบลพระกลางทุง่ อาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรจานวน 69 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ในเรื่องค่าปุ๋ยและยาปราบ
ศัตรูพชื ราคาสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรอยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่เกษตรกรในเรื่องค่าปุ๋ยและยา
ปราบศัตรูพชื
ช่องทางการจัดจาหน่าย เกษตรกรจานวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.06 จะมีพ่อค้ามารับเอง โดยส่วน
ใหญ่จะใช้วธิ ีการชั่งน้าหนักเป็นกิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่มีความรู้และอานาจในการต่อรองในเรื่องราคา
ปัญหาด้านผลผลิต เกษตรกรจานวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96 ประสบปัญหาปลูกแล้วไม่ขึ้นเนื่อง
จากสภาพดินฟ้าอากาศไม่อานวยเนื่องจากการปลูกผักชีฝรั่งจะปลูกในช่วงฤดูหนาว ถ้าอากาศหนาวจัดจะทาให้เกิด
เชื้อราช่วง 1 - 2 เดือน และทาให้ใบเน่าเปื่อยก่อนเก็บเกี่ยวได้
ปัญหาด้านการจัดจาหน่ายเกษตรกรส่วนใหญ่ จานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.61 พบปัญหาในเรื่อง
พ่อค้าคนกลางกดราคา ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรที่ยากได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการผลิตผักชีฝรั่งของอยู่เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช
ราคาสูง ทาให้มีผลต่อการลงทุน ควรมีการส่ งเสริมการลดต้นทุ นการผลิ ต โดยการถ่ายทอดความรู้ก ารผลิ ตปุ๋ ย
อินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น มีการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ปัญหาการจัดจาหน่าย คือขาดความหลากหลายในการการจาหน่ายผลิต ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับพ่อค้า
คนกลาง สมาชิกในกลุ่ม ควรมีจุดซื้อขายผักชีฝรั่งทั้งปลีกและส่งในพื้นที่ และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้มแข็งเพื่อ
เพิ่มอานาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง
ปัญหาด้านผลผลิต คือ ประสบปัญหาปลูกแล้วไม่ขึ้นเนื่อง จากสภาพดินฟ้าอากาศไม่อานวยเนื่องจากการ
ปลูกผักชีฝรั่งจะปลูกในช่วงฤดูหนาว ถ้าอากาศหนาวจัดจะทาให้เกิดเชื้อราช่วง 1 - 2 เดือน และทาให้ใบเน่าเปื่อย
ก่อนเก็บเกี่ยวได้ ภาครัฐบาลควรส่งเสริมให้ความรู้ดา้ นการปลูกผักชีฝรั่งแก่เกษตรกร
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
Factors affecting the employment of migrant workers in the andaman triangle
province
ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ1* พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล1 ภาวิกา ขุนจันทร์1 วัชราวดี นิรุติธรรมธรา1
สมชาย ไชยโคต1 วรรัตน์ จงไกรจักร1
Doungrat Koikitcharoen1*, Pallapa Sriprirojkul1, Pawika Kunchan1, Vatcharawadee Niruttithumthara1,
Somchai Chaiyakhot1 and Worrarat Jongkraijak1
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วของผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม จั ง หวั ด
สามเหลี่ยมอันดามัน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัด
สามเหลี่ยมอันดามัน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด
สามเหลี่ยมอันดามัน 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานสัญชาติพม่า และประกอบกิจการอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ จานวน 449 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีกิจการตัง้ อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบกิจการทางด้านการเกษตร
(ทาไร่/ทาสวน) กิจการดาเนินงานมาแล้วมากกว่า 10 ปี มีรูปแบบการจ่ายเงินค่าจ้างแบบรายเดือนมากที่สุด แรงงาน
ต่างด้าวที่รับเข้ามาทางานจะทางานในตาแหน่งพนักงานทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ และมาจากการที่แรงงานต่างด้าวที่เป็น
ลูกจ้างปัจจุบันแนะนาให้ ส่วนปัจจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านแรงงาน รองลงมา
คือ ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สาหรับประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าว
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการทางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบใน
หน้าที่การงาน และด้านความรู้ความสามารถในงาน
คาสาคัญ: การจ้างงาน แรงงานต่างด้าว 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

บทนา
แรงงานเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญยิ่งในการนาความสาเร็จมาให้ธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นเรื่องคุณภาพสินค้า การบริการ
ที่น่าประทับใจ ฯลฯ โดยธุรกิจแต่ละประเภทก็ย่อมมีความต้องการแรงงานลักษณะที่แตกต่างกันไป บางธุรกิจต้องการ
แรงงานจานวนไม่มาก แต่ต้องมีฝีมือหรือมีทักษะเฉพาะทาง ในขณะที่บางธุรกิจต้องการแรงงานจานวนมากเพื่อมา
ช่วยด้านกาลังการผลิต หรือบางธุรกิจอาจไม่สามารถจ้างแรงงานไทยได้ทั้งหมด จาเป็นต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเข้า
มาช่วย แม้ประเทศไทยจะมีกาลังแรงงานสูงถึง 38.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของจานวนประชากร ณ สิ้นปี
2554 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ; 2555) แต่กลับพบว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นเรื่องที่ทวีความสาคัญยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มสายวิชาชีพ ซึ่งการขาดแคลนในเรื่องจานวนแรงงานนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ
อาทิ โครงสร้างประชากร ความไม่สอดคล้องของระบบการศึกษาและระบบค่าจ้างกับความต้องการแรงงาน ที่ทาให้
แรงงานเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้นเนื่องจากมีระบบค่าจ้างที่ดีกว่าการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในตลาดแรงงาน ต้นทุน
การเคลื่อนย้ายการทางานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และการเลือกประเภทงานที่ต้องการทา เป็นต้น ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นเกี่ยวกับการนาเข้าแรงงานต่างด้าว (สมศจี ศิกษมัต และคณะ ; 2556)
ประเทศไทยในปัจจุบันมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม และ
งานในระดับล่าง เช่น กรรมกรแบกหาม แม่บ้าน ยาม คนทาความสะอาด ฯลฯ เนื่องด้วยปริมาณของวัยทางานของ
ไทยลดลงอย่างมาก และเป็นวัยพึ่งพาเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเกิดก็ลดลง ทาให้แรงงานในระดับล่างของไทยขาด
แคลน และบางครั้งเป็นงานในภาคส่วนที่คนไทยไม่ทา จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว (กรมการจัดหางาน ; 2553) ใน
ขณะเดียวกัน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพก็มีนอ้ ย เนื่องด้วยไม่มีระบบสวัสดิการที่ดี และเป็นแรงงานนอกระบบ
เป็นส่วนใหญ่ ทาให้มีความจาเป็นที่ต้องนาเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นแรงงานทดแทน
ในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในภาคส่วนนี้กว่า 3 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และผิด
กฎหมาย และนับวันจะเพิ่มทวีขนึ้ สะท้อนถึงโครงสร้างการผลิตของไทยที่ยังอาศัยการผลิตแบบแรงงานเข้มข้น ส่งผล
ให้มีความต้องการแรงงานทักษะต่าในราคาค่าจ้างถูกในระดับสูง ซึ่งแสดงนัยว่าระดับเทคโนโลยีการผลิตของไทยยังอยู่
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ในระดับต่าถึงปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการนาเข้าแรงงานต่างด้าว โดยรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง
ถูกกฎหมายและแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับใบอนุญ าตทางาน โดย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 มี
แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 1.13 ล้านคน โดยมีสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ
2.92 ในส่วนนีเ้ ป็นแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว กัมพูชา อยูถ่ ึงประมาณ 1.0 ล้านคน คิดเป็นเกือบ
ร้อยละ 90 ของจานวนแรงงานต่างด้ าวทั้งหมด และคาดว่ามีแรงงานต่าวด้าวที่ไ ม่จดทะเบียนอีกเป็นจานวนมาก
(กระทรวงแรงงาน; 2556)
กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ นับเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุด
ขายทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศที่มีช่ือเสียงระดับโลก โดยกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันนั้น เป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีความครบครันของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ควรจะได้รับการดูแลเพื่อให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย (ทักษิณ ปิลวาสน์ และคณะ ; 2552) มีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจานวน
มาก ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ โดยธุรกิจเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว
ควบคู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีความงดงาม ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะมีแรงงานต่างด้าวทางานอยู่ด้วย โดยในปัจจุบัน ปี
2559 มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันจานวน 105,373 คน (สานักงานจัดหางานจังหวัด
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ; 2559) ซึ่งเป็นอัตราที่จดทะเบียนถูกต้อง และก็ยังมีแรงงานต่างด้าวแฝงอีกเป็นจานวนมาก
แรงงานต่างด้าวมีการทางานกระจายอยู่ในทุก ๆ สายงาน แรงงานต่างด้าวจึงถือว่าเป็นพนักงานหรือบุคลากรของ
องค์กรที่มีความสาคัญของหน่วยงาน หากพนักงานมีความสามารถ มีความรักองค์กร จะทาให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทางานที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวทีย่ ั่งยืนด้วย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่ม
จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันเพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยสาคัญของผู้ประกอบการที่เลือกจ้างแรงงานต่างด้าว และทราบ
ประสิทธิภาพการดาเนินของแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจที่มลี ูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอัน
ดามัน
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
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การทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านโดยได้สรุปการใช้แนวคิด
และทฤษฎีในการวิจัยดังนี้
1. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ใช้แนวคิดและทฤษฎีของอัชฌาพร คงแจ้ง (2553) อภิญญา
พัฒ นกิจเจริญชัย (2554) อทิตยา สุวรรณโณ และคณะ (2557) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
แรงงาน และปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย
2. การวัดประสิทธิภาพในการทางานของแรงงานต่างด้าว ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ สมใจ ลักษณะ (2546) ;
Schermerhon (2005) และ Ryan & Smith (1954) โดยคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่แรงงานต่างด้าวปฏิบัติ ซึ่ง
สรุปได้ว่าการวัดประสิทธิภาพในการทางาน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถในงาน ด้านความรับผิดชอบใน
หน้าที่การงาน ด้านการทางานเป็นทีม

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผู้ประกอบการที่ มีลูกจ้างเป็นแรงงานสัญ ชาติพม่า และประกอบกิจการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี่ และใช้สูตร Yamane ในการคานวณขนาดกลุ่มตั วอย่างซึ่งคานวณได้ 400 ตัวอย่าง พร้อ มทั้ง ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามจานวนผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ (Stratified Sampling)
และแบบสะดวกสบาย (Accidental Sampling) แต่เนื่องจากผู้วิจัยได้สุ่มแจกแบบสอบถามไปมากกว่าจานวนที่กาหนด
ไว้ โดยได้แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการไปจานวน 500 ชุด และเมื่อนามาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ผลได้ ทาให้ได้จานวนแบบสอบถามมากกว่าที่คานวณได้
ตามรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานสัญชาติพม่า
จังหวัด

ประชากร

สัดส่วนกลุม่ ตัวอย่าง จานวนตัวอย่าง

1. ภูเก็ต
10,478
2. พังงา
6,083
3. กระบี่
5,239
รวม
21,800
ข้อมูล: สานักงานจัดหางานจังหวัด ณ เมษายน 2559

48.06
27.90
24.04
100
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192
111
97
400

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เก็บจริง
167
137
145
449
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจั ย ชิ้น นี้ ใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จ านวน 449 ตั ว อย่ า ง โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าวในบังคับบัญชา
ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการมีลกู จ้างแรงงานต่างด้าวและเครื่องมือที่ใช้น้ไี ด้ทาการตรวจสอบคุณภาพ
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์
ผู้สอนด้านบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้มีประสบการณ์จานวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา
โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงสานวน ภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมและสมบูรณ์
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุดไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มประชากร
จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีของ Cronbach's Alpha เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.902 ซึ่งผ่านเกณฑ์สามารถนาข้อคาถามไปใช้ได้ โดยปกติในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยู่ที่ 0.7 ขึน้ ไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยขอข้อมูลจากสานั กงานจัดหางาน
จังหวัดสาหรับผู้ประกอบการที่มีการมายื่นขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยในการเก็บแบบสอบถามนั้นผู้วิจัยเก็บ
ในช่ว งมี น าคม – มิ ถุ น ายน 2559 และต้อ งขอขอบคุ ณ ทางจั ด หางานจั ง หวั ด ภู เก็ ต พั งงา และกระบี่ ที่ ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการ
วัดระดับความสาคัญที่มีผลของแต่ละปัจจัย วัดประสิทธิภาพการทางาน และวัดปัญหาและอุปสรรค จะใช้มาตรวัดแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (Cooper and Schindler, 2007: อ้างใน 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 น้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดา
มัน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1. เพื่ อ ศึก ษาลั ก ษณะพื้ น ฐานของธุ รกิ จ ที่ มีลู ก จ้ า งแรงงานต่า งด้ า วในกลุ่ ม จั งหวั ด
สามเหลี่ยมอันดามัน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีสถานะภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดารง
ตาแหน่งเจ้าของกิจการ ทางานในตาแหน่งนี้มาแล้วมากกว่า 6 ปี กิจการตัง้ อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบกิจการเกษตร
(ทาไร่/ทาสวน) กิจการดาเนินงานมาแล้วมากกว่า 10 ปี มีรูปแบบการจ่ายเงินค่าจ้างแบบรายเดือนมากที่สุด แรงงาน
ต่างด้าวที่รับเข้ามาทางานจะทางานในตาแหน่งพนักงานทั่วไปมากที่สุด ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานมา
จากการที่แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างของท่านแนะนาให้ ซึ่งกิจการที่ตอบแบบสอบถามมีลูกจ้างเฉลี่ย 31 คน เป็น
ลูกจ้างคนไทยเฉลี่ย 16 คน และเป็นลูกจ้างชาวพม่าเฉลี่ย 16 คน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่ม
จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาแนกตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับประสิทธิภาพ
1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3.42
.668
มีอทิ ธิพลมาก
2. ปัจจัยด้านแรงงาน
3.67
.601
มีอทิ ธิพลมาก
3. ปัจจัยด้านกฎหมาย และนโยบาย
3.59
.665
มีอทิ ธิพลมาก
รวม
3.56
.521
มีอทิ ธิพลมาก
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านแรงงาน มีอิทธิพลต่อการ
เลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย และ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.59 และ 3.42 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาแนกตามประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าว
ประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าว
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับประสิทธิภาพ
ด้านความรู้ความสามารถในงาน
3.59
.673
มาก
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
3.68
.641
มาก
ด้านการทางานเป็นทีม
3.73
.615
มาก
รวม
3.67
.574
มาก
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของแรงงาน
ต่างด้าวภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการทางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมา
คือด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ การงาน และ ด้ านความรู้ความสามารถในงาน โดยมีค่ าเฉลี่ย 3.68 และ 3.59
ตามลาดับ
นอกจากนี้ ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็น ว่า แรงงานต่างด้าว มีประสิ ทธิภ าพในการทางานมากกว่า
แรงงานไทย การจ้างแรงงานต่างด้าวมาทางานนั้น ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรดีข้ึน หากไม่มีแรงงาน
ต่างด้าวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในการดาเนินงานในระดับมาก รองลงมาคือ จะเกิดปัญหาใน
ระดับปานกลาง และ มากที่สุด ตามลาดับ และส่วนใหญ่จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวอีกในอนาคตถึงร้อยละ 98.0
ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มผี ลกระทบกับการจ้างแรงงานต่างด้าว

สรุปผลและอภิปรายผล
1. แรงงานต่างด้าวที่รับเข้ามาทางานจะทางานในตาแหน่งพนักงานทั่วไปมากที่สุด ส่วนใหญ่แรงงานต่า งด้าว
ที่เข้ามาทางานมาจากการที่แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างของท่านแนะนาให้ เนื่องจากแรงงานต่าวด้าวมักจะอยูร่ วมกัน
เป็นกลุ่ม จะมีการชวนเพื่อน ญาติพ่นี อ้ งมาทางานในสถานที่เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2557) ที่
ได้กล่าวว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวจะอาศัยการบอกต่อของเพื่อนแรงงานที่มาอยูก่ ่อนแล้ว โดยจะติดต่อกับนายจ้างเพื่อ
หางานให้แก่คนที่มาใหม่ในลักษณะชักชวนเพื่อนและญาติมาทางาน จากนั้นได้บอกต่อๆ กันมา และสอดคล้องกับ
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (2551) ที่ได้ศึกษา สถานการณ์แรงงานอพยพข้ามชาติในประเทศไทย พบว่า
การเดินทางเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนัน้ กลุ่มนายหน้าเป็นบุคคลสาคัญที่จะนาพาพวกเขาเดินทางเข้า
มาแสวงหาชีวิตใหม่ในประเทศไทยได้ นายหน้าเหล่านี้จะเป็นผู้จัดการการเดินทางทั้งหมดของแรงงานข้ามชาติ เริ่ม
ตัง้ แต่เรื่องการเดินทาง จัดหาที่พัก และการหางานให้ทา แรงงานที่เข้ามาหางานทาในประเทศไทย มีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องพึ่งพิงนายหน้าเหล่านี้ คนที่ทาหน้าที่เป็นนายหน้าส่วนใหญ่บ้างก็เป็นคนที่แรงงานรู้จักไม่วา่ จะเป็นญาติพ่นี ้อง
เพื่อน หรือคนในหมู่บ้านเดียวกัน หรือเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ได้รับการแนะนาให้ไปติดต่อ หรือนายหน้าเอง
เป็นผู้ที่เข้าไปชักชวนและเสนองานให้ทา ซึ่งมีทั้งแบบที่ไปหาถึงหมู่บ้านหรือนัดหมายให้มาเจอกันที่ชายแดน
2. ปัจจัยด้านแรงงาน มีอิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านกฎหมาย
และนโยบาย และ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยประเด็นการทางานโดยไม่เลือกงานสามารถทางานที่แรงงานไทยไม่ทาได้มี
อิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมาคือ แรงงานไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจ้างงาน และ
แรงงานต่างด้าวมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาแพง เตชสีโล (ชานิ
งาน) (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อพบว่า มีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือเข้าทางาน
และเลิกงานตามเวลา และที่อยู่ในระดับสุดท้าย คือ การโน้มน้าวหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาได้
อยู่ในระดั บมาก และสอดคล้ องกับ นพนัน ท์ เดชกู ลพรศิริ (2553) ที่ได้ ทาการศึกษาปัจ จัยส าคั ญ ที่ ส นับสนุนให้
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการทั้ง 4 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มต่อเนื่องประมง และกลุ่มงานบ้าน ให้ความสาคัญในการ
ตัดสินใจเข้ามาทางานในประเทศไทย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยความต้องการมีโอกาสในการทางาน และความ
ต้องการมีเงินเก็บเป็นก้อน ด้านสังคม คือ การมีเพื่อนฝูงแนะนาให้มาทางาน การรวมอยู่มากของแรงงานที่มาจาก
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ชาติเดียวกัน และมีความต้องการอยู่ในสังคมที่มีความเจริญ ด้านลักษณะงาน คือ เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือใน
การทางาน และมีความรู้สกึ ที่ดีที่ได้ทางานนั้น
3. ประสิ ทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้ าวภาพรวมอยู่ในระดั บมาก โดยด้านการทางานเป็ นที ม มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และ ด้านความรู้ความสามารถในงาน โดย
การมีส่วนที่ทาให้งานสาเร็จเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือการเคารพเชื่อฟังกฎระเบียบที่วางไว้ และ
สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทางานของแรงงานต่างด้าวมักจะทางานในกลุ่ม
ที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจานวนมาก เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานการเกษตร งานประมง เป็นต้น โดยแรงงานต่างด้าว
ที่เป็นครอบครัวเดียวกัน หรือญาติพ่นี ้อง หรือเพื่อนสนิท มักจะทางานอยู่ในที่เดียวกัน จึงทาให้การสื่อสารระหว่างกัน
มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กลมเกลียวกันอย่างดี จึงส่งผลต่อการทางานเป็นทีมได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ อรรถสิทธิ์
อัตโถปกร (2550) ได้ศึกษา เปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ผลการวิจัย
พบว่า ข้อดีของแรงงานต่างด้าวทางด้านลักษณะและอุปนิสัยส่วนตัวคือ มีความแข็งแรง มีความอดทน ไม่มปี ัญหาการ
เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนข้อเสียคือ มีอารมณ์รุนแรง ความซื่อสัตย์สุจริตน้อย ความมีระเบียบวินัยน้อย เป็น
ต้น ข้อดีของแรงงานต่างด้าวทางด้านทักษะทางวิชาชีพคือ มีความกระตือรือร้ น มีพัฒนาการของทักษะและฝีมือ มี
ความสามารถในการทางานเป็นทีม เป็นต้น ส่วนข้อเสียคือ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารน้อย มีความรู้ในเรื่อง
วัสดุก่อสร้างน้อย เป็นต้น และข้อดีของแรงงานต่างด้าวทางด้านสังคมคือ มีความขัดแย้งกับนายจ้างหรือผู้ควบคุมน้อย
มีปัญหาชูส้ าวน้อย ส่วนข้อเสียคือ ความสามารถปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้นอ้ ย มีปัญหาการดื่มสุราและของมึนเมา ความ
สะอาดของที่พักน้อย เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษา “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วของผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม จั ง หวั ด
สามเหลี่ยมอันดามัน ” ผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อนามาวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จากผลงานวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การติดต่อผ่านคนรู้จัก เพื่อนหรือญาติ มีการรับรู้ว่าการทางานของแรงงานต่างด้าว
ใต้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ติดต่อผ่านคนรู้จัก เพื่อนหรือญาติ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะจัดจ้าง
แรงงานต่างด้าวที่มาจากการแนะนาของแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างอยู่แล้ว โดยผลการทดสอบพบว่าผู้ประกอบการ
จะรับรู้ว่าประสิทธิภาพการทางานจะน้อยกว่าผู้จัดจ้างหรือจัดหาแรงงานด้วยวิธีอ่นื ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการรับ
แรงงานต่างด้าวเข้าทางาน ควรหาแหล่งแรงงานจากคนรู้จัก เพื่อนหรือญาติ ที่เคยทางานกับแรงงานคนนั้นมาก่อน
หรือสอบถามจากนายจ้างคนก่อน เพื่อจะได้ มีข้อมูลอ้างอิงถึงประวัติก ารทางานของแรงงานคนนั้นประกอบการ
คัดเลือก
2. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน มีอิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด โดยการไม่
เลือกงานสามารถทางานที่แรงงานไทยไม่ทาได้ เป็นเหตุผลหลักที่ทาให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่ างด้าว นอกจากนี้
แล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า แรงงานต่างด้าว มีประสิทธิภาพในการทางานมากกว่าแรงงานไทย และมีความ
คิดเห็นว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทางานนั้น ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรดีขึ้น ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการทางานของคนไทย โดยปลูกฝังค่านิยมในการทางานที่คนไทย
ควรจะทางานได้ทุกงานตามความสามารถของตนโดยไม่เลือกงาน
3. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการทางานของแรงงานต่างด้าวภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการ
ทางานเป็ น ที ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ ก ารงาน และ ด้ า นความรู้
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ความสามารถในงาน แต่ยังมีปัญหาในด้านการสื่อสาร ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรมีการอบรมให้ความรู้ความสามารถใน
การทางานให้มากขึ้น โดยการจะใช้วธิ ีการสาธิต( Demonstration) การสอน (Coaching)
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน รวมทั้งยังเป็นผลทาให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยตามแนวทางต่อไปนี้
1. ควรศึกษาสาเหตุตามที่ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าอิทธิพลที่ตอ้ งจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะแรงงานต่าง
ด้าวไม่เลือกงานสามารถทางานที่แรงงานไทยไม่ทาได้ แล้วเพราะอะไรทาไมแรงงานไทยจึงไม่ทางานในลักษณะที่
แรงงานต่างด้าวทา
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการทางาน และความคุ้มค่าในการจ้างงานระหว่างแรงงานไทยกับ
แรงงานต่างด้าวในตาแหน่งเดียวกัน
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ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตราสินค้าจักรยานของผู้บริโภคกลุ่ม 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
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญคือ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม จักรยาน 100RPM ROOM และสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริโภคในกลุ่ม จักรยาน 100RPM ROOM เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มี
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชี่อมั่นเท่ากับ 0.9357 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจัยคือการตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยาน(Y) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล(X1), ปัจจัยด้านสินค้า
และการตลาด(X2) และปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม(X3) ร่ ว มกั น พยากรณ์ อ ย่า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บ 0.05 สมการ
พยากรณ์ Y = 0.876 + (0.21)X1 + (0.313)X2 + (0.242)X3
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์, ประเทศแหล่งกาเนิด, 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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บทนา
กีฬาจักรยานเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2558) ระบุว่า ในปี
2558 ตลาดจักรยานจะมีมูลค่ารวมราว 5 พันล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบเท่าตัว ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ
จั ก รยานยั งเป็ น การออกก าลั ง กายประเภท Aerobic Exercise คื อ การออกก าลั งกายที่ ไม่ รุน แรงมาก แต่ มีค วาม
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานร่างกายจะใช้พลังงานส่วนใหญ่จากคาร์โบไฮเดรต หรือไขมันภายในร่างกายเป็นหลัก ดังนั้น
การออกกาลังกายด้วยการปั่ นจักรยานเป็นกีฬาที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพอย่างแท้จริงและตราสินค้าจักรยานยังมี
แหล่งกาเนิดแตกต่างกันไป
งานวิจัย (ณัฐนันท์ โปษกะบุตร, 2553) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคสนใจภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดของตราสินค้า
เนื่องจากประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้าเป็นปัจจัยแรกที่สามารถเป็นตัวค่าประกันถึงคุณภาพของตราสินค้าได้
ดังนัน้ สรุปได้ว่าถ้าหากประเทศแหล่งกาเนิดเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็จะทาให้ผู้บริโภคมีความต้องการในตรา
สินค้านั้นมากขึ้น แต่ถ้าหากประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้านั้นอยู่ในประเทศที่มีความน่าเชื่อต่าผู้บริโภคก็จะ มี
ความต้องการตราสินค้านั้นน้อยลง
ตราสินค้าจักรยานในปัจจุบันมีให้ผู้บริโภคเลือกตัดสินใจซื้อมากมายหลายตราสินค้า แต่ละตราสินค้าก็จะมี
ประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้าแตกต่างกันไป และมีตราสินค้ามากมายที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ช่ืนชอบ
การออกกาลังกายด้วยจักรยาน อาจจะมาจากภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้าจักรยานนั้น ซึ่ง
สามารถกล่ าวได้ว่า ภาพลั กษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิด ของตราสิ นค้ าจักรยานสามารถส่ งผลต่อ การเลือกซื้ อหรือ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม 100RPM ROOM เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้มจี านวนมากและ
มีความหลากหลายในตราสินค้าจักรยาน จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยานมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกับ
จักรยานและผู้บริโภคโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน ของผู้บริโภค ใน
กลุ่ม 100RPM ROOM

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีแหล่งกาเนิดสินค้า
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า หมายถึง ภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าประเทศใดประเทศหนึ่ง
ภาพลั ก ษณ์ อ าจจะถู ก สร้ า งมาจากหลายๆองค์ ป ระกอบเช่ น สภาพเศรษฐกิ จ ประเทศแหล่ ง ก าเนิ ด
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า เป็นต้น (Nagashima, 1970)
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้ามีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเนื่องจาก ประเทศแหล่งกาเนิด
มีความสัมพันกับการรับรู้ต่อตราสินค้าของผู้บริโภคถ้าหากเพรประเทศแหล่งกาเนิดเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแต่
จะช่วยเพิ่มการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคเพราะภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าดังนั้น
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จึ ง ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคมองเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการเลื อ กบริ โ ภค (Nebenzahl, Jaffeและ Lampert,1997) Terpstra และ
R.Sarathy(2000) ได้จัดองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าไว้ 3 องค์ประกอบ คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) คือ ปัจจัยของตัวผู้บริโภคเองว่าเชื่อมั่นในประเทศแหล่งกาเนิดนี้หรือ
เคยใช้ตราสินค้านีม้ าก่อนหรือไม่
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) คือ เรื่องเทคโนโลยีการผลิต การทาการตลาด และราคาที่ตั้งมี
ความเหมาะสมกับตัวสินค้าหรือไม่
ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม(Environment Factors) คื อ สภาพแวดล้ อ มประเทศแหล่ งก าเนิด สภาพสั งคม
วัฒนธรรม การเมืองเป็นต้น
ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157)กระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนที่ ผู้บริโภคใช่ในการพิจารณาการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าซึ่ งอาจจะเกิ ดจากทางด้ านจิต ใจหรือ ทางด้านกายภาพของผู้บริโภค(Buyes’s Decision Process)
กระบวน-การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภคสามารถแบ่งได้ 5 ขั้นตอน
การรับรู้ปัญ หา คือ การรับรู้ปัญ หาของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคมีปัญ หาอะไรและต้องการอะไรเพื่อมาแก้ไข
ปัญหานั้น
การค้นหาข้อมูล คือ ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลว่าปัญหาของผู้บริโภคสามารถแก้ไขได้อย่างไร
การประเมินทางเลือก คือ การประเมินทางเลือกว่าจะเลือกทางเลือกไหนในการแก้ปัญหานัน้ ของผู้บริโภค
การตัดสินใจซือ้ คือ การตัดสินใจซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ คือ การที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อครั้งแล้วแล้วพึ่งพอใจผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อซ้า

ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM โดยในปัจจุบัน พ.ศ.2560 มี
สมาชิกในกลุ่มจานวน 10,570 รายผู้วิจัยจึงใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแยบทรายขนาดของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน(Krejcie and Morgan,1970) ดังนี้
(1)
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้
X2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (xกาลังสอง=3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
และสาหรับการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัย
ครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่ม 100RPM ROOM ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน(krejcie and Morgan,1970) จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
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เท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญ เสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น(network sampling) ด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในที่น้ี คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จักรยานนาเข้าเหมือนกันจาก
กลุ่มจักรยาน 100 RPM ROOM
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิ ดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราจักรยานของผู้บริโภค
กลุ่ม 100 RPM ROOM

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายจักรยาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม
100RPM ROOM เพื่อใช้วัดระดับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดที่ส่งผลต่อการซื้อจักรยานของกลุ่ม 100RPM ROOM
ตามทฤษฏีของ Terpstra และ R. Sarathy (2000) ซึ่งตามทฤษฏีแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual
Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) และ 3.ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors)
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค(interval Scale)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภค โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร
ภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียง
คาตอบเดียว และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้าจักรยาน จานวน 1 ข้อ เป็นคาถามปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity) และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัยถือ
เป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยเป็นสิ่งสาคัญในงานวิจัย ซึ่งการทดสอบความเที่ยงตรง(Validity) และความ
เชื่อมั่น(Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Validity) ผู้ วิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ตรวจวั ด งานวิ จั ย ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า น
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราจักรยานของผู้บริโภคกลุ่ม 100RPM ROOM
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปปรึก ษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้ งผู้ เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะนาและทาการปรับปรุง
ตรวจสอบ จนแน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความถูกต้องเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา การทดสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ทาวิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จานวน 30 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating
Scale) จึ งต้องน ามา ทดสอบความเชื่อมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสั มประสิ ทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s
Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการคานวณผล และนาข้อบกพร่องของข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล(ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของงานวิจัยมีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ
0. 9357 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมออกกาลังกายด้วยจักรยาน โดยคานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บปั จ จั ย ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ งก าเนิด ตราสิ น ค้ าที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อจักรยานโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตราสินค้าไอเดียกรีน ด้ วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อจักรยานด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553)

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ 85 ) อายุ
ระหว่าง 36-45 ปี(ร้อยละ 39) เป็นคนที่สมรสแล้ว(ร้อยละ63) การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี(ร้อยละ59) พนักงาน
บริษัทเอกชน(ร้อยละ 38) มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท (ร้อยละ 51 )
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายด้วยจักรยาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออก
กาลังกายมากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์(ร้อยละ 38.5 ) ออกกาลังกายด้วยจักรยานครั้งละ 2 ชั่วโมง(ร้อยละ48.2) จะออก
กาลังกายที่ด้วยจักรยานบนถนน(ร้อยละ 53.2) ออกกาลังกายด้วยจักรยานกับเพื่อน(ร้อยละ 68) ออกกาลังกายด้วย
จักรยานเพราะความชอบของตัวท่านเอง(ร้อยละ 43.2) ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ(ร้อยละ 45.2) ช่วงเวลาที่ออกกาลัง
กายด้วยจั กรยาน 18.00-0.00 (ร้อยละ 34.2) ออกกาลั งกายด้วยจัก รยานมาเป็น เวลา 1-2 ปี (ร้อยละ 52.5) ตรา
สินค้าที่ใช้คือ Trek(ร้อยละ 17.5)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตราสิน ค้ าจั กรยาน ปั จ จัย ส่ วนบุค คล (Individual Factors), ปั จจั ยด้ านสิ น ค้ าและการตลาด(Product-Market) และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด
ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการ
Mean
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 100 RPM ROOM
ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors)
3.20
0.83
เห็นด้วยปานกลาง
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)
3.51
0.81
เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors)
3.51
0.86
เห็นด้วยมาก
รวม
3.41
0.72
เห็นด้วยปานกลาง
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยานอยู่ในระดับเห็นด้านปานกลาง (Mean = 3.41 และ S.D.=0.72) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ 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)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยาน ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่
ระดั บเห็ น ด้ วยมาก) (Mean = 3.49 และ S.D.=0.78) และเมื่อ พิ จารนาเป็ น รายข้อ พบว่า ท่ านให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิ ดของตราสินค้าจักรยาน (Mean = 3.96 และ S.D.=0.96),ท่านตัดสินใจซื้อจักรยาน
จากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดที่มคี วามน่าเชื่อถือ(Mean = 3.13 และ S.D.=0.98) และ ท่านเต็มใจที่จะจ่าย
ราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิด (Mean = 3.40 และ S.D.=1.04) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยาน
การตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม
Mean S.D.
ระดับความคิดเห็น
100RPM ROOM
ท่านให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดของ
3.96 0.96
เห็นด้วยมาก
ตราสินค้าจักรยาน
ท่านตัดสินใจซื้อจักรยานจากภาพลักษณ์ของประเทศ
3.13
0.98
เห็นด้วยปานกลาง
แหล่งกาเนิดที่มีความน่าเชื่อถือ
ท่านเต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศ
3.40
1.04
เห็นปานกลาง
แหล่งกาเนิด
รวม
3.49 0.78
เห็นด้วยปานกลาง
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดตรา
สินค้าที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig

การถดถอย(Regression)

121.214

3

40.405

127.092

0.00

ส่วนที่เหลือ(Residust)

125.895

396

0.318

Total

247.109

399

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
จักรยานของกลุ่ม 100RPM ROOM ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้า
และการตลาด(Product-Market) 3.ปัจ จัยด้านสภาพแวดล้อ ม(Environment Factors) ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื้อของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.876
0.137
6.381
0.000
ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual
X1
0.210
0.045
0.222
4.661
0.000
Factors)
ปัจจัยด้านสินค้าและ
X2
0.313
0.050
0.323
6.230
0.000
การตลาด(Product-Market)
ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม
X3
0.242
0.044
0.265
5.477
0.000
(Environment Factors)
R=0.700 , R Square = 0.491 , Adjusted R Square = 0.487 , Std Error of the Estlimate = 0.56384
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดประเทศตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
จักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม จักรยาน 100RPM ROOM ทั้ ง 3 ด้านประกอบไปด้วย 1.ปัจจั ยส่วนบุ คคล(Individual
Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ดัง
ปรากฏในตารางที่ 4
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดประเทศตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่มจักรยาน
100 RPM-ROOM ทั้ง 3 ด้านดังนี้
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Y = 0.876 + (0.21)X1 + (0.313)X2 + (0.242)X3
(2)
เมื่อ
Y แทน บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อจักรยาน
X1 แทน ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors)
X2 แทน ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)
X3 แทน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors)
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อจักรยานของกลุ่ม 100RPM ROOM จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual
Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) และ
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ จักรยาน
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน
ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors)ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปลายผล
จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการออกกาลังกายด้วยจักรยานจองผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะออกก าลังกายมากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 38.5 ) โดยออกกาลังกายด้วย
จักรยานครั้งละ 2 ชั่วโมง(ร้อยละ48.2) ซึ่งจะปั่นจักรยานบนถนน (ร้อยละ 53.2) ออกกาลังกายด้วยจักรยานกับเพื่อน
(ร้อยละ 68) ส่วนใหญ่จะออกกาลังกายด้วยจักรยานเพราะความชอบของตัวท่านเอง (ร้อยละ 43.2) เป้าหมายสาคัญ
ของออกกาลังกายด้วยจักรยานคือเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 45.2) ช่วงเวลาที่ออกกาลังกายด้วยจักรยานคือ 18.00-0.00
น.(ร้อยละ 34.2) ออกกาลัง-กายด้วยจักรยานมาเป็นเวลา 1-2 ปี (ร้อยละ 52.5) และตราสินค้าที่ใช้คือ Trek (ร้อยละ
17.5)
จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ จักรยานของผู้บริโภค
ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลัก ษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตราสิน ค้ าจั กรยานอยู่ในระดั บเห็ นด้ านปานกลาง (Mean = 3.41 และ S.D.=0.72) และเมื่อ พิจารณาเป็น รายด้ าน
พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 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 ปัจ จัยด้ ายสภาพแวดล้อ ม(Environment Factors) (Mean = 3.51 และ S.D.=0.86)ซึ่ งผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)และปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment
Factors) มากกว่าปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าด้านอื่นๆ
จากผลการศึก ษาบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ าที่ ส่งผลต่อ การตั ด สิ นใจซื้ อจั ก รยาน พบว่าภาพลั ก ษณ์ ประเทศ
แหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรของกลุ่ม 100RPM ROOM ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วน
บุ ค คล(Individual Factors) 2.ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด(Product-Market) 3.ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
(Environment Factors) ส่ งผลต่อ การตั ด สิ นใจซื้ อ ของผู้ ต อบแบบสอบถาม เมื่อ ใช้ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิงพหุ
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(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4 กล่าวคือถ้าหากตราสินค้าให้สาคัญกับปัจจัย
แหล่ ง ประเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ตราสิ น ค้ า คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล(Individual Factors) ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด
(Product-Market) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อจักรยาน
ได้งา่ ยยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์แหล่งประเทศกาเนิดตราสินค้าจักรยานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน
ของผู้ บริ โภคในกลุ่ มจัก รยาน 100RPM ROOM โดยมีความสั มพั นธ์ เป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกั นกั บ ปั จจัยส่ วนบุ คคล
(Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors)
ซึ่ งส่ งผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ จั ก รยานของกลุ่ ม 100RPM Room กล่ าวคื อ เมื่ อ บริษั ท น าเข้ าตราสิ น ค้ าจั ก รยานให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าจะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ จักรยานได้ง่ายขึน้ เนื่องจาก
ให้ความสนใจต่อประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ดังนัน้ ตราสินค้าจักรยานควรให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล(Individual Factors) ของภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ งก าเนิด ตราสิ น ค้ า ตราสิ น ค้ า ควรให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ เนื่องจากบุคคลให้ความเชื่อมั่นในสินค้านาเข้าที่จะช่วยยกระดับให้บุคคลนั้นดูมีความ
ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจนาเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคลจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค
มีการตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ ง่ายขึน้
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า จะบ่งบอก
ถึ งความเป็ น มาตรฐานที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ รวมทั้ ง การใช้เทคโนโลยี ที่ มี ค วามทั น สมั ย เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ที่ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศจะมีการออกแบบที่มคี วามพิถีพถิ ันมีความทันสมัย ราคาของสินค้าก็ดูสมเหตุสมผลกับคุณภาพของสินค้า
ซึ่งถ้าธุรกิจนาเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้า
นัน้ ง่ายขึน้
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) ของภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าเกิดจาก
สภาพเศรษฐกิ จประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าดีก็ จะทาให้ทาให้สิ นค้าที่ม าจากประเทศแหล่งกาเนิด นั้นส่งผลให้
ภาพลักษณ์ นั้นดีขึ้น รวมถึงวัฒ นธรรมของผู้ ผลิตที่จะช่วยให้สินค้านั้นมีความน่าสนใจ และลักษณะประชากรของ
ประเทศผู้ผลิตก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นดูดีขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจนาเข้าให้ความสนใจกับปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ ง่ายขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยครั้งต่อไป จากผลวิจัยที่ได้รับในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นควรว่าการทาวิจัยครั้งต่อไปควรจะ
ศึกษาภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศมีภาพลักษณ์ แบบไหนเพื่อจะเป็น
ตัวการส่งเสริมผลการวิจัยที่ดีขึ้น และควรทาวิจัยในมุมมองของผู้ผลิต เพิ่มจากเดิมเนื่องจากวิจัยที่ทาในครั้งนี้มีแต่ใน
มุมมองของผู้บริโภคเป็นหลัก
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ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมอื แรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
The cooperation in development of laborer skills of local administrative
organizations in Nakhon Chaiburin provincial group
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต1*
Met Metkarunchit1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดั งนี้ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาฝีมือแรงงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางหรือวิธีการร่วมมือพัฒนาฝีมอื แรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3. เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ
ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
การดาเนินการวิจัยใช้วธิ ีวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมอื แรงงานและผู้เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 22 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรได้แก่
ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 1,806 คน ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 320 คน จากการสุ่มจากตาราง
สาเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ที่มีปลายเปิดไว้ในท้ายคาถามแต่ละหัวข้อคาถาม จากนั้นประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เสนอผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 12 คน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและให้ความเห็นชอบ
ผลการวิจัย ได้แนวทางและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่ ม จั งหวั ดนครชัยบุ ริน ทร์ 4 รูปแบบ คื อ รูป แบบที่ 1 องค์ ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นเป็ น ผู้ จัด การฝึ ก อบรม โดย
ประสานงานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
อาจมีการจัดทาเป็นบันทึกข้อตกลง (MOU) รูปแบบที่ 2 สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็ นผู้จัด การฝึ กอบรม โดยประสานงานกับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด หาผู้เข้าอบรม รูป แบบที่ 3
สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ เพื่อให้ประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชน รูป แบบที่ 4 กรมพัฒ นาฝีมือแรงงานประสานงานกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจัดตั้ง
ศูนย์ช่างประจาชุมชนอย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง ศูนย์ช่างประจาชุมชนมีหน้าที่สาคัญคือ เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือและ
ศักยภาพแรงงานในชุมชน รวมถึงการแนะนาให้ความรู้และลดรายจ่ายของประชาชนในพื้นที่หา่ งไกล
คาสาคัญ: ความร่วมมือพัฒนาฝีมอื แรงงาน 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

1926

Proceedings

บทนา
“นครชั ย บุ ริ น ทร์ ” เป็ น ชื่ อ การจั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด ในการบริ ห ารจั ง หวั ด แบบบู ร ณ าการ อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีม า ชัย ภูมิ บุรีรัม ย์ และสุรินทร์ โดยมีจังหวัด
นครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัตกิ ารกลุ่มจังหวัดและเป็นประตูอีสานสู่ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อส่งออก ซึ่ง
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์นอกจากจะมีจุดเด่นเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว ยังมีการประกอบการอุตสาหกรรม
ยานยนต์ (จังหวัดนครราชสีมา) และสิ่งทอ ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวในอนาคตและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต และการตลาดสินค้าในระดับภูมภิ าคประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในอนาคต ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมชั้นกลางดังกล่าว จาเป็นต้องเตรียมแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่มีคุณ ภาพและจานวน
เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต [1]
ประการสาคัญในปัจจุบันโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมได้เปลี่ยนไปสู่แบบอุตสาหกรรม ส่งผลให้
กระบวนการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนไปสู่การใช้เครื่องจักร มีการนาเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย ที่มี
เทคโนโลยีสูงมาใช้ในการผลิต รูปแบบการจ้างจึงต้องใช้แรงงานที่มที ักษะฝีมือ ดังนั้นแรงงานที่ขยันอดทนทางานด้วย
ความอุตสาหะวิริยะ คงจะเป็นคุณสมบัตทิ ี่ยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องเพิ่มคุณลักษณะแรงงานที่มที ักษะและสมรรถนะสูง
เช่น มีความสามารถในการใช้เครื่องจักรได้ดี สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ถึงแม้ว่าหลาย
ภาคส่วนจะทราบถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ อีกทั้งระบบการศึกษาก็ยังไม่
สามารถผลิตคนออกมาทันกับความต้องการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว [2,3] ช่องว่างนี้เป็นผลให้
แรงงานได้รับอัตราค่าจ้างต่าหรือเป็นแรงงานราคาถูก [4] อนึ่งเป็นที่ทราบกันว่าในทศวรรษที่ 21 หลายประเทศได้
ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทเพื่อการแข่งขัน เช่น ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ หรือสิงคโปร์ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศ
เกาหลีใต้เมื่อรัฐบาลเห็นว่าด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เกาหลีใต้ได้มีการพัฒนา
กาลังแรงงานให้มคี วามสามารถในวิชาชีพ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยเล็งเห็นว่าแรงงานที่มีคุณภาพต่างหาก
จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืน [5]
ในสภาพปัจจุบันชุมชน หมู่บ้านต่างๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตั้งอยู่ อีกทั้งวิถีชีวิตของคนในชนบท
เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์และเครื่องจักรอานวยความสะดวก เช่น รถไถนาเดินตาม เครื่องจักรสี ข้าว รถจักรยานยนต์
รถยนต์ เครื่อ งสู บ น้ า ฯลฯ [6] แต่ ค นในพื้ น ที่ มี ค วามรู้ ในเรื่อ งเครื่อ งยนต์ น้ อ ยมาก เมื่ อ ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
เครื่องยนต์จึงต้องไปพึ่งพิงสถานบริการ ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปเพื่อการดังกล่าวทั้งๆที่เป็นปัญหาเล็กน้อย และ
แม้วา่ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานจะมีโครงการจัดตัง้ “ศูนย์ชา่ งประจาชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้แล้ว
ก็ตาม แต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร อนึ่งเมื่อชุมชน หมู่บ้าน มีการขยายตัวหนาแน่นมากขึ้น มีการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ร้านกาแฟสด ขนมเค้ก อาหารที่ทันสมัย โทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ แต่ชาวบ้านบาง
กลุ่มยังไม่สามารถปรับวีถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างอาชีพรองรับ ทั้งนี้เนื่องจากขาดการให้
ความรู้จากทางราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 และวิสัยทัศน์ คือ
“กาลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล ” มีพันธกิจที่สาคัญคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
เพื่ อ ขั บเคลื่อ นการพั ฒ นาฝี มือ แรงงาน โดยมีเป้ าประสงค์ เพื่อ ยกระดั บก าลั งแรงงานของประเทศให้ มี ม าตรฐาน
ความสามารถที่สูงขึ้นสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดแรงงาน[2] ซึ่งส่วนใหญ่จะประสานร่วมมือและการทาบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู : MOU) ในความร่วมมือกับ
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เครือข่ายภาคเอกชน [7] อย่างไรก็ตามธนาคารโลกเห็นว่าการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา [4/2]
ผู้วิจัยเห็ นว่าการทาหน้าที่ตามบทบาทของกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน ยังขาดการสร้างเครือข่ายกั บองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้ แก่ กรุงเทพมหานคร(กทม.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) และเมืองพัทยา ให้เข้ามาร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกาลังสาคัญเพราะมีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ที่ควร
ร่วมมือกันทา (มาตรา 16 (6) , 17 (3) แห่ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และมาตรา 89 (25) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับวันแต่จะ
มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยจะเห็นได้จากรัฐบาลได้กระจายอานาจ งบประมาณ และภารกิจต่างๆ
ไปสูท่ ้องถิ่นเพื่อให้เต็มรูปแบบที่สาคัญคือท้องถิ่นอยู่ใกล้ชดิ กับประชานย่อมทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนดี เป็ น แต่ เพี ย งยั ง ขาดการประสานงานให้ ค วามรู้ เชิ งวิ ช าการ ในเรื่ อ งนี้ ส ถาบั น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพในราชการ หรือ สปร.[8] ได้วิจัยพบว่าความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการบริการ
สาธารณะในหลายพื้นที่ มีลกั ษณะต่างคนต่างทาอีกทั้งยังไม่มตี น้ แบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับองค์กร
อื่นในการจัดบริการสาธารณะ [9] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ ที่เป็น
รูปแบบความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นพื้นฐานจนนาไปสู่มาตรฐานในเขต
พื้นที่ของตน เพื่อสร้างให้ราษฎรมีรายได้สูงตามทักษะ ของฝีมอื แรงงานอันจะทาให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อความร่วมมือในการพัฒนา
ฝีมอื แรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางหรือวิธีการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3. เพื่อสร้างเป็นรูปแบบความร่วมมือในการพั ฒ นาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในกลุ่ ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

กรอบความคิดในการศึกษา
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ เอกสาร และเว็ บ ไซต์ เป็ น ต้ น ทั้ ง ในแง่ ข องทฤษฎี
แนวความคิด หลักการ ฯลฯ ได้ประมวลเป็นกรอบความคิดในการศึกษาวิจัย แสดงเป็นภาพดังนี้
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อความร่วมมือ
ในการพัฒนาฝีมอื แรงงาน

แนวทาง / วิธีการ ความร่วมมือ ในการ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์

วิธีการศึกษา
กาหนดวิธีการศึกษาเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ การศึกษาทฤษฎี แนวคิ ด งานวิจัย เอกสาร ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเป็นมา ความสาคัญ สภาพปัญหาและภาพองค์
รวม เพื่อกาหนดประเด็น วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการวิจัย และสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการศึกษา ใช้วธิ ีวจิ ัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการ
วิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนามือแรงงานได้แก่
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ผู้อานวยการกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมจัดหางาน, ผู้อานวยการศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (3 คน), แรงงานจังหวัด (3คน), จัดหางานจังหวัด, หัวหน้าฝ่ ายศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (2 คน) จานวน 11 คน และผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
ท้องถิ่นอาเภอ(3คน), นายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล(2คน), นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (3คน) และปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล (2คน) จานน 11 คน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิน้ 22 คน
2.1.1 วิธีการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบหรือไม่มีโครงสร้าง แต่ได้เตรียม
ประเด็นสาคัญ ไว้ เพื่อเป็นกรอบ ขอบเขต ของข้อซักถามอย่างเป็นระบบ โดยสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ในการอ้างชื่อและตาแหน่ง
2.1.2 การดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์แจ้งถึงที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์แล้ว
ให้ผู้ที่จะรับการสัมภาษณ์เล่าถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติ การทางาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างมีอสิ ระเต็มที่
ตามประเด็นที่กาหนด
2.1.3 ผู้สัมภาษณ์เสวนาเพิ่มเติม เพื่อเก็บประเด็นให้สมบูรณ์ โดยอาจแทรกหรือถาม
เพิ่มเติมประเด็นต่างๆตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
2.1.4 การตรวจสอบข้อมูล การสอบทานเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้
เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่
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แหล่ งที่ 1 กลุ่ม ผู้เกี่ย วข้องในการพั ฒ นามือแรงงาน ได้แก่ ผู้ อานวยสถาบั น
พัฒนาฝีมอื แรงงานภาค ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด และจัดหางานจังหวัด
แหล่งที่ 2 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอาเภอ
แหล่งที่ 3 ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา
2.2 ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
2.2.1 ประชากร ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ปลั ดองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และท้องถิ่นอาเภอ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จานวนทั้งสิ้น 1,806 คน
2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน จานวน 320 คน
จากนั้นทาการสุ่มตัวอย่างประเภทผสม ได้แก่ การสุ่มตามลาดับชั้น การสุ่มแบบไม่เป็นสัดส่วน จนได้กลุ่มตัวอย่าง
ครบตามจานวน
2.2.3 เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่ า (Rating
scale) 5 ระดับ มีปลายเปิดในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อคาถาม
2.2.4 การตรวจสอบเครื่องมือ นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ทั้งความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2.2.5 การสร้ า งความเชื่อ มั่ น ของเครื่อ งมื อ โดยน าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสกลนคร จานวน
30 คน แล้วนามาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ปรากฏว่าได้คา่ ความเชื่อมั่น .9186
2.2.6 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ใช้วิธีก ารส่ งแบบสอบถาม 320 ชุด ทางไปรษณี ย์ และให้ เวลา
ผู้ตอบที่เห็นว่าเหมาะสม ปรากฏว่าได้แบบสอบกลับคืนมาทั้งสิน้ 292 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.25 ซึ่งถือว่าเป็นจานวนที่
อยู่ในเกณฑ์สูงพอสมควร
2.27 การประมวลผล ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) สถิตทิ ี่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
3.2 น าข้ อ มู ล เชิง ปริม าณที่ ได้ จ ากจากแบบสอบถาม มาประมวลผลด้ วยคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปSPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
3.3 จากนั้นนาผลจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 มาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4 นาร่างรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นที่ ป ระชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณ วุฒิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ มีประสบการณ์ ด้านฝีมือแรงงาน 9 คน และกลุ่ ม
ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน
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ขั้นตอนที่ 5 สร้างรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยนาผลจากขั้นตอนที่ 4 มาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วสร้างเป็นรูปแบบ

ผลการศึกษา
1. ส่วนทีใ่ ช้วิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการสัมภาษณ์ มีดังนี้
เรื่องของฝีมือแรงงานนั้นมีความสาคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามในด้านภาคบริการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของไทยยังด้อยกว่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น ในการฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมอื แรงงานนัน้ กรม
พัฒ นาฝีมือแรงงานมีพันธกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย อนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพโดยตรงอยู่แล้ว หากมีการประสานร่วมมือกันอย่าง
จริงจังงานพัฒ นาฝีมือแรงงานจะมีความก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ สาหรับการจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชน เป็น
โครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านช่าง การลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หา่ งไกล
2. ผลการสารวจความคิดเห็นต่อความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางหรือวิธีการ
ร่วมมือในการพัฒนาฝีมอื แรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีเท่ากับ
3.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ด้านศูนย์ช่างประจาชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73
2.2 แนวทางหรือวิธีการที่จะร่วมมือพัฒ นาฝีมือแรงงาน 1. ด้านการสร้างความพร้อม พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.27 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.62 2. แนวทางด้ า น
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.72 3. แนวทางการสนั บสนุนส่งเสริม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 4. แนวทางที่จะร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
3. นาผลจากข้อ 1 และ ข้อ 2 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วร่างเป็นรูปแบบความร่วมมือในการ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน ซึ่งได้ร่างรูปแบบดังนี้
1. การสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาฝีมอื แรงงาน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการฝึกอบรมเอง
3. สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรม
4. การจัดตัง้ ศูนย์ชา่ งประจาชุมชนในพืน้ ที่ที่อยูห่ ่างไกล เพื่อให้ศูนย์ชา่ งประจาชุมชนอบรมช่างสาขาต่างๆแล้ว
ให้ไปอบรมชาวบ้านต่อไป นอกจากนี้ยังบริการประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ความรู้ในการบารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
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4. น าร่ า งรู ป แบบ ไปสอบถามความคิ ด เห็ น จากผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในที่ ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัตกิ าร ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยกับร่างรูปแบบ แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องการอบรมชาวบ้านว่า ไม่ควร
ให้ผู้เข้าอบรมต้องออกค่าจ่ายหรือมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว หากทา
เช่นนั้นจะไม่มีใครไปอบรม ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชน ควรมีการจัดตั้งอาเภอละ 1 แห่ง
ยกเว้นอาเภอเมืองเพราะอยู่ในที่ตั้งของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอยู่แล้ว ส่วนคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่าง
ประจาชุมชนควรมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยตามจานวนที่เห็นว่าเหมาะสม และช่างของศูนย์ช่างประจาชุมชนควร
คัดเลือกจากผู้มีจิตอาสาเพราะบุคคลเหล่านีจ้ ะทางานด้วยจิตอาสาจริงๆ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์
5. ได้รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมอื แรงงานที่เป็นไปได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ โดยการนาผลจากข้อ 4 และข้อ 5 มาประมวลสร้างเป็นรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมเอง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รู ป แบบที่ 2 สถาบั น /ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ จั ด ฝึ ก อบรม
โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดหาคนเข้าฝึกอบรม
รูปแบบที่ 3 สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประสานงานกับผู้วา่ ราชการจังหวัด หรือนายอาเภอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชน
รูปแบบที่ 4 กระทรวงแรงงานประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ให้การจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชนเป็น
วาระแห่งชาติ เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชนอาเภอละ 1 แห่ง ยกเว้น
อาเภอเมืองเพราะอยูใ่ นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดอยูแ่ ล้ว โดยให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
จากรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจั งหวัดนครชัยบุรินทร์
ดังกล่าวแสดงเป็นภาพดังนี้
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ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

สรุปและอภิปรายผล
1. ด้านความร่วมมือการพัฒนาฝีมอื แรงงาน
1.1 ด้านความรู้เกี่ย วกับ การพั ฒ นาฝีมือแรงงาน จากการวิจัยพบว่า แม้ว่าในเขตพื้นขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็น พื้นที่เกษตรกรรมก็ตาม แต่ก็มี ความจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมด้านการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพราะ เมื่อหลังจากเพาะการปลูกแล้วราษฎรจะว่างและออกไปใช้แรงงานรับจ้าง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญรุ่ง โจใจ และ วีระกุล ชายผา [6] ที่ศึกษารูปแบบการส่งเสริมอาชีพช่างฝีมือชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
พบว่า ในฤดูวา่ งจากการทาการเกษตรชาวบ้านจะออกไปรับจ้างเป็นช่างซ่อมจักรยานยนต์และช่างเชื่อมเหล็กดัด แต่ถ้าหากแรงงาน
ไม่มีฝีมือก็จะตกงานหรือไม่ก็ได้รับค่าจ้างต่า สอดคล้องกับพิริยะ ผลพิรุฬห์ นักวิชาการ [4] และ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัชวาล สิงห์อุษา [10] ที่ได้ศกึ ษาเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพั ฒนาฝีมือ
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แรงงานภาค 10 ลาปาง กับภาคเอกชนในเขตจังหวัดลาปางและจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าบริษัทเอกชนต้องการแรงงาน
ที่มีคุณสมบัตแิ รงงานที่พึงประสงค์ คือ มีระเบียบวินัย มีความชานาญในงานระดับสูง
1.2 ด้านการบริหารจัดการ จากการวิจัยพบว่า ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการสารวจความต้องการอบรม
พัฒนา ฝีมือแรงงานทุกปี แต่กระบวนการบริหารจัดการไม่ครบวงจรคือหลังจากฝึกอบรมไปแล้วขาดการการติดตาม
ประเมินผล จึงไม่สามารถทราบว่างบประมาณที่ลงทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุง ผลการ
ดาเนินงานประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น [9] ที่เห็นว่า การ
บริหารจัดการใดๆก็ตามข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งถ้าหากมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอก็ทาให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ
1.3 เกี่ยวกับศูนย์ช่างประจาชุมชน จากการวิจัยพบว่า การจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชนมีประโยชน์
มากสามรถช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ตามหนังสือกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ด่วนมาก ที่ รง 0401 / ว 05571 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม [11]
2. ด้านแนวทางหรือวิธีการทีจ่ ะร่วมมือพัฒนาฝีมอื แรงงาน
2.1 การสร้างความพร้อม จากการวิจยั พบว่า การสร้างความพร้อมจะเป็นพื้นฐานของการเตรียมจัดตั้ง
ศูนย์ช่างประจาชุมชนและควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย เพื่อมิให้เกิดการขัดแย้งภายหลัง ซึ่งผล
วิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตมิ า เหตานุรักษ์ และคณะ[12] ที่ได้ศึกษาโครงการความร่วมมือของศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ ในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทางานของสถานประกอบการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2551 พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ยังเคย
ชินกับการทางานแบบดั้งเดิม งานส่วนมากจึงมักเกิดจากความคิดของเจ้าหน้าที่ ทาให้ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ
ตลาดแรงงาน
2.2 ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จากการวิจัยพบว่า ท้องถิ่นที่ไม่พร้อมที่จะทาการฝึกอบรม
แก้ไขโดยประสานงานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ[8]ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น พบว่าการจัดการความ
ร่วมมือระหว่างท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจะประหยัดงบประมาณของราชการได้มากในปีหนึ่งๆ และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะให้มีมูลค่ามากขึ้น ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วมีมาตรฐาน เพราะโดยลาพัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งเดียวมีข้อจัดในขีดความสามารถ ไม่สามารถทาได้ดีหรือทาไม่ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล [13] ที่เห็นว่ารูปแบบ(Model)ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถกระทาได้หลายแนวทาง แต่ผลวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตมิ า เหตานุรักษ์ และคณะ [11]
ที่ได้ศึกษาโครงการความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ ในการศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2549 – 31
ธันวาคม 2551 พบว่า เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรมและงานฝึกช่างฝีมือส่วนใหญ่ไม่ชอบทางานร่วมกับคนอื่น จึงมี
ลักษณะต่างคนต่างทา
2.3 การสนั บสนุน ส่งเสริม จากการวิจัยพบว่า แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริมการจัด ตั้งศูนย์ช่าง
ประจาชุมชนก็ดี หรือการพัฒ นาฝีมือแรงงานก็ดี หากกระทรวงมหาดไทยเห็นความสาคัญจะมีความสาเร็จได้ สูง
หรือหากยังไม่พร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถประสานงานให้ท้องถิ่น
ต่ า งๆ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ช่ า งประจ าชุ ม ชนก็ มี ค วามเป็ น ไปได้ อี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ ง สถาบั น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพในราชการ[8] ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น พบว่า ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการความสาเร็จจะเกิดขึน้ ได้ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากผู้บิหารระดับ
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จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอาเภอ อย่างไรก็ตามในระดับอาเภอนายอาเภอแม้จะ
ใช้บทบาทหน้าที่ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชนได้ก็ตาม แต่ดูจะไม่มี
พลัง(power) เท่ากับสองแนวทางที่กล่าว

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. ควรมีการศึกษาการผลการดาเนินงานของศูนย์ช่างประจาชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบ
ศูนย์ชา่ งประจาชุมชน
3. ควรมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบการบริหารความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแงงานเชิงบูรณาการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เช่น องค์การบิหารส่วนจังหวัด, อบต., เทศบาล ในความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างชุมชนหรือท้องถิ่นให้มคี วามเข้มแข็งยิ่งขึน้
4. ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบการทางานส่งเสริมอาชีพในลักษณะเชิงรุก เพื่อให้ส อดคล้องกับสภาพ
ของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเตรียมเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับความสาคัญของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้บุคลากร ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนา
อาชีพอย่างแท้จริง
4. ควรยกเลิกโครงการให้เปล่า โดยประชาชนไม่มสี ่วนร่วม เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสบความสาเร็จจากการอบรมฝึกอาชีพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
การสร้างรายได้และเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยตรงกอปรกับ
ราชการบริหารส่วนกลางมีนโยบายให้จัดทาบริการสาธารณะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงควรกาหนดเป็นนโยบายแผนในการพัฒนาฝีมอื แรงงานไว้อย่างชัดเจน
2. ผู้ บริหารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ต่างๆควรจั ดทาแผน โครงการ ที่จ ะส่งเสริม อาชีพ โดยจัดให้ มี
โครงการพัฒนาอาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. การดาเนินการทุกโครงการควรมีการประเมินผลตามหลักการบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการ
ตัดสินใจตามกระบวนการบริหารจัดการ
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การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่
A study of economic efficiency of longan in Chiang Mai province
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์1*
Somkiat Chaipiboon1*
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาสภาพเศรษฐกิ จทั่ วไป ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต และรวมถึ งปั ญ หาและ
อุปสรรคของเกษตรผู้ปลูกลาไยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างเกษตรกรแบบแบ่งชั้นภูมิ จานวน 400 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตลาไยในจะทาการ
วิ เคราะห์ โดยใช้ วิ ธี เส้ น พรมแดนการผลิ ต เชิ งเฟ้ น สุ่ ม (Stochastic Production Frontier Analysis) ด้ ว ยการประมาณค่ า แบบ
Maximum Likelihood โดยรูปแบบสมการจากฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb – douglas

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการผลิต พบว่า อายุของต้นลาไย ขนาดของพื้นที่ปลูกลาไย ความพอเพียงของน้า
ที่ใช้ในการผลิต และแรงงานที่ใช้ในการผลิต มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณผลผลิตลาไย ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.01 ส่วนระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยมีค่า เท่ากับ
0.69 ซึ่ ง มี ค่ า สู งสุ ด และค่ า ต่ าสุ ด เท่ า กั บ 0.96 และ 0.05 ตามล าดั บ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่า งส่ ว นใหญ่ (60.50 %) มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.80 ส่วน
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตลาไย พบว่า ปัจจัยการได้รับ
มาตรฐานการผลิต (GAP) และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตลาไย ไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต
ลาไยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในผลิตลาไย พบว่า เกษตรกร
ประสบกับปัญหาโรคและแมลงที่เป็นศัตรูลาไย (56.00%) ปุย๋ เคมีมรี าคาสูง (72.50%) สารเคมีกาจัดศัตรูลาไยมีราคาสูง
(69.25%) ราคาผลผลิตลาไยต่า (65.00%) และการเอารัดเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง (57.50%)
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต ลาไย

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

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มรี ากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจมาจากภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ในอดีต
ที่ผ่านมาประชากรในประเทศมีวิถีการดาเนินชีวิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีชีวติ ความเป็นอยู่โดยการ
พึ่งพิงธรรมชาติ เมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้การดาเนินชีวติ ของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแห่งการพัฒนา โดย
มีการพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ทาให้แรงงานในภาคเกษตรมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
มาสู่การทางานในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด จากการสารวจแรงงานในประเทศไทยของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ปี 2556 พบว่า ประชากรที่มีงานทาส่วนใหญ่ร้อยละ 35.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพ
อื่น ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการผลิต เป็นต้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอาชีพเกษตรกรรม
เป็นยังอาชีพหลักของคนไทย ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการทาเกษตรกรรมมากขึ้นจนสามารถแบ่งโครงสร้างการ
ผลิตทางการเกษตรออกเป็นสาขาต่าง ๆ โดยสาขาพืชมีความสาคัญเป็นอย่างมากซึ่ง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 60
– 65 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ของผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตสาขาพืชได้แก่ ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด
ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผัก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ผลไม้ เป็นผลผลิตของภาคการเกษตรที่มีความสาคั ญชนิดหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนนิยมปลูกและบริโภคกันทั่วประเทศ อนึ่ง
การปลูกไม้ผลบางชนิดสามารถปลูกได้ในเฉพาะบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้น ทัง้ นี้ขนึ้ อยูก่ ับลักษณะเฉพาะของพืชและ
สภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออานวย
ลาไยเป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งชนิดหนึ่งของประเทศ ที่มีพ้ืนที่การเพาะปลูกในปี พ.ศ.
2556 จานวน 1,092,793 ไร่ หรือถือได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สินค้า ที่มีปริมาณการผลิตเป็นจานวนมากของไทยที่ทุกฝ่าย
ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ จากรายงานของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวว่าลาไยมีแหล่งเพาะปลูกสาคัญ
ทางภาคเหนือของประเทศ จานวน 892,005 ไร่ หรือร้อยละ 85 ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน เชียงราย ตาก น่าน และแพร่
ส่วนที่เหลืออยู่อกี ร้อยละ 15 เพาะปลูกในจังหวัดจันทบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี และเลย เป็นต้น เนื่องจากลาไยเป็นไม้
ผลเฉพาะฤดูกาลและเฉพาะถิ่นจึงมีมากในแถบที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นยาวนาน และให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ส่วนผลผลิตลาไยของประเทศไทยในแต่ละปีมีการส่งออกในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่ ลาไยสด ลาไยอบแห้ง ลาไยกระป๋อง และลาไยแช่แข็ง ส่วนที่เหลือจากการส่งออกจะใช้เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ โดยในปี 2551 – 2556 ผลผลิตลาไยของไทยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเป็นสาคัญ ซึ่ง
มีปริมาณการส่งออกในระหว่างปี 2551 – 2556 ในรูปลาไยสดจานวน 168,286 - 455,663 ตัน ลาไยอบแห้งจานวน
91,567 - 150,000 ตัน และลาไยกระป๋องจานวน 26,130 - 11,472 ตัน โดยประเทศที่เป็นตลาดส่งออกที่สาคัญของ
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ไทยได้แก่ ฮ่องกง จีน อินโดนีเชีย แคนนาดา สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีประชากรประกอบอาชีพการ
ทาสวนลาไยเป็นอาชีพหลักและมีจานวนพืน้ ที่ยืนต้นมากที่สุดทั้งในระดับประเทศและระดับภาคเหนือ จานวน 316,143
ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตจานวน 300,716 ไร่ ผลผลิตลาไยจานวน 266,937 ตัน (สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ , 2557)
จากสถานการณ์และการขยายตัวของการส่งออกลาไยที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้มกี ารขยายพื้นที่การเพาะปลูกลาไย
ของเกษตรกรอย่างกว้างขวางทั่วทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสภาพดินฟ้าอากาศที่
เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกและมีแนวโน้มการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มมากขึน้ ซึ่งในอนาคตหากมีศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการผลิตของการปลูกลาไยจะส่งผลดีต่อการผลิตลาไยของประเทศไทยต่อไป
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะศึกษาถึงสภาพทั่วไป ประสิทธิภาพการผลิต
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปลูกลาไยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรหรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนการปลูกลาไยในอนาคต และสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาหรือ
ส่งเสริมเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

วิธีการศึกษา
1. กระบวนการและวิธีการเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็น
เกษตรกรผู้ปลูกลาไย จานวน 33,577 ราย ใน 7 อาเภอที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตมากที่สุดของจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , 2557) โดยผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน คือ
การคานวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจากประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
400 ตัวอย่าง ที่ความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่ง
จาแนกสัดส่วนกลุม่ ตัวอย่างตามจานวนประชากรกลุม่ ตัวอย่างทั้ง 7 อาเภอ
2. การวัดคุณ สมบัติของตัวแปร การวิจัยครั้งนี้จะใช้การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น
ตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่ งสามารถจาแนกออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี้ 1) ด้านสภาพทั่ วไปของเกษตรกร คาถามครอบคลุ ม
เกี่ยวกับ อายุ เพศ สถานภาพระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรือน ประสบการณ์ในการปลูกลาไย และเนื้อที่ใน
การปลูกลาไย 2) ด้านประสิทธิภาพการปลูกลาไยและผลผลิต ได้แก่ ปริมาณผลผลิตลาไย อายุของต้นลาไย ขนาดของ
พื้นที่ปลูก แรงงานที่ใช้ในการผลิต การใช้ปุ๋ยเคมี 3) ด้านปัญหาและอุปสรรค ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านต้นทุนการผลิต
ด้านการผลิต ด้านการตลาด และความต้องการ 4) ด้านข้อเสนอแนะ
3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็นลักษณะข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพื่อนาไป
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างตามข้อคาถามที่ระบุไว้ในหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 2) ข้อมูลทุติย
ภู มิ (Secondary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากเอกสารวิชาการ หนั งสื อ อิ น เตอร์ เน็ ต ของหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ข้ อ มู ล จาก
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเกษตรอาเภอ รวมถึงเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
เอกสารจากหน่วยราชการ และเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สถิติที่ใช้ในการวิ จัย สาหรับการ วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1)
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกลาไยในจังหวัดเชียงใหม่
มาวิเคราะห์โดยอาศัยสถิตแิ บบง่ายในรูปของค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
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ทางเศรษฐกิจทั่วไป ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และความต้องการของเกษตรกรในการปลูกลาไย 2) การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต โดยแบ่งการวิเคราะห์ ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่ จากรูปแบบฟังก์ชันการผลิต ดังนี้
Y   0 AT 1 FA 2 LA3 NP  4 IN 5 NA 6 KC  7 e8 DS e v u

โดยที่ Y = ปริมาณผลผลิตลาไย (กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ปลูกทัง้ หมด)
AT = อายุของต้นลาไย (ปี)
FA = ขนาดพื้นที่ปลูกลาไยทั้งหมด (ไร่)
LA = แรงงงานที่ใช้ในการผลิต (Manday หรือ วันทางาน)
NP = การใช้ปุ๋ยเคมี (กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ปลูกทัง้ หมด)
IN = การใช้สารเคมีกาจัดโรคและแมลง (ลิตรต่อพืน้ ที่ปลูกทัง้ หมด)
NA = การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ปลูกทัง้ หมด)
KC = การใช้สารโพแทสเซียมครอเรต (กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ปลูกทั้งหมด)
DS = ความพอเพียงของน้าที่ใช้ในการผลิต
DS = 1 พอเพียง
DS = 0 ไม่พอเพียง
αi = ตัวพารามิเตอร์ ( I = 0, 1, 2, …, 8)
V = ความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยสมมติให้ [v~N(0, σ2v)]
u = ความคลาดเคลื่อนที่สามารถควบคุมได้ โดยสมมติให้ [u~N(0, σ2u)]
(2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้
TE = E

= exp

–

ค่า TE เป็นส่วนต่างระหว่างผลผลิตที่เกิดขึน้ จริงกับผลผลิตที่อยู่บนเส้นพรมแดนการผลิตจะมีค่าความคลาน
เคลื่อน ui และ vi ซึ่งการแยกค่าความคลาดเคลื่อน ui ออกจาก vi ทาโดยการคานวณจากค่าคาดหวัง (Expected
Value) ของ ui ภายใต้ เงื่อ นไข i หรื อ E[ui/ i] โดยที่ i = vi – ui เมื่ อ ได้ ค่ า ui แล้ ว น าไปค านวณหาค่ า ความไม่ มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยการหา exp(-u) ดังนัน้ ประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยการผลิตที่ i สามารถหาได้จะ
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1
(3) การวิเคราะห์ความไม่มปี ระสิทธิภาพทางเทคนิค เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้
TIi = β0 + β1lnExi + β2Adi + β3GAPi + β4Tri + e
โดยที่ TI = ความไม่มปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไย (กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ เพาะปลูกทั้งหมด)
Ex = ประสบการณ์การปลูกลาไยของเกษตรกร (ปี)
Ad = ระดับการศึกษาของเกษตรกร
Ad = 1 ระดับประถมศึกษา Ad = 0 อื่น ๆ
GAP = การได้รับมาตรฐานการผลิต
GAP = 1 เกษตรกรได้รับมาตรฐานการผลิต
GAP = 0 เกษตรกรไม่ได้รับมาตรฐานการผลิต
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Tr = การเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวการผลิตลาไย
Tr = 1 เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม Tr = 0 อื่น ๆ
βi = ตัวพารามิเตอร์ (เมื่อ i = 1, 2, …, 4)
e = ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาสภาพเศรษฐกิจทั่ วไป ปั ญ หาและอุ ป สรรคของเกษตรกรที่ ป ลู ก ล าไยในจั งหวั ด
เชียงใหม่
ด้านสภาพเศรษฐกิจทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจทั่วไป พบว่า ร้อยละ 72.00 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.75 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ
92.75 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 65.75 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 86.75 มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน
3 คนขึ้นไป ร้อ ยละ 61.50 ทาสวนล าไยเป็ น อาชีพ หลั ก ร้อ ยละ 42.50 มีประสบการณ์ ในการปลู กล าไยระหว่า ง
11 – 20 ปี (ค่าเฉลี่ย 17.92 ปี) ร้อยละ 71.50 ทาการผลิตลาไยในฤดู ร้อยละ 72.75 เกษตรกรมีพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เกิน
10 ไร่ (ค่าเฉลี่ย 9.88 ไร่/ราย) ร้อยละ 87.75 เป็นเจ้าของที่ดิน ร้อยละ 55.75 พื้นที่สวนลาไยเป็นพื้นที่ลุ่ม ร้อยละ
44.25 เป็ นพื้น ที่ ดอน ร้อ ยละ 68.00 มีปริม าณน้าในพื้น ที่ เพีย งพอต่อ การทาสวนล าไย ร้อยละ 43.50 ปลูก ลาไย
ระหว่าง 21 – 25 ต้นต่อไร่ (ค่าเฉลี่ย 24.25 ต้นต่อไร่) ร้อยละ 93.25 ปลูกลาไยพันธุ์อีดอ ส่วนการเข้ารับการฝึกอบรม
ความรู้และเทคนิคการปลู กลาไย พบว่า ร้อยละ 63.50 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการให้ปุ๋ยและน้า ร้อยละ
63.00 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งลาไย ร้อยละ 50.00 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 66.00 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการทางการเกษตรที่ดี (GAP) ร้อยละ 50.75 มีการ
ตัดแต่งกิ่งลาไยรูปทรงเปิดกลางพุม่ ร้อยละ 26.00 การตัดแต่งกิ่งลาไยรูปทรงฝาชีหงาย ร้อยละ 16.50 การตัดแต่งกิ่ง
ลาไยรูปทรงครึ่งวงกลม ร้อยละ 63.50 มีการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลาไยในพื้นที่ ร้อยละ 47.75 เกษตรกรอาศัย
เงินทุนของตัวเองในการผลิตลาไย ร้อยละ 52.25 มีการกู้ยมื โดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมมาจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
ด้านปัญหา และอุปสรรคในการปลูกลาไย พบว่า
- ด้านการผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 56.00 ประสบกับปัญหาโรคและแมลงที่เป็นศัตรูลาไยรองลงมา
ร้อยละ 40.75 ปริมาณผลผลิตลาไยที่ได้ต่า ร้อยละ 36.75 ขาดแคลนแหล่งน้าในช่วงน้าแล้ง ร้อยละ 33.50 ขาดแคลน
แรงงานที่ใช้ในกิจกรรมสวนลาไย (เช่น แรงงานเก็บผลผลิต ดูแลรักษาสวนลาไย) ร้อยละ 32.50 ขาดการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตลาไยอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ร้อยละ 17.25 ขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกลาไย และร้อยละ
4.50 ไม่มกี รรมสิทธิ์ในการถือครองพื้นที่ปลูกลาไย
- ด้านต้นทุนการผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 72.50 ประสบกับปัญหาปุ๋ยเคมีมีราคาสูง รองลงมา ร้อยละ
69.25 สารเคมีกาจัดศัตรูลาไยมีราคาสูง ร้อยละ 46.25 ค่าจ้างแรงงานสูง ร้อยละ 29.00 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทาสวนลาไยมีราคาสูง ร้อยละ 25.50 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์สูง และร้อยละ 16.50 ต้นทุนค่าขนส่งผลผลิต
ลาไยสูง
- ด้านการตลาด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.00 ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตลาไยต่า รองลงมา ร้อยละ
57.50 การเอารัดเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 38.00 ผลผลิตล้นตลาด ร้อยละ 20.50 คุณภาพลาไยต่าไม่
เป็นที่ต้องการของตลาด และร้อยละ 8.50 จุดรับซื้อผลผลิตลาไยอยู่หา่ งไกล
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2. ผลการศึกษาวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิต
ผลการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรปรากฏว่ามีปัจจัยการผลิต 4 ชนิด
คือ อายุของต้นลาไย ขนาดของพื้นที่ปลูกลาไย และความพอเพียงของน้าที่ใช้ในการผลิต มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.01 ส่วนแรงงานที่ใช้ในการผลิต มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า อายุของต้นลาไย (AT) มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณผลผลิตลาไยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าอายุของต้นลาไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จะมีผลทาให้ปริมาณผลผลิตลาไย
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.0889 สาเหตุเนื่องจาก ต้นลาไยที่มอี ายุของการเจริญเติบโตเต็มที่จะให้ผลผลิตที่สูงกว่าต้นลาไยที่มี
อายุนอ้ ย ดังนั้นเมื่ออายุของต้นลาไยมากขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ขนาดของพื้นที่ปลูกลาไย มีเครื่องหมายเป็นบวก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 หมายความว่า ขนาดของ
พื้นที่ปลูกลาไย มีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตลาไยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าเพิ่มขนาดของพื้นที่ปลูกลาไย ร้อยละ 1
จะมีผลทาให้ปริมาณผลผลิตลาไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1551 สาเหตุเนื่องจาก ขนาดของพื้นที่ปลูกเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อ
การเกษตร ในการศึกษาและงานวิจัยทางการเกษตรต่าง ๆ พบว่า การขยายขนาดของพื้นที่ปลูกจะทาให้ประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีผลเกิดจากการประหยัดต่อขนาดการผลิต
ความพอเพี ย งของน้ าที่ ใช้ในการผลิ ต มี เครื่อ งหมายเป็ น บวก ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 นั่ น คื อ
เกษตรกรที่มีนาเพี
้ ยงพอต่อการผลิตลาไยจะมีผลทาให้ปริมาณผลผลิตลาไยสูงกว่า เกษตรกรที่มีน้าไม่เพียงพอต่อการ
ผลิตลาไย ร้อยละ 0.5681 ทั้งนีอ้ าจเนื่องจาก น้าเป็นปัจจัยการผลิตลาไยที่สาคัญ เมื่อเกษตรกรมีน้าที่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของต้นลาไยจะมีผลทาให้ปริมาณผลผลิตลาไยเพิ่มขึ้น
แรงงานที่ใช้ในการผลิตมีเครื่องหมายเป็นบวก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า แรงงานที่ใช้
ในการผลิตมีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตลาไยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าเพิ่มแรงงานที่ใช้ในการผลิตร้อยละ 1 จะมี
ผลทาให้ปริมาณผลผลิตลาไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1217 สาเหตุเนื่องจาก แรงงานเป็นปัจจัยที่สาคัญในการผลิตลาไย ถ้า
มีแรงงานที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้มีความสามารถในการจัดการการผลิตและมีการแบ่งหน้าที่กันทางานได้ดี
ยิ่งขึน้ การทางานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลาไยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สาหรับค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variance Parameter) ที่ใช้พิจารณาและหาประสิทธิภาพทางเทคนิค
ในการผลิตลาไยนั้น ประกอบด้วยค่า Lambda   และค่า Sigma   ซึ่งผลจากการประมาณค่าสมการพรมแดน
การผลิต ด้วยวิธีประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood พบว่า ภายใต้สมมติฐาน H0 :   0 ไม่มีขอบเขตพรมแดน
เชิงเฟ้นสุ่ม และ H0 :   0 มีขอบเขตพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม ค่า t-ratio ของค่า Lambda   สามารถยอมรับได้ ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมการการผลิตดังกล่าวมีขอบเขตพรมแดนเชิงเฟ้นสุม่ จริง และเกิด
ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไยขึ้นจริง หมายความว่า ปริมาณผลผลิตลาไยของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่าง ยังต่ากว่าระดับปริมาณผลผลิตลาไยของเกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างที่มคี วามเป็นไปได้สูงสุดที่อยูบ่ นเส้นพรมแดน
การผลิต ส่วนค่า Sigma   ที่คานวณได้นั้น พบว่า มีค่า t-ratio สามารถยอมรับได้ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตที่
0.01 ซึ่ งหมายความว่า สามารถท าการประมาณสมการพรมแดนการผลิ ต ด้ ว ยวิธีป ระมาณค่ า แบบ Maximum
Likelihood ได้ ซึ่ งผลของค่ า ความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Variance Parameter) ที่ ได้ ม าจากผลการประมาณ
สมการพรมแดนการผลิ ตด้วยการวิเคราะห์เส้ นพรมแดนการผลิต แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis) ผ่าน
สมการการผลิต แบบ Cobb-Douglas ด้วยวิธีประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟ้นสุม่ (Stochastic Frontier Analysis) ด้วยวิธี Maximum
Likelihood เฉพาะตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ตัวแปร
(Variable)
ค่าคงที่
อายุของต้นลาไย
ขนาดของพืน้ ที่ปลูกลาไย
แรงงานที่ใช้ในการผลิต
ความพอเพียงของน้าที่ใช้ในการผลิต

Lambda :   u
v
Sigma :    u2   v2 
Sigma-squared (v) :  v2
Sigma-squared (u) :  u2
Sigma (v) :  v
Sigma (u) :  u
Log Likelihood Function

สัมประสิทธิ์
(Coefficient)
5.3382
0.0889
0.1551
0.1217
0.5681

ค่า t-statistic
21.700
3.261
9.645
2.455
15.042

ระดับนัยสาคัญ
(Significant)
0.0000***
0.0011***
0.0000***
0.0141**
0.0000***

3.6968

9.054

0.0000***

0.5641

515.975

0.0000***

0.0217
0.2965
0.1473
0.5445
- 133.2414

หมายเหตุ : **, *** คือ การมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค
ผลการคานวณระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลาไย พบว่า ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
ลาไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยมีค่า เท่ากับ 0.6956 โดยระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไย มี
ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดเท่ากับ 0.9645 และ 0.0465 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2 และเมื่อพิจารณาระดับประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคการผลิตลาไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ตามระดับต่า ระดับปานกลาง และระดับสูง พบว่า เกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่ผลิตลาไย ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคอยูร่ ะหว่าง 0.50 - 0.80 จานวน 242 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างที่
ผลิตลาไย ที่มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพมากกว่า 0.80 จานวน 112 ราย คิด
เป็นร้อยละ 28.00 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ผลิตลาไยที่มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดับต่า ซึ่งมีค่า
ประสิทธิภาพน้อยกว่า 0.50 มีจานวน 46 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 11.50 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ผลิตลาไย
ในจังหวัดเชียงใหม่
0.9645
0.0465
0.6956
0.1648

ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิค
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ค่าเฉลี่ย
S.D.

ตารางที่ 3 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามระดับประสิทธิภาพต่า
ปานกลางและสูง
ระดับประสิทธิภาพ
การผลิต
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ประสิทธิภาพการผลิต

จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้อยละ

น้อยกว่า 0.50
0.50 - 0.80
มากกว่า 0.80

46
242
112
400

11.50
60.50
28.00
100.00

รวม

4. ผลการศึกษาปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิ ภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่
เป็ น การหาปั จจั ยที่ ค าดว่าจะส่ งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพการผลิ ต ล าไย ทาได้ โดยการน ามู ล ค่า ของความไม่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลาไยของเกษตรกรแต่ละรายไปหาความสัมพันธ์กับปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อความไม่มปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลาไย ซึ่งมีผลการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการคานวณระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลาไย พบว่า ระดับความไม่มีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคของการผลิตลาไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3044 โดยระดับความไม่มีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคของการผลิตลาไย มีค่าสูงสุดและค่าต่าสุด เท่ากับ 0.9534 และ 0.354 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4 ส่วนผล
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความไม่มปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตลาไยของเกษตรกรกลุม่ ตัวอย่าง
ปรากฏว่ามีปัจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ การได้รับมาตรฐานการผลิต (GAP) และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตลาไย
มีอทิ ธิพลต่อความไม่มปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตลาไยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนี้
การได้ รับ มาตรฐานการผลิ ต มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค ในการผลิ ต ล าไยอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ α = 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.1505 และมีเครื่องหมายเป็นลบ หมายความว่า เกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่ผลิตลาไยที่ได้รับมาตรฐานการผลิตจะส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตลาไย
ลดลง เท่ากับ 0.1505 มากกว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับมาตรฐานการผลิต สาเหตุเนื่องจากการที่เ กษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่ปลูกลาไยได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ GAP ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยรับรองที่มี
อานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง และจะรับรองได้ก็ตอ่ เมื่อเกษตรกรมีการปฏิบัตติ ามมาตรฐานการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP
เท่านัน้ จึงส่งผลให้เกษตรกรมีระบบการผลิตลาไยที่ดขี นึ้
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การเข้าฝึก อบรมเกี่ย วกับการผลิตลาไย มีอิทธิพลต่อความไม่มี ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตลาไย
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ α = 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.1427 และมีเครื่องหมายเป็นลบ หมายความว่า
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ผลิตลาไยที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตลาไย จะส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคในการผลิตลาไยลดลง เท่ากับ 0.1427 มากกว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม สาเหตุ
เนื่องจากเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตลาไย จะมีความรู้และความเข้าใจในการผลิตลาไยเพื่อให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุด และสามารถพัฒนาความรู้ที่มีอยูป่ รับใช้กับการผลิตลาไยให้มีประสิทธิภาพ
ได้
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติที่ได้จากการประมาณค่ าของแบบจาลอง พบว่า ค่าสัม ประสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.1639 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในแบบจาลอง ได้แก่ การได้รับมาตรฐานการผลิต และ
การเข้า ฝึก อบรมเกี่ย วกับการผลิต ลาไย มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตลาไยในจังหวัด
เชียงใหม่เพียงร้อยละ 16.39 เท่ านั้น ส่วนที่ เหลืออีก ร้อ ยละ 83.61 เกิดจากอิทธิพ ลของตัวแปรอื่นๆ ที่ ไม่ได้นามา
อธิบายในแบบจาลองนี้ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความไม่มีประสิทธิภาพ
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ค่าเฉลี่ย
S.D.

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่
0.9534
0.0354
0.3044
0.1648

ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่
ตัวแปร
(Variable)
ค่าคงที่
การได้รับมาตรฐานการผลิต
การเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตลาไย
F-test

สัมประสิทธิ์
(Coefficient)
0.7099
- 0.1505
- 0.1427

R2
R2

ค่า
t-statistic
10.931
- 3.406
- 3.051
19.36
0.1639
0.1554

ระดับนัยสาคัญ
(Significant)
0.0000
0.0007***
0.0024***

หมายเหตุ: *** คือ การมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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วิจารณ์และสรุปผล
ผลการประมาณสมการการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟ้นสุม่
(Stochastic Frontier Analysis) ผ่ า นสมการการผลิ ต แบบ Cobb – Douglas ด้ ว ยวิ ธี ป ระมาณ ค่ า แบบ Maximum
Likelihood พบว่า อายุของต้นลาไย ขนาดของพื้นที่ปลูกลาไย แรงงานที่ใช้ในการผลิต และความพอเพียงของน้าที่ใช้ใน
การผลิต มีความสัมพั นธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณผลผลิตลาไย ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kalirajan (1981) ที่ศึกษาพบว่า การเพิ่มจานวนคนงาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตข้าว และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑารัตน์ พุ่มม่วง (2545) ที่พบว่า การเพิ่มขึ้นของแรงงาน จะทาให้ผลผลิต ถั่วเหลือง
เพิ่ม ขึ้น แต่ผ ลการศึกษาไม่ส อดคล้อ งกับผลการศึก ษาของ Huang and Bagi (1984) ที่พ บว่าขนาดของฟาร์ม ไม่มี
นัยสาคัญ ต่อประสิทธิภาพทางการผลิตในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังมีความแตกต่างกับ
การศึกษาของ Huang and Bagi (1984) ที่พบว่าสารเคมีกาจัดศัตรูพืช มีนัยสาคัญต่อประสิทธิภาพการผลิต แต่ใน
การศึกษาครั้ งนี้ก ลั บพบว่า การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ส ารเคมีก าจัด โรคและแมลง การใช้ปุ๋ย อินทรี ย์ และการใช้ส าร
โพแทสเซี ย มครอเรต ซึ่ งถึ งแม้ จ ะมีค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บปริ ม าณการผลิ ต ล าไยเช่น เดี ย วกั น แต่ไม่ มี
นัย สาคั ญ ทางสถิ ติ ต่อ ระดับประสิ ทธิ ภาพทางการผลิ ต ของการผลิ ต ลาไยในจังหวัดเชีย งใหม่ของเกษตรกรกลุ่ ม
ตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลที่สาคัญในการผลิตลาไยทางภาคเหนือนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลสวน ซึ่งอยู่ใน รูปของ
จานวนแรงงานที่ใช้ มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ซึ่งในปัจจุบันมักพบว่าเกษตรกรมีการ
ใช้ปุ๋ยและสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้องการของพืช จากความเคยชิน และจากคาโฆษณา
ชวนเชื่อของบริษัทขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ย และสารเคมี ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ที่แสดงให้เห็น
ว่า ปัจจัยจากปุ๋ย และสารเคมีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ปัจจัยสาคัญคือ การหมั่นดูแลต้นลาไย จะทาให้
ผลผลิตลาไยมีขนาดที่ใหญ่ข้นึ ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมมีปริมาณมากขึน้
ในส่วนของผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตลาไยใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยการได้รับมาตรฐานการผลิต (GAP) และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตลาไย ไม่มผี ล
ต่อ ประสิ ทธิ ภ าพทางเทคนิ ค ในการผลิ ต ล าไยในจั งหวั ด เชีย งใหม่อ ย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 ซึ่ งผล
การศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Chiang Sun และ Yu (2004) ที่พบว่าความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการภายใน
ฟาร์ ม เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลเชิง บวกต่ อ ระดั บประสิ ทธิ ภ าพในการท าฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งปลา ส่ ว นปั จ จั ย อื่ น ๆ เช่น
ประสบการณ์การปลูกลาไย และระดับการศึกษาของผู้ผลิตลาไย นั้นมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
ในการผลิตล าไยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติ ซึ่ งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
Hasnah; Fleming และ Coelli (2004) ที่ศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ามันปาล์มของเกษตรกร ทั้งนี้ผู้วจิ ัยสามารถอธิบายได้ว่า การไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตนั้นจะถูกกระทบ
โดยการขาดความรู้มากกว่าการขาดประสบการณ์ เนื่องจาก ประสบการณ์ นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเพื่อ
ก่อให้เกิดความรู้ แต่การอบรมความรู้นั้นสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการบริการจัดการ
ฟาร์ม ที่จาเป็นในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าการใช้ประสบการณ์นั้นเอง
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ข้อเสนอแนะ
1. หากเกษตรกรมีการเพิ่มปัจจัยแรงงานที่ใช้ในการผลิต และดูแลปริมาณน้าให้มีความเพียงพอต่อการผลิต
จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลาไยเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มปัจจัยการผลิตดังกล่าวเกษตรกรควรมีการเพิ่มปริมาณปัจจัยการ
ผลิตในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากถ้ามีการเพิ่มปัจจัย การผลิตเข้าไปมากเกินไปจะส่งผลให้ผลผลิตลาไยที่ได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ลดลงตามกฎแห่งการลดน้อยถอยลงของผลได้ (Law of Diminishing Return)
2. การที่เกษตรกรได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตลาไย เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์ม จะส่งผลให้
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตลาไยมากขึ้น ทั้งในด้านการคัดเลือกพันธุ์ลาไย การตัดแต่งกิ่งลาไยลาไย การให้ปุ๋ย
และน้า การแปรรูปผลผลิตล าไย การตลาดลาไย รวมถึงการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่ มผลผลิตลาไยที่ถูกต้องเหมาะสม
ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีระบบการผลิตลาไยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกาจัดโรคและแมลง เป็ นปัจจัยสาคัญในการผลิตลาไย ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณ
ผลผลิต แต่หากมีการใช้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมากเกินไปจะทาให้เกษตรกรสิน้ เปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งจากผลการศึกษา
เกษตรกรมีตน้ ทุนในการผลิตลาไยค่อนข้างสูง ดังนั้นในระยะยาวเกษตรควรหาวิธีการลดต้นทุน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และสารกาจัดโรคและแมลงที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรจะส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตลาไยเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
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อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตรา
สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)
The influence of brand equity affecting purchasing decision of S&P bakery
consumers
เกตุวดี สมบรูณ์ทวี1* ศศิกาญจน์ สุขเร่ห1์ และ สุวภัทร์ สุวรรณรัตน์1
Kedwadee Sombultawee1* Sasikarn Sukrea1 and Suwapat Suwannarat1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิง ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่ม
ผู้บริโภคเบเกอรี่ในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบ ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ผลการวิจัยคือ ด้านการรู้จักตราสินค้า (X1) ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (X2)
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (X3) และ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X4) ส่งผลต่อความการตัดสินใจซื้อสินค้าเบ
เกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) (Y) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y =
0.589 + (0.328) X1 + (0.160) X2 + (0.202) X3 + (0.156) X4
คาสาคัญ: คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจซื้อสินค้า เอส แอนด์ พี

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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บทนา
พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มีการเร่งรีบและมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่งผลให้ทุกอย่างต้องแข่งขันกับ
เวลา การจัดการกับเวลาที่ต้องมีความรวดเร็วและมีความเท่ าทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งอารยธรรมตะวันตกที่เข้ามามี
บทบาทส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มารับประทานเป็นอาหารหลักและอาหารว่างเพื่อให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้นในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้มีแนวโน้มความนิยมการรับประทานขนมเบเกอรี่มีจานวนเพิ่มขึ้น การเปิด
กิจการร้านขายขนมเบเกอรี่ก็มจี านวนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการเบเกอรี่
ก็มีจานวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
จากข้อมูลการสารวจเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากมื้อใหญ่ๆมา
บริโภคเบเกอรี่แทนเป็นอาหารหลักหรืออาหารว่างและกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่
ส่งผลให้ตลาดเบเกอรี่มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีก (สมาคมเบเกอรี่(ประเทศไทย),
2558) จากข้อมูลข้างต้นทาให้ทราบว่าแนวโน้มของตลาดเบเกอรี่มีการขยายตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจเบเกอ
รี่จึ งเป็ นธุรกิ จที่น่าสนใจ มีผู้ สนใจลงทุนเป็ นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ ลงทุ นไม่มาก โดยเฉพาะในช่วงสภาวะ
เศรษฐกิ จตกต่ า (อรอนงค์ นั ยวิ กุ ล , 2541) ตลาดเบเกอรี่ มี การเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ องจากความสะดวกสบายในการ
รับประทาน การขยายสาขาและการเข้ามาในธุรกิจของผู้เล่นหน้าใหม่ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองว่าการรับประทานเบ
เกอรี่เป็นส่วนหนึ่งในการโชว์ บนโลกออนไลน์ถึงความชิคในไลฟ์สไตล์ของตัวเอง (Marketeer, 2559)
ผู้ประกอบการของธุรกิจเบเกอรี่ที่มีเพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้เกิด การแข่งขันทางการตลาดสูง ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเบเกอรี่ทั้งรายเก่าและรายใหม่จาเป็นต้องมีจุดขายที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสร้างความโดด
เด่นให้กับธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเบเกอรี่สามารถประสบความสาเร็จได้ ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสาคัญในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมี การพัฒนาสินค้าไปพร้อมกับการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้า
การสร้างคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) จะสามารถทาให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าตราสินค้ามีคุณค่า เป็นตราที่ผู้บริโภคมี
ทัศนคติที่ดตี อ่ คุณสมบัตขิ องสินค้าและชื่นชอบตราสินค้านั้น ทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดได้
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2516 โดยเริ่มต้นจากการเป็นร้านขาย ไอศกรีม อาหาร และของว่างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งได้รับ
ความนิยมและการตอบรับจากลูกค้าจานวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยาย ประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยการทาธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่ และประสบความสาเร็จจากการเป็นผู้นาในการผลิตเค้กแต่งหน้าตามสั่งและเค้กลายการ์ตูนรายแรก ใน
ประเทศไทย รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร้านได้รับความนิยมแพร่หลายใน
กลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มี การขยายสาขาอย่างรวดเร็วในแหล่งทาเลที่สาคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บริ โภคให้ ได้ ม ากที่ สุ ด โดยการสร้า งคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้ า ( Brand Equity) ที่ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ และสร้างความโดดเด่น ให้ กับตราสินค้า ซึ่ง เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่เหนือกว่าผู้ประกอบการเบเกอรี่รายอื่นได้
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นาในตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทย จึงเป็นที่ส่ิงน่าสนใจใน
การศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและในการแข่งขันกับ
คู่ แข่ งขั น รายอื่น ในตลาดเบเกอรี่ ช่วยทาให้ เข้า ถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายทางการตลาดในสภาพตลาดปั จ จุ บัน ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส
แอนด์ พี (S&P)
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่โดยมีการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดคุณ ค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้า (Customer
Based Brand Equity) และ แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคหรือซื้อสินค้าเบ
เกอรี่ เอส แอนด์ พี (S&P)
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)
3.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)
4. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ แ ละระยะเวลา พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษางานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ พื้ น ที่ ที่ มี ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) ตัง้ แต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2559

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ได้แก่
การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness)
ความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association)
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
ความภักดีตอ่ ตราสินค้า (Brand Loyalty)

ตัวแปรตาม
ตาม
Mean, SD
Multiple Regression Analysis

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในตรา
สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้า (Customer Based Brand Equity)
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าที่ใช้ ใน
การศึกษาคือ การรู้จักตราสินค้า ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า การรับรู้ คุณภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตรา
สินค้า รายละเอียดดังนี้
1.1 การรู้ จั ก ตราสิ น ค้ า (Brand Awareness) Keller (1993) กล่ า วว่ า การรู้ จั ก ตราสิ น ค้ า เป็ น
ความสามารถของลูกค้าในการระลึกถึงตราสิน ค้า และการจดจาตราสินค้าจากความทรงจาของลูกค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับ Aaker (1996) พบว่าการรู้จักตราสินค้าประกอบด้วยจานวน 5 ด้าน ได้แก่ การจดจาตรา สินค้า การระลึกถึงตรา
สินค้าตราสินค้าอันเป็นที่รู้จักอันดับหนึ่ง การครอบครองใจของตราสินค้า และความคุ้นเคย (Yoo, Donthu and Lee,
2000; Pappu, Quester and Cooksey, 2006; Davis, Golicic and Marquardt, 2009; Lee and Leh, 2011)
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1.2 ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Association) เป็นคุณลักษณะของการเชื่อมโยงความทรงจา
ของลู กค้ าเข้ากับตราสิน ค้า Aaker (1991) ความเชื่อมโยงต่อ ตรา สิ นค้ าที่ มีต่อลู กค้าประกอบด้วยความเชื่อ มโยง
คุณสมบัติ คุณประโยชน์และทัศนคติโดยรวมต่อตราสินค้าในเชิงบวก ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้า Keller
(1993)
1.3 การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality) เป็นสิ่งที่สาคัญของคุณค่าตราสินค้า
ลูกค้ารับรู้คุณภาพของตราสินค้าผ่านประสบการณ์ที่ได้ใช้สินค้ามาแล้ว ดังนั้นการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าจึงมี
ความเชื่อมโยงกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าของลูกค้า Aaker (1991)
1.4 ความภัก ดีต่อ ตราสิ นค้า (Brand Loyalty) เป็ นด้ านที่มีความสาคัญ แรกสุด คุณ ค่าตราสินค้ าที่
ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่นและความพึงพอใจของลูกค้ามีตอ่ ตราสินค้า ความภักดีต่อ ตรา
สินค้าช่วยควบคุม ทัง้ ยังช่วยป้องกันคู่แข่งขัน ในตลาดเดียวกัน Aaker (1991)
2. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงการขาดของสินค้าบางอย่างซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นที่ต้องมีการ
กลั่ น กรองด้ วยประสบการณ์ ที่ บุคคลมี อยู่เสมอ อย่ างไรก็ ตามถ้ าการตั ดสิ น ใจนั้ นเป็ นเรื่อ งที่ ไม่ แน่ นอนแล้ วก็ เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภคจะเริ่มเข้ามาบทบาทต่อการกระทา ที่บุคคลจะตัดสินใจทันที ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2540: 40)

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตรา
สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research Method)
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซอื้ สินค้าเบเกอรี่ในตราสินค้าเอส แอนด์ พี
(S&P) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงใช้วธิ ีการเลือกตัวอย่าง แบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะ
เป็ น (Non-Probability Sampling) ด้ ว ยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental sampling) โดยใช้ สู ต รการ
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 27-28) ดังนี้
n= /4
n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p = 0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) n = 384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถาม
เพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ
400 ตัวอย่าง
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ของผู้บริโภคในตราสินค้า เอส แอนด์ พี (S&P)” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในตราสินค้า
เอส แอนด์ พี (S&P)ของผู้บริโภคซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก(Multiple Choice Question)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคใน
ตราสินค้า เอส แอนด์ พี (S&P) ภายใต้ทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การรู้จักตราสินค้า (Brand
Awareness) ความเชื่อ มโยงตราสิน ค้ า (Brand Association) การรับรู้คุ ณ ภาพตราสิ นค้ า (Brand Perceived Quality)
และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ลักษณะเป็นคาถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5
ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) และให้คะแนน
แต่ละระดับดังนี้
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
หาค่าเฉลี่ย แปลความหมายข้อมูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ค่าแปลผลอยูในระดับมากที่สุด
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 หมายถึง ค่าแปลผลอยูในระดับมากทีส่ ุด
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการตั ด สิ น ใจซื้ อ เบเกอรี่ ของผู้ บริ โภคในตราสิ น ค้ า เอส แอนด์ พี (S&P)
ลักษณะเป็นคาถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (RatingScale)
ที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) และหาค่าเฉลี่ย แปลความหมายข้อมูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100) ที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 3 ของเครื่องมือที่ในการวิจัย
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้า
เอส แอนด์ พี (S&P) มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

1952

Proceedings

การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลของคุณค่า
ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนผลงานที่เกี่ ยวของเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นไปปรึก ษากั บ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาชี้แนะ และทาการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้น
มีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 40 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 40 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ
เป็ น แบบมาตราสวนประมาณค่ า (Rating Scale) จึ งต้ อ งน ามาทดสอบความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.827 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดง
ว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (สรชัย พิศาลบุตร และคณะ, 2549: 33)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์
พี (S&P) โดยคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส
แอนด์ พี (S&P) โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี
(S&P)โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.3)
มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี (ร้อยละ 62.3) ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี (ร้อยละ 69.3) อาชีพ ข้าราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50.7) มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 52)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้อเบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) เป็นจานวนเงิน 101-150 บาท (ร้อย
ละ 37.5) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 37.8) บุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง (ร้อยละ 60.3) วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อ
บริโภคเอง (ร้อยละ 68.3) ประเภทของเบเกอรี่ที่ท่านเลือกซื้อ คือ ขนมปังต่างๆ (ร้อยละ 29) เหตุผลสาคัญในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) คือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 72.8)
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในตราสินค้า เอส แอนด์ พี (S&P)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) ในด้านการ
รู้จักตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา S&P
ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness)
จดจารูปโลโก้ผลิตภัณฑ์ S&P ได้
83
186
110
20
1
3.82 0.82 มาก
(20.8) (46.5) (27.5) (5.0) (0.3)
ได้ยินหรือเห็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ S&P
77
173
135
15
0
3.78 0.79 มาก
จากสื่อโฆษณาต่างๆ
(19.3) (43.3) (33.8) (3.8)
ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P เป็นตรา
80
174
131
174
80
3.84 0.79 มาก
สินค้าที่บ่งบอกคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
(20.0) (43.5) (32.8) (43.5) (20.0)
คุ้นเคยกับตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
75
186 126
12
1
3.80 0.78 มาก
S&P มาเป็นเวลานาน
(18.8) (46.5) (31.5) (3.0) (0.3)
ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P เป็นสินค้า 85
197
100
18
0
3.87 0.79 มาก
ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับ (21.3) (49.3) (25.0) (4.5)
3.80 0.79
รวม
พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่างในด้านการรู้จัก
ตราสินค้า (Brand Awareness)โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.80) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับ
โดยมีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั น ที่ 3.87 รองลงมาคื อ ตราสิ น ค้ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ S&P เป็ น ตราสิ น ค้ า ที่ บ่ งบอกคุ ณ ภาพที่ ได้
มาตรฐาน ผู้บริโภคจดจารูปโลโก้ผลิตภัณฑ์ S&P ได้ คุ้นเคยกับตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P มาเป็นเวลานาน และ
ได้ยินหรือเห็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ S&P จากสื่อโฆษณาต่างๆ โดยมีคา่ เฉลี่ยที่ 3.84 3.82 3.80 และ 3.78ตามลาดับ

1954

Proceedings

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) ในด้านความ
เชื่อมโยงตราสินค้า
ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association)
การรับประทานผลิตภัณฑ์ S&P ทาให้
77
134
175
77
0
3.78 0.78 มาก
รู้สกึ ถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จา่ ยไป
(19.3) (33.5) (43.8) (19.3)
การบริโภคผลิตภัณฑ์ S&P ทาให้รู้สกึ ว่า
62
233
87
5
13
3.81 0.82 มาก
เป็นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ (15.5) (58.3) (21.8) (13.0) (3.3)
มีความรู้สกึ เป็นคนทันสมัย เมื่อซือ้
78
134
165
223
0
3.66 0.85 มาก
ผลิตภัณฑ์ S&P
(19.5) (33.5) (41.3) (5.8)
เมื่อนึกถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เบ
96
149
120
35
0
3.76 0.91 มาก
เกอรี่ จะนึกถึงตราสินค้า S&P เป็น
(24.0) (37.3) (30.0) (8.8)
อันดับแรก
การรับประทานผลิตภัณฑ์ S&P ทาให้
104
144
129
32
0
3.80 0.91 มาก
รู้สกึ สุขภาพดี และได้รับความปลอดภัย (26.0) (36.0) (30.0) (8.0)
3.76 0.85
รวม
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.76) เมื่อ
พิจารณาแต่ละประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ การบริโภคผลิตภัณฑ์ S&P ทา
ให้รู้สึกว่าเป็นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.81 รองลงมาคือ การรับประทานผลิตภัณฑ์ S&P
ทาให้รู้สึกสุขภาพดีและได้รับความปลอดภัย การรั บประทานผลิตภัณฑ์ S&P ทาให้รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
ไป เมื่อนึกถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณ ฑ์เบเกอรี่ จะนึกถึงตราสินค้า S&P เป็นอันดับแรก และมีความรู้สึกเป็นคน
ทันสมัย เมื่อซือ้ ผลิตภัณฑ์ S&P โดยมีคา่ เฉลี่ยที่ 3.80 3.78 3.76 และ 3.66 ตามลาดับ

1955

Proceedings

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) ในด้านการ
รับรู้คุณภาพตราสินค้า
ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
ผลิตภัณฑ์ S&P เป็นสินค้าที่ปลอด
78
204
93
25
0
3.83 0.80 มาก
สารพิษ เมื่อรับประทานไปแล้วจะไม่ (19.5) (51.0) (23.3) (6.3)
มีสารสะสมตกค้างในร่างกาย
ผลิตภัณฑ์ S&P ได้รับการรับรอง
101
145
115
37
2
3.76 0.94 มาก
คุณภาพจากองค์กรอาหารและยา
(25.3) (36.3) (28.7) (9.3) (0.5)
ผลิตภัณฑ์ S&P ใช้วัตถุดบิ ที่มี
73
186
115
23
3
3.75 0.84 มาก
คุณภาพสูงในการผลิต
(18.3) (46.5) (28.7) (5.8) (0.8)
ผลิตภัณฑ์ S&P มีนวัตกรรม
102
131
134
33
0
3.75 0.92 มาก
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ดี (25.5) (32.8) (33.5) (8.3)
ผลิตภัณฑ์ S&P ข้อมูลฉลากอาหาร
40
260
78
3
19
3.74 0.83 มาก
โดยเฉพาะวัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุ (10.0) (65.0) (19.5) (8.0) (4.8)
ชัดเจน
3.76 0.86
รวม
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 3.76)
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นแต่ละประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
S&P เป็ นสิ นค้ าที่ปลอดสารพิษ เมื่อ รับประทานไปแล้วจะไม่มีสารสะสมตกค้ างในร่างกาย โดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 3.83
รองลงมา ผลิตภัณฑ์ S&P ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑ์ S&P ใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต ผลิตภัณฑ์ S&P มีนวัตกรรมเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ดี และผลิตภัณฑ์ S&P ข้อมูล
ฉลากอาหารโดยเฉพาะวัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชัดเจน ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยที่ 3.76 3.75 และ 3.74 ตามลาดับ

1956

Proceedings

ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานระดับความคิ ด เห็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) ในด้ าน
ความจงรักภักดี
ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้านความจงรักภักดี (Brand Loyalty)
วางแผนที่จะซื้อตราสินค้าเดิมในการ 58
155
125
33
27
3.45 1.06 มาก
ซื้อครัง้ ต่อไป
(14.5) (38.8) (31.3) (8.3) (7.2)
ตัง้ ใจที่จะซื้อตราสินค้าเดิมในอนาคต 98
148
116
38
0
3.76 0.92 มาก
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ก็ตาม
(24.5) (37.0) (29.0) (9.5)
การผูกมัดตัวผู้บริโภคกับตราสินค้า
80
147
128
32
13
3.62 0.99 มาก
(20.0) (36.8) (32.0) (8.0) (3.3)
มีความเชื่อมั่นในตราสินค้า S&P
70
184
115
27
4
3.72 0.86 มาก
(17.5) (46.0) (28.7) (6.8) (1.0)
ในการซื้อครัง้ ต่อไปท่านเต็มใจทีจ่ ะ
72
123
153
37
15
3.50 1.01 มาก
จ่ายเพิ่มขึ้นสาหรับตราสินค้าเดิม
(18.0) (30.8) (38.3) (9.3) (3.8)
มากกว่าตราสินค้าอื่น
3.61 0.96
รวม
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านความจงรักภักดี (Brand Loyalty) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.61) เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นแต่ละประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ตั้งใจที่จะซื้อตราสินค้าเดิมใน
อนาคตไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ก็ตาม โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.76 มีรองลงมาคือมีความเชื่อมั่นในตราสินค้า S&P การผูกมัดตัว
ผู้บริโภคกับตราสินค้า หากมีการซื้อครัง้ ต่อไปผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ สาหรับตราสินค้าเดิมมากกว่าตราสินค้า
อื่น และวางแผนที่จะซือ้ ตราสินค้าเดิมในการซื้อครัง้ ต่อไป โดยมีคา่ เฉลี่ยที่ 3.72 3.62 3.50 และ 3.45 ตามลาดับ
ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)
โดยมีการรับรู้มากที่สุดด้านการรู้จักตราสินค้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.80 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความเชื่อมโยง
ตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.76 อยูใ่ นระดับมาก และด้านความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.61 ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน

1957

Proceedings

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในตราสินค้าเอส
แอนด์ พี (Purchase Decision)
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
S&P
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ตัดสินใจซื้อ S&P จากตราสินค้าที่เป็นที่
71
190 108
25
6
3.73 0.87 มาก
ยอมรับจากผู้บริโภค
(17.8) (47.5) (27.0) (6.3) (1.5)
ตัดสินใจซื้อ S&P ที่มีราคาเหมาะสมกับ
96
157
106
41
0
3.77 0.92 มาก
คุณค่าของตราสินค้า
(24.0) (39.3) (26.5) (10.3)
ตัดสินใจซื้อสินค้า S&P เนื่องจากเป็นตรา 73
188 122
17
0
3.79 0.78 มาก
สินค้าที่แสดงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย (18.3) (47.0) (30.5) (4.3)
3.76 0.85
รวม
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านการตั ดสิ นใจซื้ อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดั บมาก (Mean = 3.76) เมื่อพิจารณาความคิ ดเห็น แต่ล ะ
ประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ตัดสิ นใจซื้อสินค้า S&P เนื่องจากเป็นตรา
สินค้าที่แสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.79 รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อ S&P ที่มรี าคาเหมาะสม
กับคุณค่าของตราสินค้า และตัดสินใจซื้อ S&P จากตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.77 และ
3.73 ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาคุณค่าตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในตราสินค้า เอส แอนด์ พี (S&P)ของผู้บริโภค ด้วยวิธีทางสถิติโดย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553)
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของคุณภาพที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residues)
Total

50.550
94.339
114.889

4
395
399

12.638
0.239

52.914

0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 6 พบว่าคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
4 ด้าน คือ การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) ความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) การรับรู้คุณภาพ
ตราสินค้า (Brand Perceived Quality) และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้คุณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.589
0.234
2.521
0.012
การรู้จักตราสินค้า
X1
0.328
0.056
0.312
5.894
0.000
ความเชื่อมโยงตราสินค้า
X2
0.160
0.073
0.127
2.192
0.029
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า
X3
0.202
0.079
0.158
2.546
0.011
ความภักดีตอ่ ตราสินค้า
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
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้า เอส แอนด์ พี(S&P)
ทั้ง 4 ด้านดังนี้
Y = 0.589+ (0.328) X1 + (0.160) X2 + (0.202) X3 + (0.156) X4
เมื่อ Y แทนการตัดสินใจซื้อสินค้าเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)
X1 แทน การรู้จักตราสินค้า
X2 แทน ความเชื่อมโยงตราสินค้า
X3 แทน การรับรู้คุณภาพตราสินค้า
X4 แทน ความภักดีตอ่ ตราสินค้า
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เบเกอ
รี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ด้านการรู้จักตราสินค้า
(Brand Awareness) ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand
Perceived Quality) และด้ า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand Loyalty) ท าให้ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้ า ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)

สรุปและอธิปรายผล
1. ข้อ มู ล ส่ วนตั วของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่าผู้ ที่ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มีอ ายุ
ระหว่าง 21 - 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีรายได้ต่า
กว่า 15,000 บาท
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้อเบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) เป็นจานวนเงิน 101-150 บาท มี
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคือจะตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อบริโภคเอง ประเภทของเบ
เกอรี่ที่เลือกซื้อ คือ ขนมปังต่างๆ และเหตุผลสาคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอส แอนด์ พี (S&P) คือ
รสชาติของผลิตภัณฑ์
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตรา
สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)
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3.1 ด้านการรู้จั กตราสิน ค้า (Brand Awareness)โดยรวม มีค ะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดั บมาก พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม
และได้รับการยอมรับ
3.2 ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ การบริโภคผลิตภัณฑ์ S&P ทาให้รู้สึกว่า
เป็นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ
3.3 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดับการ
รับรู้อยูใ่ นระดับมาก พบว่าเมื่อพิจารณาความคิดเห็นแต่ละประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด คือผลิตภัณฑ์ S&P เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษ เมื่อรับประทานไปแล้วจะไม่มสี ารสะสมตกค้างในร่างกาย
3.4 ด้ านความภัก ดีต่อตราสิน ค้า (Brand Loyalty) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย ระดั บการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ตั้งใจที่จะ
ซื้อตราสินค้าเดิมในอนาคตไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
3.5 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าทั้ง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตรา
สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
การรับรู้มากที่สุดคือ ด้านการรู้จักตราสินค้า รองลงมาด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตรา
สินค้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยูใ่ นระดับมาก และด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้า เอส แอนด์ พี
(S&P) โดยจากการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ ด้านการตัดสินใจ (Purchase Decision) โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับมาก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ คุณค่า
ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่างในด้านการตัดสินใจซือ้ เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็ นแต่ละประเภทพบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิด เห็ นมากที่ สุด ได้แก่ ตั ดสิ นใจซื้อสิ นค้ า S&P
เนื่องจากเป็นตราสินค้าที่แสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
5. จากผลการวิจัยพบว่าคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส
แอนด์ พี (S&P) จากการสารวจจากกลุ่ มตัวอย่างพบว่ามีการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามากที่สุดคือด้านการรู้จักตรา
สินค้า จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ กับการรู้จักถึงตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตราสินค้าที่ได้รับการ
จดจาและการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นตราสินค้าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของสินค้าเมื่อเทียบกับร้านเบเกอรี่อ่ืน
มีความสอดคล้องกับแนวคิดเสรี วงษ์มณฑา (2540) ที่กล่าวว่า “การมีคุณค่าของตราสินค้าที่คู่แข่งไม่สามารถ
เลียนแบบได้ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อยูใ่ นใจผู้บริโภค ซึ่งหมายความว่าการที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหนึ่ง
นัน้ เป็นเพราะตราสินค้าแตกต่างกัน”
6. ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเบเกอรี่ในตราสินค้า
เอส แอนด์ พี (S&P)โดยมีคุณค่าตราสินค้าทั้ง 4 ด้านต่อไปนี้คือ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงตรา
สินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภัก ดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เมื่อตราสินค้า S&P ได้มีการ
ให้ความสาคัญในเรื่องของคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ทัง้ 4 ด้านดังกล่าว จะทาให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อในตราสินค้าที่ง่ายขึน้ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับตราสินค้าผู้บริโภคจะเกิดความไว้วางใจ
เป็นผลที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่เมื่อนึกถึงสินค้าเบเกอรี่ตราเอส แอนด์ พี (S&P) เป็น
ลาดับแรกในการซื้อหรือบริโภค รวมถึงผู้บริโภคจะมีการแนะนาให้ผู้บริโภครายอื่นได้รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ปณิ ศ า ลั ญ ชานนท์ (2548) ที่ก ล่ าวว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ าสามารถบ่ งบอกถึ งตั วตนของผลิ ต ภัณ ฑ์ นั้น ๆใน
มุมมองของผู้บริโภค
7. จากผลการวิจัยที่ได้มีการสารวจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเมื่อมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ S&P จะทาให้
รู้สึกว่าเป็นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ ความรู้สึกของคนยุคใหม่ ได้หันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของ
ตัวเองมากขึ้น แนวโน้มการผลิตและการบริโภคผลิตภัณ ฑ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเพิ่มขึ้น การใส่ใจ
สุขภาพจะเป็น ตัวกระตุ้นให้ ผู้บริโภคมีเกิดความต้อ งการซื้ อ ซึ่ งจะสอดคล้ องกับแนวคิ ดของศิริวรรณ เสรีรัต น์
(2540) ที่ ก ล่ าวไว้ว่าพฤติก รรมของผู้ บ ริโภคจะเริ่ม เกิ ด ขึ้น เมื่ อ ผู้ บ ริโภคได้ รู้ถึ งสิ่ ง ที่ เป็ น ตั ว กระตุ้น ที่ ต้อ งมี ก าร
กลั่นกรองด้วยประสบการณ์ของบุคคล หากการตัดสินใจนัน้ เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ปัจจัยพืน้ ฐานของผู้บริโภคจะเริ่ม
เข้ามาบทบาทต่อการตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้า
เอส แอนด์ พี (S&P) พบว่า องค์ประกอบด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่องโยงตราสินค้า ด้านการรับรู้ตรา
สินค้าและด้านความภักดีตอ่ ตราสินค้า เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคใน
ตราสินค้าเอส แอนด์ พี ซึ่งมีระดับความสาคัญ ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นั่นคืออยู่ในระดับที่มาก ดังนั้นหาก
ต้องการทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ที่จะนาไปพัฒนาธุรกิจ องค์กรหรือธุรกิจควรจะให้
ความสาคัญในแต่ละด้านของคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
สาหรับวิจัยครัง้ ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาอิทธิพลคุณค่าตราสินค้าเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส
แอนด์ พี (S&P) ของผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศที่เป็นผู้ประกอบการรายอื่น
2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตรา
สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) ในบริบททางธุรกิจกิจอื่นๆ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของผลตอบแทนที่ดีจากการทา
ธุรกิจ นาไปประยุกต์ใช้ทางการแข่งขันในธุรกิจกับคู่แข่งขันทางการตลาดได้
3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตรา
สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) และมุมมองของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผู้ประกอบการในระเบียบวิธีวจิ ัยแบบอื่น เพื่อให้ ได้ข้อมูล
เชิงลึกจากมุมมองของผู้ประกอบการ
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รูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่สาหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-premise
catering) ที่ประสบความสาเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร
Success business model for off-premise catering in Bangkok
จารุวรรณ จรุงกลิ่น1*
Charuwan Jarungklin1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่สาหรับการจัดเลีย้ งทางธุรกิจที่ประสบ
ความสาเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอก
สถานที่สาหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจรับจัด
เลี้ยงนอกสถานที่สาหรับการจัดเลี้ดยงทางธุรกิจ 3. เพื่อศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่สาหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติด้าน
ส่วนผสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่สาหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ โดยใช้
วิธีเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่เคยติดต่อจัดหา หรือผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จากการแจก
แบบสอบถามจานวน 100 ชุด และ ผู้ประกอบการผ่านหารสัม ภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึก จานวน 7 ราย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ หาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ผ่านโปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ร่วมกับการสัมภาษณ์ และนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่มักใช้ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายเดิมๆ แต่มีบาง
รายที่ลองเปลี่ยนใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลีย้ งรายใหม่ โดยรู้จักผู้ให้บริการรายใหม่จากสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เช่น website, facebook, และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ส่วนรูปแบบการจัดเลี้ยงที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นการจัดในที่ร่ม โดยมี
วัตถุประสงค์การจัดงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่วนงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นประจา คือ จัด
เลีย้ งงานประจาปี ส่วนใหญ่จัดงานหลัง 18:00 น. และมีระยะเวลาในการจัดเลีย้ งในแต่ละครัง้ 3-4 ชั่วโมง ส่วนใหญ่
มีความถี่ในการใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงปีละ 1 ครัง้ และผู้ที่มาร่วมงานหลักของงานจัดเลีย้ ง คือ พนักงาน โดยมีจานวน
ผู้เข้าร่วมงานจัดเลีย้ งในแต่ละครัง้ ประมาณ 100 คนขึน้ ไป ประกอบกับมีงบประมาณในการจัดงานแต่ละครั้ง 20,001 –
40,000 บาท (เฉพาะค่าอาหาร) กิจกรรมในงานจัดเลีย้ ง นอกเหนือจากด้านอาหารได้แก่ การแสดง ดนตรี โชว์บันเทิง
ต่างๆ 2. ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้
บริการปัจจัยด้านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ
ต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดมากที่สุดเกี่ยวกับด้านราคา และคุณภาพของการ และบริการคุณภาพของ
อาหาร และให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย และ
จากสัมภาษณ์ที่พบว่า ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้ งส่วนใหญ่มีทั้งกลุ่มจัดเลีย้ งมื้ออาหารว่าง และกลุ่มมื้ออาหารหลัก

1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้าไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
1 Hospitality and Tourism Industry Management Master of Arts Program Bangkok University Bangkok 10110
*Corresponding author e-mail : la_bambina_la_bambino@hotmail.com
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และจุดเด่นของธุรกิจจัดเลี้ยง คือ ราคาถูก ซึ่งกลุ่มลูกค้า คือ พนักงานบริษัทฯเป็นหลัก รองลงมาเป็นหน่วยงาน
ราชการ สาหรับการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้มีสูงมาก เนื่องจากลงทุนที่ง่าย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กร
หรือบริษัท ความต้องการพิเศษ คือ ราคาถูก คุณ ภาพดี อาหารอร่อย แต่ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงส่วนใหญ่ มี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ คือปัญหา “ปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจ” “ปัญหาด้านพนักงาน” “ราคา
วัตถุดบิ ที่สูงขึ้น” สาหรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค, IG,
ไลน์, รูปแบบปากต่อปาก, นามบัตร เป็นต้น
คาสาคัญ: ธุรกิจจัดเลี้ยงทางธุรกิจ ประสบความสาเร็จ ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่

Abstract
The purpose of this research is to study about the nature of the Success Business Model for Offpremise 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 wordof-mouth and traditional business card exchanges are also effective.
Keywords: Off-Premise Catering, Success, Catering of Business

บทนา
ปัจจุบันธุรกิจรับจัดเลี้ยง(Catering) มีอยู่จานวนมากในประเทศไทย ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
และความเป็นสากลเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เช่นมีการผสมผสานวัฒนธรรมการทาอาหารของชาติตะวันตก
และตะวันออกเข้าด้วยกันไม่วา่ จะเป็นเมนูอาหาร รูปแบบการจัดเลีย้ ง และการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงเป็น ธุรกิจ รูปแบบหนึ่งที่แยกออกมาจากธุรกิจร้านอาหารเพื่อรองรับกลุ่มลูก ค้าที่ต้อ งการความ
สะดวกสบายในการจัดงานเลี้ยง ทั้ งงานวันเกิด งานจัดประชุมสัมมนา งานแต่ง งานบวช งานศพ และเทศกาล หรือ
โอกาสอื่นๆ โดยการนาเอาเมนูอาหารไทย ตะวันออก ตะวันตก เบเกอรี่เข้ามารวมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้ใช้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้ ง
สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบงานสังสรรค์งานรื่นเริงจึ งมักมีงานเลี้ยงฉลองในทุกเทศกาล มีทั้งงานขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ทั้งการจัดเลี้ยงภายใน หรือนอกสถานที่ โดยหากเป็นงานขนาดใหญ่ก็ต้องใช้คนจานวนมากในการจัด
งาน และใช้เวลาเตรียมงานล่วงหน้าหลายวัน
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าทางธุรกิจมีการจัดประชุมสัมมนาต่างๆธุรกิจรับจัดเลีย้ งจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยจัดการเรื่องอาหาร ของว่าง เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ทาให้การจัดงานสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลา
มาเตรียมเอง และผู้ใช้บริการสามารถบอกถึงความต้องการกับผู้ให้บริการรับจัดเลี้ยงได้ทั้งรูปแบบงาน ประเภทอาหาร
จานวนคน สถานที่ โดยมีการทาข้อตกลงร่วมกันไว้ก่อนที่จะจัดงาน คนไทยในปัจจุบันจึงหันมาใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยง
กันมากขึน้ เพราะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบจึงส่งผลให้ธุรกิจจัดเลี้ยงเป็นช่องทางธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุน
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรับจัดเลี้ยงเป็นธุรกิจที่มี การลงทุนค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ยานพาหนะขนส่ง
รายจ่ายวัตถุดิบอาหารที่สูงดังนัน้ ผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมลงทุนต้องทาการศึกษาธุรกิจเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มประกอบ
ธุรกิจทั้งการศึก ษากลุ่มลูก ค้าเป้าหมายที่ถูก ต้องตรงกับการบริก ารของธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
รูปแบบของธุรกิจที่ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และการแข่งขัน ทั้งหมดนี้จะเป็น
ส่วนสาคัญที่จะเป็นผลว่าธุรกิจรับจัดเลีย้ งจะประสบความสาเร็จนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคภายนอก คือการ
แข่งขันในธุรกิจรับจัดเลีย้ งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่
[1] อ้างอิงจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ ในปี 2553 มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับจัดเลีย้ ง
นอกสถานที่ มีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาท (sme. ตีแตก: 2553) ซึ่งก็คือมูลค่าที่ผู้บริโภคใช้จ่ายเพื่อซือ้ สินค้าและ บริการ
จากธุรกิจอาหาร นอกจากนี้ จานวนร้านอาหารที่มีการพ่วงธุรกิจรับจัดเลีย้ งก็มแี นวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
[2] ดังข้อมูลจากการสารวจในปี พ.ศ. 2552นัน้ พบว่าร้านอาหารที่มีบริการจัดเลีย้ งนอกสถานที่ควบคู่ด้วยมีจานวน 84
ร้าน หรือเพิ่มขึ้น 68% เทียบกับปี 2548 (ทัศน์วรรณ์ บุญสวัสดิ์ และพีรยา สุขกิจเจ, 2552)
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจรับจัดเลี้ยงจะต้องพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้สามารถรับมือกับการแข่งขันซึ่งรวมถึง
ธุรกิจอื่นที่คล้ายคลึงกันเช่นร้านเบเกอรี่ และร้านส่งอาหารตามบ้าน (Delivery) ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ในตลาดแล้ว ก็เกิดกลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆ และทางเลือกที่มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ ตามมาอีกด้วยเช่นกันอาทิเช่นการ
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ตั้งระดั บของธุรกิ จ จัด เลี้ย งนอกสถานที่ ให้เที ย บเท่ ากั บการจัด เลี้ยงในโรงแรม 5 ดาว ทั้งรูปแบบการให้ บริ การที่
หลากหลาย เมนูอาหารใหม่ๆ อุปกรณ์หรูหรา สถานที่ พ่อครัว พนักงาน และยานพาหนะบรรทุกอุปกรณ์ วัตถุดิบ ซึ่ง
สามารถรับงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เรื่องราคาลูกค้าสามารถ
กาหนดได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลาย
เนื่อ งจากผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องธุรกิ จจัด เลี้ยง จึงได้ทาการศึกษารูปแบบธุรกิจจัด เลี้ยงนอกสถานที่
(off-premise catering) ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในกรุ งเทพมหานคร [3] พบว่า ธุ รกิ จ รั บจั ด เลี้ ย งหรือ เคเทอริ่ ง มี อ ยู่
หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. ธุรกิจรับจัดเลีย้ งที่ดาเนินการโดยโรงแรม (Hotel)
ธุรกิจนีถ้ ือเป็นส่วนเสริมมาจากห้องอาหารของโรงแรม ซึ่งมีศักยภาพสูงมากในการบริการและมีโครงสร้างใน
การสนับสนุนภายในในการประกอบธุรกิจรับจัดเลี้ยงทั้งสิ้น เช่น ส่วนครัวที่ให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม สามารถ
เป็นผู้ผลิตและบริการในเวลาเดียวกัน การตกแต่ง มีแผนกพนักงานบริการ มีแผนกบุคคล และฝึกอบรมในการจัดหา
คัดเลือกและฝึกอบรม รวมทั้งจัดเตรียมสวัสดิการในด้านต่างๆเป็นต้น นับว่าโรงแรมเป็นผู้จัดบริการงานจัดเลี้ยงที่
ได้ เปรี ย บกว่ า ประเภทอื่ น ๆ ทั้ ง ในแง่ โ ครงสร้ า ง ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร เช่ น งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ งาน
ประชุมสัมมนา งานขนาดเล็กขนาดใหญ่ และยังสามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย
2. ธุรกิจรับจัดเลีย้ งที่ดาเนินการโดยศูนย์การประชุม (Convention center)
มีศักยภาพเช่นเดียวกับโรงแรม แต่จะได้เปรียบกว่าประเภทอื่นในเรื่องของพื้นที่ในการให้บริการจัดเลี้ยง ที่มี
ขนาดใหญ่กว่า สามารถรองรับงานประชุมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ขนาดใหญ่ได้มากกว่า แต่ข้อจากัดจะเน้นให้บริการ
ภายในสถานที่เป็นส่วนใหญ่
3. ธุรกิจรับจัดเลีย้ งดาเนินการโดยร้านอาหาร (Restaurant)
เป็นประเภทที่มกี ารจัดเลี้ยงแยกส่วนเพิ่มมาจากการขายอาหารหน้าร้าน ทั้งในลักษณะจัดเลี้ยงในห้องเฉพาะ
ซึ่งสามารถให้บริการร้านอาหารได้ตามปกติ และการปิดร้านเพื่อจัดเลีย้ งขนาดใหญ่ตามปริมาณที่ร้านอาหารสามารถ
รองรับจานวนคนได้ นอกจากนี้ร้านที่มีขนาดใหญ่หรือศักยภาพเพียงพอยังสามารถรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ได้อีกด้วย
โดยร้านอาหารส่วนใหญ่ มักจะรับจัดงานขนาดเล็ก ไม่รับจัดงานประชุมสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์ขนาดใหญ่
เนื่องจากประเภทนี้มขี ้อจากัดในเรื่องทรัพยากรต่างๆ และเน้นที่การบริการอาหาร และเครื่องดื่มเป็นหลัก ไม่มีบริการ
พิเศษ เช่น การตกแต่งสถานที่และการออกแบบงานจัดเลีย้ ง เป็นต้น
4. ธุรกิจรับจัดเลีย้ งที่ไม่มหี ้องจัดเลีย้ ง และหน้าร้านของตนเอง
เป็นธุรกิจรับจัดเลีย้ งที่ไม่มหี น้าร้าน โดยมากจะเป็นผู้ประกอบการที่รับงานจัดเลีย้ งธุรกิจ ซึ่งให้บริการเฉพาะ
ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การจัดเลี้ยงของว่าง เลี้ยงชา กาแฟ หรือในรูปแบบการให้บริการที่ไม่ยุ่งยากเท่านั้น
เพราะมี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งของสถานที่ และทรั พ ยากรการจั ด การประชุ ม สั ม มนา รวมทั้ ง เรื่ อ งบุ ค คลากรด้ ว ย
ผู้ประกอบการธุรกิจนีจ้ ะให้บริการนอกสถานที่เท่านัน้
จากการแข่งขันที่สูงมาก ทัง้ คู่แข่งรายเก่า และรายใหม่ ดังนัน้ การที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้ได้ต้องมี
รูปแบบการให้บริการที่โดดเด่น กลยุทธ์ที่แตกต่ างเหนือคู่แข่ง และผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความต้องการที่จะศึกษารูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่ สาหรับการจัด
เลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) ที่ประสบความสาเร็จเพื่อให้กับผู้ประกอบธุรกิจจัดเลี้ ยงและผู้ที่สนใจที่จะเริ่ม
ธุรกิจจัดเลี้ยงใช้เป็น แนวทางในการพัฒ นารูปแบบการให้บริการ ราคา สถานที่ การส่งเสริม การขาย การบริการ
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รวมถึงปัจจัยที่ทาให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ ความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อกาหนด
รูปแบบธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่ประสบความสาเร็จ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อศึก ษาพฤติกรรมการใช้บริก ารธุรกิจ รับจัด เลี้ยงนอกสถานที่ ส าหรับการจัด เลี้ยงทางธุรกิ จ (OffPremise Catering)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่สาหรับการจัด
เลีย้ งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering)
3. เพื่อศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
สาหรับการจัดเลีย้ งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering)
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรับ
จัดเลีย้ งนอกสถานที่สาหรับการจัดเลีย้ งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering)

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมุตฐิ าน
สมมติฐานข้อที่ 1 พื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการและพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่สาหรับการจัดเลีย้ งทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้าน
ช่วงเวลา ในการจัดเลีย้ งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 1.2 พื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้าน
ระยะเวลาในการจัดเลีย้ งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 1.3 พื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้าน
ความถี่ในการจัดเลีย้ งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้าน
งบประมาณในการจัดงานแต่ละครั้งในการจัดเลีย้ งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสาคัญต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจจัด
เลีย้ งนอกสถานที่ทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจจัดเลี้ยงด้านช่วงเวลาในการจัดเลีย้ งนอกสถานที่ทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจจัดเลีย้ งด้านระยะเวลาในการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจจัดเลี้ยงด้านความถี่ในการจัดเลีย้ งนอกสถานที่ทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering)
สมมติฐานข้อที่ 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกันที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจจัดเลี้ยงด้านงบประมาณในการจัดงานแต่ละครั้งในการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(Off-Premise Catering)
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กรอบความคิดในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ด้านประชากรศาสตร์
ลักษณะขององค์กร
ขนาดขององค์กร
วัตถุประสงค์การจัดงานเลีย้ ง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนที่มาร่วมงาน
จัดเลีย้ ง
ปริมาณคนที่จะมางานเลีย้ ง
งบประมาณด้านการจัดเลีย้ ง
ด้านการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ประเภทและปริมาณอาหาร และเครื่องดืม่
สิ่งบันเทิง และกิจกรรมในงาน
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย / การขนส่ง
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ด้านกระบวนการ
ด้านบุคลากร
การบริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ขนาดของงานจัดเลีย้ ง
รูปแบบงานจัดเลีย้ ง
การตกแต่ง
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1. การรับรู้ผู้ให้บริการ
2. การรับรู้รูปแบบและความสามารถของ
ผู้ให้บริการ
3. การตัด สินใจเลือกใช้บริการธุรกิ จจั ด
เลีย้ ง
4. ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
ธุรกิจรับจัดเลีย้ ง
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษา รูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่สาหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering)
ที่ประสบความสาเร็จ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 1. การวิจัย
เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ นการสัมภาษณ์ เชิงลึกกั บผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยง โดยสัมภาษณ์ ระดั บ
บริห ารอย่างน้อย จานวน 7ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสั มภาษณ์ ตัวต่อตัว หรือแบบสั มภาษณ์ ผู้วิจั ย
เลือกใช้คาถามแบบปลายเปิด ซึ่งคาถามที่นามาใช้ในการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้
ทฤษฎีและแนวคิด สภาพทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการบริการด้านธุรกิจจัดเลี้ยง แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับ
ความคาดหวัง แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ และวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น
กรอบในการตั้งคาถามและ มีเครื่องบันทึกเสียงระหว่างการให้สัมภาษณ์ เพื่อนาข้อมูลวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด เพื่อ
ทราบรูปแบบการดาเนินธุรกิจและ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การแข่งขัน กลุ่มเป้าหมายการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินธุรกิจ เป็นต้น และนาเสนอรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์และ นาเสนอข้อมูล
ในรู ป แบบการวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา และ 2. การวิ จั ย เชิง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ผู้ วิจั ย ใช้วิธีก ารเก็ บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่เคยติดต่อจัดหาธุรกิจจัดเลี้ ยงให้กับองค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 100
องค์กร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและ ความสาคัญของปัจจัยทางด้านพฤติกรรม การเลือกใช้บริการของผู้บริโภคความพึง
พอใจในการใช้บริ ก าร แรงจูงใจในการเลือ กรับบริก าร ความต้อ งการและความคาดหวังของผู้ ใช้บ ริก าร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อให้ผลการศึกษางานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขา้ งต้น

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มักใช้ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายเดิมๆ แต่มีบางรายที่ลอง
เปลี่ยนใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายใหม่ โดยรู้จักผู้ให้บริการรายใหม่จากสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น
website, facebook, และสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ส่วนรูปแบบการจัดเลี้ยงที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นการจัดในที่ร่ม(indoor) โดย
มีวัตถุประสงค์การจัดงานเลีย้ ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่วนสถานที่จัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นประจา คือ
จัดเลี้ยงงานประจาปี ส่วนใหญ่จัดงานหลัง 18:00 น. และ มีระยะเวลาในการจัดเลี้ยงในแต่ละครั้ง 3-4 ชั่วโมง ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงปีละ 1 ครั้ง และผู้ที่มาร่วมงานหลักของงานจัดเลี้ยง คือ พนักงาน โดยมี
จานวนผู้เข้าร่วมงานจัดเลี้ยงในแต่ละครั้งประมาณ 100 คนขึ้นไป ประกอบกับมีงบประมาณในการจัดงานแต่ละครั้ง
20,001 – 40,000 บาท (เฉพาะค่าอาหาร) กิจกรรมในงานจัดเลีย้ ง นอกเหนือจากด้านอาหารได้แก่ การแสดง ดนตรี
โชว์บันเทิงต่างๆ
2. ปัจจัยด้านการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ต่อ การเลือกใช้บริก ารปัจ จัยด้านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดมากที่สุดเกี่ยวกับ
ด้านราคา (Price) คุณภาพของการบริการ คุณภาพของอาหาร และให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้าน
การตลาดน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
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สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
ประเด็นที่ 1 รูปแบบบริการธุรกิจจัดเลี้ยง และการให้บริการรูปแบบให้เป็นหลัก สรุปได้ว่า ผู้ให้บริการธุรกิจ
รับจัดเลีย้ งส่วนใหญ่มรี ูปแบบบริการธุรกิจจัดเลี้ยงทั้ง กลุ่มจัดเลีย้ งมื้ออาหารว่าง และกลุ่มมือ้ อาหารหลัก
ประเด็นที่ 2 กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจจัดเลีย้ งที่เป็นกลุ่มหลัก และความต้องการในการจัดเลีย้ ง สรุปได้ว่า ผู้
ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงควรสามารถให้บริการจัดเลี้ยงได้ทั้งมื้ออาหารว่าง และมื้ออาหารหลัก โดยมีการให้บริก าร
รูปแบบของอาหาร และเบเกอรี่ จุดเด่นของธุรกิจจัดเลี้ยง ราคาถูก มีคุณภาพ สะอาด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ “ธุรกิจ
บริการ” เช่น บริษัท ร้านค้า องค์กรต่างๆ รองลงมา คือ “องค์กรภาครัฐ” เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานราชการ
ต่างๆ สาหรับการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้มสี ูงมาก เนื่องจากลงทุนง่าย และมีโอกาสในการขยายธุรกิจต่อยอดมาเป็น
ธุรกิจรับจัดเลีย้ งได้อีกเช่นกัน ดังนัน้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เน้นอาหารอร่อย ราคาถูก คุณภาพดี ตกแต่งสวยงาม
ประเด็น ที่ 3 ปัญ หาและอุ ปสรรคในการดาเนินธุรกิจ สรุปได้ว่า ผู้ ให้บริก ารธุรกิจรับจัด เลี้ยงส่วนใหญ่ มี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ คือ “ปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ” เนื่องจากธุรกิจจัดเลี้ยงเป็นธุรกิจที่
เกี่ยวกับอาหาร จึงมีคู่แข่งขันเป็นจานวนมากทัง้ คู่แข่งรายเดิม และรายใหม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดสร้าง
รายได้เพิ่มขึน้ เช่น ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร เป็นต้น ผู้ใช้บริการมักเลือกใช้บริการธุรกิจจัดเลีย้ งที่มีราคาถูก และมี
คุณภาพที่ดี ดังนั้นจึงทาให้ธุรกิจสร้างกลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อมาแข่งขันกันอีกทางหนึ่ง ปัญหาหลักอีกประเด็นคือ
“ปัญหาด้านพนักงาน” งานบริการระดับนี้เป็นงานที่มีอัตราการเข้า-ออกสูง ทาให้ธุรกิจจัดเลี้ยงขาดแคลนพนักงาน
ประจา จึงทาให้ธุรกิจจัดเลีย้ งต้องหาพนักงานชั่วคราวมาเสริมเพื่อให้เพียงพอในแต่ละครั้งในการให้บริการ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการบางรายจะพบปัญหาด้าน “ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น” ราคาวัตถุดิบในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมได้ มั กมี
การปรับขึ้นเมื่อมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้น หรือขาดแคลนวัตถุดิบ แต่การตั้งราคาของอาหารในธุรกิจจัดเลี้ยงมี
การกาหนดไว้ล่วงหน้า ทาให้ธุรกิจจัดเลี้ยงต้องหาวิธีคุมราคาสินค้าให้ได้ผลกาไรให้ได้ “เรื่องของเวลาที่ได้รับแจ้ง
ยืนยันการซื้อบริการจัดเลี้ยงกระชั้นชิด เกินไป” การจ้างงานที่ใกล้วันงานมากเกินไปทาให้เตรียมการไม่ทันทั้งในด้าน
วัตถุดิบ และพนักงานบริการ “ปัญหาด้านสถานที่จัดงาน” สถานที่ในการจัดงานแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน บางแห่งมี
สถานที่แคบไม่มีที่เตรียมอาหาร รวมทั้งเรื่องสภาพอากาศในวันนั้นๆ เช่นแดดร้อน ฝนตก ลมแรง หรือปัญ หาอื่นๆ
“การขนส่ง และการเดินทาง” เนื่องจากธุรกิจจัดเลี้ยงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารจึงต้องมีการขนส่งที่เร็วและคุม
อาหารไม่ให้ มีก ลิ่ น หรือ เน่าเสี ย จึ งต้อ งมีก ารดู แลเรื่อ งการขนส่ งเป็ น พิเศษ อีก ทั้ งเรื่อ งเส้ น ทางจะต้อ งมีก ารวาง
แผนการเดินทางเส้นทางให้แม่นยาชัดเจนก่อนวันงาน
ประเด็นที่ 4 กลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สรุปได้ว่า ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยง
ส่วนใหญ่มีกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ทั้ง 2 รูปแบบ คือใช้ส่ือออนไลน์ และไม่มีการใช้ส่ือ
ออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิ จจัดเลี้ยง กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค , อินสตาแกรม (Instagram),
ไลน์ (Line), รูปแบบปากต่อปาก, นามบัตร เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยพบว่า อภิปรายผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นรายด้านได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Population) มีผลกระทบต่อการเลือกรูปแบบบริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอก
สถานที่สาหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลกระทบต่อการเลือก
รูปแบบบริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่สาหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) นั้น จากผลการ
วิเคราะห์คุณสมบัตขิ องผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เฉพาะองค์กรที่ใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่
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สาหรับธุรกิจ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และธุรกิจที่ให้ข้อมูลแก่งานวิจัยนี้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและมี
ลักษณะธุรกิจเป็นธุรกิจบริการ มีจานวนพนักงานประมาณ 50-100 คน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่าขนาดของธุรกิจ และ
ลักษณะของธุรกิจ มีผลต่อการเลือกใช้บริการจัดเลีย้ งนอกสถานที่ในด้านความถี่ โดยลักษณะงานจัดเลีย้ งส่วนใหญ่คือ
งานเลี้ยงประจาปีซึ่งมักจะจัดเพียงปีละ 1 ครั้งจัดทั้งภายใน และภายนอกสถานที่,งานประชุม และงานสัมมนา มักจะ
จั ด ทั้ ง ใน และนอกสถานที่ ซึ่ ง มี ทั้ ง พนั ก งานในองค์ ก ร บุ ค คลภายนอกเข้ า มาร่ ว มด้ ว ย , งานจั ด เลี้ ย งเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรเป็นงานจัดเลี้ยงใหญ่ อาทิเช่นงานกีฬาสี สตาร์ฟปาร์ต้ี งานซีเอสอาร์ต่างๆ
มักจะเป็นงานจัดเลีย้ งที่องค์กรที่มีขนาดใหญ่ข้นึ หรือมีจานวนพนักงานมากกว่า เป็นต้น
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มักใช้ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง
รายเดิมๆ แต่มีบางราย ที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายใหม่ โดยสื่อที่สามารถทาให้เป็นที่รู้จักคือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น website, Facebook, และสื่อออนไลน์อื่นๆ สาหรับรูปแบบการจัดเลีย้ งแบบในที่ร่ม
(Indoor) มักจะเป็นงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร หรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ส่วน
สถานที่ที่เคยเลือกใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นประจา คือ จัดเลี้ยงในพื้นที่ของธุรกิจ และจัดเลี้ยงงานประจาปี
โดยงานจัดเลี้ยงส่วนใหญ่ เป็นงานช่วงเย็นหลัง 18:00 น. และมีระยะเวลาในการจัดเลี้ยงในแต่ละครั้ง 3-4 ชั่วโมง
และมีความถี่ในการใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่มาร่วมงานหลักของงานจัดเลี้ยง คือ พนักงาน ซึ่งมี
จานวนผู้เข้าร่วมงานจัดเลีย้ งในแต่ละครัง้ ประมาณ 100 คน ประกอบกับมีงบประมาณในการจัดงานแต่ละครัง้ 20,001
– 40,000 บาท กิจกรรมในงานจัดเลี้ยง นอกเหนือจากด้านอาหาร ก็จะมีการแสดง ดนตรี หรือโชว์บันเทิงต่างๆด้วยซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎี สภาพทั่วไป และศักยภาพของธุรกิจจัดเลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภัสมน เวชกิจ (2553)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเลีย้ งของโรงแรมสวนดุสติ เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุ สิ ต พบว่า ส่ วนใหญ่ ใช้บ ริก ารจั ด เลี้ย งประเภท บุ ฟ เฟ่ต์ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด งานเลี้ย งคื อ เพื่ อ ประชุม /สั ม มนา
ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ คือ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค , รูปแบบปากต่อ
ปาก, IG , ไลน์ เป็นต้น เห็นได้ชัดเจนว่าพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งการเลือกใช้บริการ ด้านช่ว งเวลา
ด้านระยะเวลา ด้านความถี่ และด้านงบประมาณ มีผลต่อความต้องการและ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจจัด
เลีย้ งนอกสถานที่ สาหรับการจัดเลีย้ งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ทัศนคติ และแรงจูงใจทางการตลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอก
สถานที่สาหรับการจัดเลีย้ งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านราคา (Price) มากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการบริการ (Process) และด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยอื่นๆ ก็ให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการในระดับน้อย
ที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) และด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามแนวคิด [4] และทฤษฎีความ
คาดหวังของผู้บริโภคของ จันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์ (2546, p. 11) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการคาดหวัง และการคาด
เดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามความต้องการ ความตั้งใจในของตน [5] และทฤษฎีแรงจูงใจ ของ Lovell (1980)
กล่าวว่า แรงจูงใจสามารถจูงใจ หรือชักนาให้เกิดการกระทาของบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการ และบรรลุถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
- ปัจจัยด้านราคา (Price) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยต้องการให้มกี ารระบุราคาที่ชัดเจน พร้อมรายละเอียดเมนูอาหาร และรายละเอียดอื่นๆ ของงานจัดเลีย้ ง
นอกจากนี้ระดับราคาจะต้องอยูใ่ นงบประมาณที่ตงั้ ไว้ หรือประมาณ 20,001 – 40,000 บาท
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- ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ (Process) เป็นอีกปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ใช้บริการให้ความสาคัญอย่างมากเกี่ยวกั บมีการขนส่งที่ตรงเวลา รองลงมา คือ
สามารถติดต่อได้ง่าย สะดวก อาทิเช่น มีเบอร์ติดต่อที่ร้าน เบอร์ติดต่อโดยตรง (เบอร์มือถือผู้ติดต่อ) อีเมลล์ การ
ติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เฟชบุ๊ค ไลน์ เว็ปไซด์ เป็นต้น
- ปัจจัยด้านด้านบุคลากร มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการมากเช่นกัน อาทิ เช่น ความกระตือรือร้นใน
การให้บริการของพนักงาน ความสุภาพ ความสามารถในการให้ข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้า การคอยให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการให้ความเห็นว่าบุคลากรมีส่วนสาคัญในการให้บริการกับลูกค้าที่จะสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ
ดังนั้นการบริการที่ดีจากบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้บริการมักเลือกใช้บริการ การใช้บริการซ้าเป็น
ลูกค้าประจา และการแนะนาบอกต่อ
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าของพนักงาน กลับไม่ใช่ปัจจัยสาคัญ ต่อการ
เลือกใช้บริการ โดยผู้วจิ ัยเห็นว่าเป็นเพราะปัญหาที่เกิดขึน้ เฉพาะหน้าของธุรกิจรับจัดเลีย้ งนัน้ มักเป็นปัญหาเล็กๆ ที่ไม่
รุ น แรง อาทิ เช่ น ปั ญ หาการจั ด เรี ย งอาหาร ปั ญ หาด้ า นอุ ป กรณ์ ป ลั๊ ก ไฟเป็ น ต้ น โดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมั ก เป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์สูง และเป็นผู้ให้บริการรายเดิม ทาให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับ บริการมีความคาดหวังที่ตรงกัน มีความ
เข้าใจในรูปแบบ ลักษณะการจัดงาน รสชาติอาหาร การบริการ เป็นอย่างดี จึงมีปัญหาหน้างานน้อย หรือสามารถ
แก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างรวดเร็ว นอกจานี้กลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้ารายเดิม และรายใหม่ มักจะให้ความสาคัญกับด้าน
ปัจจัยด้านอื่นๆ มากกว่า เช่น เรื่องราคา และคุณภาพการให้บริการของบุคลากรดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
- ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) พบว่ า ความสะอาดของอาหาร และความสะอาดของอุ ป กรณ์ มี
ความสาคัญมากต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่ โดยผู้ใช้บริการให้ความเห็นว่าหากอาหารที่นามา
เสิร์ฟไม่สะอาดมีการปนเปื้อน ผู้ใช้บริการอาจท้องเสียไม่สบายได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้จัดงานถูกตาหนิ อาจทาให้ธุรกิจเกิด
การเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้บริการมักจะไม่กลับมาเลือกใช้บริการอีก ในด้านความสะอาด
นัน้ ยังหมายรวมถึงภาชนะที่นามาใช้งาน ต้องสะอาด ปราศจากคราบสิ่งสกปรก เช็ดทาความสะอาดอย่างดี เก็บในที่
สะอาดได้มาตรฐาน ดังนัน้ ปัจจัยด้านทางด้านความสะอาด มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการ
รับประกันความพอใจ และการคืนเงิน กลับได้รับความสาคัญน้อย ทั้งนี้เพราะซือ้ บริการจัดงานจัดเลีย้ งนัน้ ต่างกับการ
ซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทอื่ น เพราะการจั ด เลี้ ย งเป็ น การจั ด งานส าคั ญ บางงานจั ด ปี ล ะครั้ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งการเห็ น
ความสาเร็จของการจัดงานในครั้งนั้นๆ ครั้งเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะไม่สามารถจัดงานใหม่ทดแทนกันได้ ดังนัน้ การ
รับประกัน หรือการชดเชยการให้บริการจึงไม่มผี ลต่อการเลือกใช้บริการเท่าไรนัก ดังนั้นธุรกิจรับจัดเลี้ยงส่วนใหญ่จึง
ไม่มโี ปรโมชั่นในการคืนเงินหากไม่พอใจในบริการ ทาให้ปัจจัยนีไ้ ม่มคี วามสาคัญต่อการเลือกใช้บริการ
- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ต่อการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
รองลงมา คือ มีการให้คาแนะนา และตอบข้อสงสัยต่างๆ ส่วนด้านโปรโมชั่นเช่น ราคาพิเศษสาหรับสมาชิก, ใช้บริการ
3 ครั้งฟรี 1 ครั้ง ก็ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญนักต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ทั้งนี้ เพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มัก
เลือกใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงรายเดิม มากกว่าการเปลี่ยนรายใหม่ๆ และโปรโมชั่นไม่มีความสาคัญ ต่อการเลือกใช้
บริการมากนักในแต่ละครัง้ ผู้ใชบริการจะให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาหาร และราคามากกว่า โดยผู้ให้บริการจัด
เลี้ยงจะต้องให้บริการอาหารที่มีรสชาติ อร่อย มีคุณภาพกับราคาที่สอดคล้องกับงบประมาณ ของผู้จัดงาน ดังนั้น
การสร้างความพึงพอใจใน 2 ปัจจัยหลักดังกล่าวก็สามารถสร้างให้มาใช้บริการซ้าได้อยูแ่ ล้ว นอกจากนี้การใช้บริการ
ธุรกิจจัดเลี้ยงไม่ได้มีความถี่สูงนัก โดยเฉลี่ยการจัดงานเลี้ยงประจาปีมักจัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้วจิ ัยเห็นว่าธุรกิจจัดเลี้ยง
ควรออกโปรโมชั่นเป็นงานๆไป หรือครั้งเดียวจบจะมีประสิทธิผลมากกว่า
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- ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (Public relations) พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ มากเช่นกัน โดยเฉพาะ
การให้บริการข้อมูลทางสื่อออนไลน์ เช่น Social Media ต่างๆ โดยเฉพาะ Facebook และมีการให้ข้อมูลบริการผ่านสื่อ
ออฟไลน์ด้วย อาทิเช่น โบรชัวร์ , แผ่นพับ, นามบัตร ทั้งนี้ เพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนส่วนใหญ่มักหาข้อมูลผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นโซเชียลมีเดีย มีคนแนะนา การได้ทดลองใช้บริการตามโอกาสต่างๆ พร้อม
อ่านข้อมูลของธุรกิจจัดเลี้ยงควบคู่กับการอ่านคอมเม้นต์ และรีวิว ต่างๆ ถือเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ดังนั้น
เนื้อหาที่ควรใส่ในโซเชียลมีเดียควรมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. การบริการ เป็นข้อมูลสาคัญที่ต้องมี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพของธุรกิจจัดเลี้ยง บอกถึงการ
ให้บริการต่างๆ รายละเอียดข้อมูลของร้าน รวมถึงผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น รูปแบบการ
ให้บริการ รายการอาหาร รูปภาพอาหาร รูปภาพผลงานที่ผ่านมา
2. ราคา ข้อมูลที่ตอ้ งใส่เป็นส่วนที่สาคัญมาก เป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในการสร้างข้อเปรียบเทียบกับคู่แข่งราย
อื่นๆ จึงต้องใส่ให้ชัดเจน เหมาะสมกับคุณภาพของอาหารนัน้ ๆ
3. ช่องทางการติดต่อ ควรใส่ที่อยู่ของธุรกิจจัดเลีย้ ง ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ โซเชียลมีเดียต่างๆ
เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อกับผู้ ประกอบการ
ได้โดยตรง
4. โปรโมชั่น อาจจะมีหรืออาจจะไม่ต้องมีก็ได้ ซึ่งส่วนมากนั้น จะใช้กับราคา เช่น หากสั่งจองอาหารสาหรับ
20 คนขึน้ ไป จะได้ราคาที่ถูกกว่าปกติ เป็นต้น
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญรองลงมาคือ มีฝ่ายขายเข้ามาติดต่อ เพื่ อนาเสนอ
สินค้า และบริการ ทั้งนี้จะเห็นว่า ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้วิธีการแบบสื่อสารทางเดียวเพื่อหาข้อมูลบริการ และราคา
ก่อน เพื่อค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้นก่อนการเรียกพนักงานขายให้เข้ามาติดต่อ เมื่อมีแนวโน้มว่าจะใช้บริการรายนัน้ ๆ [6] ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล ชื่นสาราญ, วาทินี เสมาเงิน (2014) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
บริการของธุรกิจรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคคาดหวังคุณภาพการบริการของธุรกิจ
จัดเลีย้ งนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้มากที่สุด รองลงมาคือ การให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า การเข้าใจ และรู้จักลูกค้า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และตอบสนองลูกค้าตามลาดับ ขณะที่ด้านการ
รับรู้ในคุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ ความเป็น
รูปธรรมของการบริการตอบสนองลูกค้า การเข้าใจ และรู้จักลูกค้าตามลาดับ ทั้งนีย้ ังสอดคล้องกับผลจากสัมภาษณ์ที่
พบว่า ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงส่วนใหญ่มีทั้งกลุ่มจัดเลี้ยงมื้ออาหารว่าง และกลุ่มมื้ออาหารหลัก และจุดเด่นของ
ธุรกิจจัดเลีย้ ง คือ ราคาถูก ซึ่งกลุ่มลูกค้า คือ พนักงานบริษัทฯเป็นหลัก รองลงมาเป็นหน่วยงานราชการ สาหรับการ
แข่งขันของธุรกิจประเภทนี้มีสูงมาก เนื่องจากลงทุนที่ง่าย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นองค์กร หรือบริษัท ความ
ต้องการพิเศษ คือ ราคาถูก คุณภาพดี อาหารอร่อย แต่ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้ งส่วนใหญ่มปี ัญหา และอุปสรรคใน
การด าเนินธุ รกิ จ คื อปั ญ หา “ปั ญ หาด้ านการแข่งขัน ทางธุรกิ จ ” “ปั ญ หาด้ านพนัก งาน” “ราคาวัต ถุดิ บที่สู งขึ้น ”
สาหรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค , IG , ไลน์, รูปแบบ
ปากต่อปาก, นามบัตร เป็นต้น ทั้งนี้ยังเป็นตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้งเรื่องของ
ช่วงเวลา ระยะเวลา ความถี่ และงบประมาณ มีความสาคัญ ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงนอก
สถานที่ทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
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ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
จากผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจั ย ข้างต้น ผู้วิจัย ขอเสนอ แนะแนวทางในบาง
ประเด็นที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาเรื่องธุรกิจจัดเลี้ยงที่ประสบความสาเร็จใน
กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วจิ ัยทาการศึกษาในครัง้ นี้ ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดมากที่สุดเกี่ยวกับด้านราคา (Price) ดังนั้นผู้ให้บริการธุรกิจรับ
จัดเลี้ยงควรมีการระบุราคาที่ชัดเจน มีการรับจัดเลี้ยงให้มีความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และมี
ความคุ้มค่ากับการบริการที่ได้รับ มีความหลากหลายในรูปแบบราคาในการรับจัดเลีย้ ง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคใจทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดเลี้ยงขนาดเล็ก เหมาะกับราคาที่ไม่สูงมากนัก การจัดเลีย้ งที่มขี นาดใหญ่
ควรจะมีการบริการเสริมให้เป็นพิเศษ เพราะผู้บริโภคจะได้รับการบริการที่คมุ้ ค่ากับราคา
2. บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงมีการแข่งขันในระดับสูง โดยเฉพาะการ แข่งขันด้านราคา ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบ
ของการผลิตอาหารมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ส่งผลให้ กาไรลดลง ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้ งจึงควรเน้นการลดต้นทุน
โดยการคานวนวัตถุดิบ แต่ละสูตร เพื่อให้วัตถุดิบคงที่ ในการปรุงแต่ละครั้ง หรือหากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นก็สามารถ
ลดปริมาณวัตถุดิบลงได้ เนื่องจากมีการคานวนไว้คงที่จากเดิมอยู่แล้ว เพื่อเป็นการรักษารสชาติ และมาตารฐานของ
อาหารในทุกๆ ครัง้
3. ผู้ให้บริการธุรกิ จรับจัดเลี้ยงควรมีการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนไว้ เช่น คู่มือการสั่งซื้อ
คู่มอื การปรุงอาหาร คู่มือการเตรียมงานในสถานที่จัดงาน เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงาน การจัดงานเลีย้ งในแต่ละครั้ง
มีมาตรฐานที่คงที่ มีระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน และเพื่อเป็นทิศทางของการทางานเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานในแต่
ละคนอีกด้ วย ทั้ งนี้เนื่อ งจากธุรกิ จนี้มีอั ตรา การเข้าออกของพนัก งานสู งมาก และส่วนใหญ่ พ นัก งานบริการเป็ น
พนักงานชั่วคราว หากลูกค้าประทับใจในมาตรฐานของบริษัทจะส่งผลให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี และเรียกใช้บริการใน
ครัง้ ต่อ ๆ ไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ในการศึ ก ษาครั้ งต่อ ไปควรศึก ษาระดั บการแข่ งขั น เพื่ อ ให้ ผู้ ประกอบการธุ รกิ จ จั ด เลี้ย งนอกสถานผู้
ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงสามารถวิเคราะห์ จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ เพื่อทาการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้ง ต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นบริษัทฯขนาดใหญ่ด้วยเพื่อจะทาให้ทราบถึงความ
ต้องการหรือ ปัจจัยในการตัดสินใจในการใช้บริการรับจัดเลี้ยงที่ชัดเจนและครอบคลุมผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้น
รวมถึงกิจกรรมอื่นๆประกอบการจัดเลีย้ ง
3. ควรศึกษาเพิ่มถึงความต้องการของกลุ่มที่เป็นตัวแทนในการจัดงาน (organizer) ว่ามีความต้องการใช้
บริการอย่างไร รวมถึงปัจจัยในการเลือกใช้บริการด้วย

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณ าอย่างสูงจากผู้เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับความ
ช่วยเหลือ และการเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจอย่างดีย่ิงจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ภูเกริก บัวสอน และดร.
ชลวิช สุธัญญารักษ์ ที่ได้สละเวลาให้คาแนะนา คาสั่งสอน ช่วยเหลือ และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างละเอียด ให้ความ
เมตตากรุณา ถ่ายทอดความรู้แก่ศษิ ย์เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มทาวิจัย จนกระทั่งการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์
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เอกสารอ้างอิง
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อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skinfood ของกลุ่ม
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
งานวิจัยชิ้นนี้อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skinfood ของกลุ่มเพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุดใช้ วิธีวิจัยเชิง
ปริ ม าณกลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ ใช้คื อ กลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตกรุง เทพมหานคร เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ
แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.938 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของการทาการตลาดผ่านสื่อออนไลน์เพียง 4 อย่าง
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ (Y) คื อ Website(X1) Facebook(X2) Instagram(X4) และ Line(X6) มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
สมการพยากรณ์คอื Y = 1.158 + 0.146(X1) + 0.236(X2) + 0.180(X4) + 0.214(X6)
คาสาคัญ: อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ การรับรู้ตราสินค้า

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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บทนา
ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมความงามในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือแม้กระทั่งระดับโลก คิดเป็นเป็นมูลค่าตลาดภายในประเทศ 1.5
แสนล้านบาท จากทัง้ หมด 2.5แสนล้านบาท อีกทัง้ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ที่สาคัญของอาเซียน
ซึ่งคาดว่าในปี 2559 จะเติบโต 3 – 6% ตลาดส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย คือ เมียนม่ าและกัมพูชา โดยทั้ง 2
ประเทศนี้ นิยมใช้เครื่องสาอางของไทยและติดตามกระแสความงาม โดยมีไทยเป็นต้นแบบ (โพสต์ทูเดย์,2559) จาก
ข้อมูลเหล่าทาให้เห็นได้วา่ ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมความงามในประเทศไทย เป็นตลาดที่แข็งแกร่ง
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยก็คือ เครื่องสาอางจากประเทศ
เกาหลี ซึ่งมีอยู่หลากหลายยี่ห้อ หนึ่งในนั้นก็คือ Skin food เป็นยี่ห้อของผลิตภัณฑ์บารุงผิวที่ได้รับความนิยมมาเป็น
เวลานานในประเทศเกาหลี ด้วยคอนเซปต์อาหารผิว มาบุกตลาดในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี (ตัง้ แต่ปี 2548) เหตุ
ทีม่ าบุกตลาดในประเทศไทย เพราะกระแสเกาหลีในประเทศไทยกาลังมาแรง Skinfood ติดลาดับหนึ่งในเครื่องสาอาง
จากประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย (Sanook.com,2556) มีหน้าร้านอยู่ทั่วประเทศกว่า 40
สาขา และเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีอยู่ 21 สาขากระจายอยู่ ตามเขตต่างๆตามห้างสรรพสินค้า โดยจุดแข็งของ
Skin food คือการใช้วัตถุดิบสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะต่อการบารุงสภาพผิว
ในโลกปัจจุบัน องค์กรขนาดใหญ่มีการสื่อสารผ่านสื่อดิจิดัล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพราะว่าปัจจุบันการ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สาคัญในชีวติ ประจาวัน ซึ่ง Skinfood ในปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
โดยเฉพาะในเว็ ป ไซต์ ข อง Skin food, Youtube รวมทั้ ง Social media คื อ Facebook, Instagram และ Line ที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับองค์กร เช่น กิจกรรม Roadshow ราคาโปรโมชั่นของสินค้า เป็นต้น อีก
ทั้ง Social media เหล่านี้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือ ผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ อีกทัง้ การสื่อสารในช่องทางออนไลน์นั้นสามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้สนใจ หรือเข้าชมจานวนเท่าใด ซึ่งจะ
บ่งบอกการรับรู้ของผู้บริโภค แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารการตลาด
แบบดิจิทัลให้นา่ สนใจมากยิ่งขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของ อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า SKINFOOD ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สาเหตุเพราะว่ากลุ่มดังกล่าวนั้น
เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ของ Skinfood (Positioningmag.com, 549) และในเขตกรุ ง เทพมหานครเป็ น แหล่ ง ที่ มี
กลุ่ ม เป้ า หมายกระจายอยู่เป็ น จ านวนมาก อีก ทั้ ง กลุ่ ม Generation Y เป็ น กลุ่ ม ที่ ใช้อิน เทอร์ เน็ ต หรือ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ใน
ชีวิตประจาวัน โดยจะศึกษาช่องทางการรับรู้ตราสินค้าจาก Website, Facebook, Instagram, Line และ Youtube ซึ่ง
เป็นช่องทางที่ Skinfood ใช้ในการทาตลาด รวมถึงอีกช่องทางหนึ่งคือ Blog ตามเวปไซต์ตา่ งๆจะทดสอบผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ใช้ Skinfood ซึ่งทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ในตราสินค้าได้เช่นกัน รวมที่จะศึกษาสื่อออนไลน์ทั้งหมด 6 ช่องทางที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์จาก Skinfood ทั้งหมด จึงมีความสนใจว่าสื่อออนไลน์ประเภทใดที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ
หรือติดตามและให้ความเชื่อถือมากที่สุด รวมทั้งสื่อออนไลน์จะส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้ าหมายในเรื่องใดบ้าง
เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ ไป
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณ ฑ์ Skin food เพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการศึกษา
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ ความหมายของการตลาดดิจิทัล ความสาคัญของสื่อดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล แนวความคิดการ
ติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ แนวความคิดการทาการตลาดแบบ Social Media Marketing และแนวความคิดเกี่ยวกับ
การรับรู้ตราสินค้า
2.ขอบเขตด้ า นประชากรกลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ เพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น คือ อิทธิพลการทาการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือเพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกันยายน 2559

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อิทธิพลการทาการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่
Website, Facebook, Blog,
Instagram, Youtube และ
Line

การรับรู้ตราสินค้า Skin
food

สมมุติฐานการวิจัย
1. อิทธิพ ลการทาการตลาดออนไลน์ผ่ าน Website ส่ งผลต่อ การรับรู้ตราสิ นค้ า Skin food ของเพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. อิ ท ธิ พ ลการท าการตลาดออนไลน์ ผ่ า น Blog ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Skin food ของเพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ต ราสิน ค้า Skin food ของเพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. อิ ท ธิ พ ลการท าการตลาดออนไลน์ ผ่ า น Line ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Skin food ของเพศหญิ ง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล
ความหมายของการตลาดดิจิทัล
Wertimeและ Fenwick (2008) ได้ ให้ค วามห มายของ การตล าดดิจิ ทั ล (Digital Marketing) ว่ า คือ
“พัฒนาการของตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อบริษัทดาเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัล สื่อ
ดิจิทัลเป็นสื่อที่มีรหัสระบุตัวผู้ใช้ได้จึงทาให้นักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละคนในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเหมือนการทางานของเครือข่ายเซลล์ประสาทสั่ง
การ นั ก การตลาดสามารถน าข้อ มู ล ที่ ทราบแบบเรีย ลไทม์น้ี รวมทั้ งความคิ ด เห็ น ที่ รับ ตรงจากลู ก ค้ า มาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์สู งสุ ด แก่ ผู้ บริโภคในโอกาสต่อ ๆ ไป” หรือ วิธีก ารในการส่ งเสริม สิ น ค้ า และบริก ารโดยอาศั ย ช่อ งทาง
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในเวลาที่รวดเร็ว มีความสัมพันธ์กับความต้องการ มีความเป็นส่วนตัว และใช้
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความสาคัญของสื่อดิจทิ ัลและการตลาดดิจิทัล
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทย เพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่ใช้งานทุกวัน โดยค่าเฉลี่ยการออนไลน์ต่อ
สัปดาห์เท่ากับ 16.6 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าการใช้เวลากับสื่อทีวีและดูรายการที่ตัวเองสนใจผ่านวีดีโอออนไลน์ขณะที่วดี โี อ
ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในปี 2012 มีจานวนคนเข้าชมโฆษณาและไวรัลคลิป (Viral clip)ของบางแบรนด์มากกว่า 1 ล้านครั้ง
อีกทั้งเฟซบุ๊ก (Face book)เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตยอดนิยม เข้าถึงมากที่สุด คือ 85% เมื่อเทียบกับการใช้twitters
(10%) และ instagram (5%) จากผู้ใช้Social network จานวน 18 ล้านคน คนไทยใช้เฟสบุ๊กในการโพสต์ข้อความต่างๆ
(Likes, Comments, Shares) จานวน 31 ล้านโพสต์ต่อวัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 624,000 ครั้งต่อวัน และส่วนใหญ่กว่าร้อย
ละ 60 ที่ใช้บริการเฟสบุ๊กนิยมใช้งานผ่านโทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์ 12 เคลื่อนที่ จากแนวโน้มนี้ทาให้การใช้งานสื่อ
ดิจิทัล จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่แค่ก ารสร้างการรับรู้สินค้าแต่รวมถึงการบอกต่อและภักดี
กับแบรนด์พร้อมจะปกป้องแบรนด์และโดยภาพรวมมูลค่าในสื่อดิจิทัลก็เติบโตไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 หรือ 3,000 ล้าน
บาทในปี 2012 โดยกว่าครึ่งถูกใช้ไปในเว็บไซต์ต่าง ๆ ในบางรูปแบบ เช่น การซื้อแบนเนอร์และการใช้วีดีโอออนไลน์
มาร์เก็ตติ้ง และมูลค่าในสื่อดิจิทัลประมาณร้อยละ 30 อยู่ที่ เสริร์ชมาร์เก็ตติ้ง และร้อยละ 10-20 อยู่ที่โซเชี่ยลมีเดีย
โดยเฉพาะที่เฟซบุก๊ ที่สองส่วนหลังนี้มีแนวโน้มเติบโตมากขึน้ (ศุทธิดา ชวนวัน, 2556)
3.แนวความคิดการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ
การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสารตลาดซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเช่น
การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และนาวิธีการสื่อสารแบบ
ต่างๆ เหล่านี้มาทางานร่วมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุด
โดยผ่านข่าวสารต่างๆ ( ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์,2555 )
4. แนวความคิดการทาการตลาดแบบ Social Media Marketing ( SMM )
Social Media Marketing เป็น การทาการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีกาลังต้นทุน การผลิ ตค่อนข้างต่ าแต่มี
ศั ก ยภาพค่ อ นข้ า งสู ง จึ งสามารถตอบโจทย์ให้ แ ก่ บริ ษัท หรือ องค์ ก รที่ ทาการตลาดทางอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ อ ย่า งตรง
เป้าหมายแบบตัวต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันทันด่วน รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ ( สยุมพร ธรรมเสน,2557 )
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5.แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้
เสรี วงศ์มณฑา (2542: 79) การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เลือก ที่จะรับรู้ เป็นการ
ตีความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รับสัมผัส เพื่อรวบรวมเป็ นภาพในสมองให้มี ความหมายเกิดขึ้น การรับรู้มาคู่กับการ
สั ม ผั ส (Sensation) แต่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตรงที่ การั บ รู้ (Perception) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ด้ ว ย เช่ น เรา
รับประทานอาหาร อาหารเข้าปากเราเป็น การสัมผัส จากนั้นต้องมาคิดอีกว่าอาหารอร่อยหรือไม่ เรียกว่าเป็นการรับรู้
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ซึ่งประกอบไปด้วย หู ตา จมูก ลิ้น และกาย มีหน้าที่รับสัมผัส และประสาทที่ 6 คือ ความคิดเมื่อ
นาไปผนวกกับการสัมผัสจะกลายเป็นการรับรู้ เช่นเดียวกับการรับรู้ตราสินค้าก็คือการที่ผู้บริโภคตระหนักรู้ถึงการมี
อยู่ของตราสินค้า(Brand) ผ่านการมองเห็น ได้ยนิ และประสบการณ์ เมื่อรับรู้ตราสินค้าแล้วผู้บริโภคจะรู้สึกอย่างไรก็
ขึน้ อยูก่ ับว่าตราสินค้านั้นพยายามที่จะสื่อความหมายอย่างไรไปถึงผู้บริโภค เช่น รถยนต์บางยี่ห้อสื่อถึงความหรูหรา มี
ระดับ หรือบางยี่จะสื่อถึงความประหยัด คุ้มค่า เป็นต้น
6. Generation Y
กลุ่ ม คนที่ เกิ ด ระหว่า งปี 1981-2000(พ.ศ.2524-2543) อายุ 16-35 ปี เป็ น กลุ่ ม คนที่ โตมาพร้ อ มกั บ
คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที เป็น Generation ที่มีจานวนมากที่สุดในประเทศไทย คือประมาณ 19
ล้านคนในปี 2014 (ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์,2557)

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ รับรู้ตราสินค้า Skinfood ของ
กลุ่ ม เพศหญิ ง Gen Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษา และการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการ
ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย
1.การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในวิจั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเพศ หญิ ง Gen Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร การศึกษาครั้งนี้ได้ กาหนดระดับความเชื่อมั่ นที่ 95% นั่น คือยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน ในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
1.3 การคานวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะคานวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย
พสุนนท์, 2555) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลาย คาตอบ ให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประสัมพันธ์ส่อื สังคม ออนไลน์ ซึ่งเป็น
คาถามปลายปิด (Close-ended Question) จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ประกอบด้วย
ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆได้แก่ ด้านความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล
ด้านการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
จานวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในตราสินค้า Skinfood โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น
5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า Skinfood โดยการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศ
หญิง Gen Y ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ จานวน 3 ข้อ และ กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนด
เป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ศิลป์จารุ, 2552)
ส่วนที่ 5 ค าถามให้ แสดงข้อเสนอแนะเกี่ย วกั บอิทธิพ ลการตลาดออนไลน์ที่ มีผลต่อการรับรู้ต ราสิ นค้ า
Skinfood ของกลุม่ เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จานวน 1 ข้อเป็น คาถามปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือสาหรับศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึ ก ษา รวมทั้ ง ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น เพื่อ ขอค าแนะน าและทาการปรับ ปรุงแก้ ไขจนเนื้อ หาใน
แบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่ใช้ใน การศึกษาในครั้งนี้ ได้ ระดับค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917 แสดงว่า เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ
ค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา
อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดย การตลาด
ออนไลน์ โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ รับรู้ตราสินค้า Skinfood โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศ หญิง Gen Y
ในกรุงเทพมหานคร โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้สถิ ติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมู ล เพื่อหา
อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skinfood ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี
ทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์ , 2553)
การวัดระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการยอมรับของผู้บริโภค (Interval) (ประสพชัย พสุนนท์ , 2553)
5 หมายถึงอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึงอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมาก
3 หมายถึงอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึงอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึงอยู่ในระดับ เห็นด้วยน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
โดยผู้ วิจัย ใช้ก ารแปลผลจากการค านวณโดยใช้สู ต รการค านวณความกว้างของอั น ตรภาคชั้น จากสู ต ร
(ประสพชัย พสุนนท์ , 2553) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้อมูลที่มีคา่ ต่าสุด/จานวนชัน้
= 5-1/5 = 0.8
ดังนัน้ ผู้วิจัยจัดลาดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม เป็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 16-21 ปี (ร้อย
ละ 46.3) สถานภาพโสด(ร้อยละ 85.8) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ78.8) อาชีพนักศึกษา (ร้อยละ72.8 )
และมีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 64.8 )
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าจากการตลาดออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบสอบถามส่วน
ใหญ่ รับรู้จาก Facebook (ร้อยละ56.3) ผู้ที่มีอิทธิพ ลในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องสาอางคือ เพื่อน(ร้อยละ43.5)
สาเหตุที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อคือ คุณภาพ(ร้อยละ64.0) ชนิดเครื่องสาอางที่ใช้บ่อยคือ ครีมบารุงผิวหน้า(ร้อยละ
39.3) สถานที่ซื้อคือ บู๊ทเครื่องสาอาง(ร้อยละ49.0) ค่าใช้จ่ายที่ซอื้ เครื่องสาอางแต่ละครัง้ ตัง้ แต่ 301-500 บาท (ร้อย
ละ27.3) ความถี่ในการซื้อเครื่องสาอาง 1-2 ครั้งต่อเดือน(ร้อยละ70.3) รับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook (ร้อยละ49.0)
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การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือ Facebook(ร้อยละ 53.0) และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าถึง
Facebook(ร้อยละ 77.8)
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ย วกับปั จจัย การทาการตลาดออนไลน์ผ่ านสื่อออนไลน์ทั้ง 6 ช่อ งทาง พบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามเห็ น ด้ ว ยในระดั บ มากทั้ ง 6 ช่ อ งทางได้ แ ก่ 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) และเมื่อพิจารณาจากคาถามย่อยทั้ง 5 ข้อของแต่ละช่องทางก็เห็น
ด้ วยมากทุ ก ข้ อ คื อ ความต่อ เนื่อ งของการอั พ เดตข่ าวสาร ความถี่ ในการแชร์ ประสบการณ์ ก ารใช้สิ น ค้ า ความ
น่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ และส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ รับรู้
ตราสิ น ค้ า SKINFOOD จากการทาการตลาดออนไลน์( Mean = 4.15, S.D.=0.66) สั งเกต รูป ลั ก ษณ์ ของสิ น ค้ า
SKINFOOD จากการทาการตลาดออนไลน์(Mean = 4.13, S.D.=0.65) จดจาผลิต ภัณ ฑ์ SKINFOOD จากการทา
การตลาดออนไลน์(Mean = 4.34, S.D.=0.63)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผล
ต่อการรับรู้ตราสินค้า
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มผี ลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย (Regression)
65.821
6
10.970
76.265
0.000
ส่วนที่เหลือ (Residues)
56.530
393
0.144
Total
122.351
399
จากตารางที่ 1 พบว่าอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า จากสื่ออนไลน์ทั้งหมด 6
อย่าง ได้แก่ Website Facebook Blog Instagram Youtube และLine เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคู ณ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้คุณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
1.158
0.15
7.536
0.000
(Constant)
Website
X1
0.146
0.052
0.148
2.799
Facebook
X2
0.236
0.057
0.249
4.118
Blog
X3
0.080
0.054
0.093
1.476
Instagram
X4
0.180
0.052
0.199
3.470
Youtube
X5
-0.096
0.052
-0.104
-1.832
Line
X6
0.214
0.036
0.282
6.036

Sig.
0.000
0.000
0.141
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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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าจากสื่อ
ออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับสมมุตฐิ านมี 4 ช่องทาง คือ Website Facebook Instagram และLine และไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน คือไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า มี 2 ช่องทาง คือ Blog และ Youtube จากการแสดงผลการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผล
ต่อการรับรู้ตราสินค้าจากสื่อออนไลน์ทั้ง 4 อย่างดังนี้
Y = 1.158 + 0.146(X1) + 0.236(X2) + 0.180(X4) + 0.214(X6)
เมื่ อ Y แทน อิทธิ พ ลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อ การรับรู้ต ราสิน ค้ าของเพศหญิ ง Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
X1 แทน Website
X2 แทน Facebook
X4 แทน Instagram
X6 แทน Line
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อ การรับรู้ตราสินค้าของเพศหญิง
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสั มพั นธ์ในทิศ ทางเดียวกั นกับสื่อออนไลน์ Website Facebook Instagram
และLine สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
สมมุตฐิ าน
ผลการวิจัย
Website
สนับสนุน
Facebook
สนับสนุน
Blog
ไม่สนับสนุน
Instagram
สนับสนุน
Youtube
ไม่สนับสนุน
Line
สนับสนุน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้ ต อบแบสอบถามส่ ว นใหญ่ รับ รู้ จ าก Facebook (ร้ อ ยละ56.3) ผู้ ที่ มี อิท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
เครื่องสาอางคือ เพื่อน(ร้อยละ43.5) สาเหตุที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซือ้ คือ คุณภาพ(ร้อยละ64.0) ชนิดเครื่องสาอาง
ที่ใช้บ่อยคือ ครีมบารุงผิวหน้า(ร้อยละ39.3) สถานที่ซอื้ คือ บู๊ทเครื่องสาอาง(ร้อยละ49.0) ค่าใช้จ่ายที่ซอื้ เครื่องสาอาง
แต่ละครั้งตั้งแต่ 301-500 บาท (ร้อยละ27.3) ความถี่ในการซื้อเครื่องสาอาง 1-2 ครั้งต่อเดือน(ร้อยละ70.3) รับรู้
โปรโมชั่นผ่าน Facebook (ร้อยละ49.0) การตลาดออนไลน์ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อคือ acebook(ร้อยละ 53.0) และ
ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าถึงFacebook(ร้อยละ 77.8)
2. จากผลการศึกษา อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า มีส่ือออนไลน์ เพียง 4
อย่า ง(จากทั้ งหมด 6 อย่ าง) คื อ Website Facebook Instagram และLine เมื่ อ Skin food ให้ ค วามส าคั ญ กั บสื่ อ
ออนไลน์ดั งกล่ าวนั้น จะทาให้ ผู้ บริโภคเกิ ด การรับ รู้ม ากขึ้น ซึ่ งข้อ ดี ของการทาตลาดออนไลน์จะสอดคล้ อ งตาม
แนวคิ ด Social Media Marketing คื อ การท าการตลาดบนสั งคมออนไลน์ มีก าลั ง ต้น ทุ น การผลิ ต ค่ อ นข้ างต่ าแต่ มี
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ศั ก ยภาพค่ อ นข้ า งสู ง จึ งสามารถตอบโจทย์ให้ แ ก่ บริ ษัท หรือ องค์ ก รที่ ทาการตลาดทางอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ อ ย่า งตรง
เป้าหมาย เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ที่มอี ยูใ่ นปัจจุบันทันด่วน
รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ ( สยุมพร ธรรมเสน ,2557 )
และผลการวิจัยสอดคล้องในบางส่วนกับงานวิจัยเรื่องอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ต่อการรับรู้ตราสิ นค้า Maybellineของกลุ่มเพศหญิ ง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวารสารจากมหาวิทยาลั ย
นเรศวร ซึ่งศึกษาจากสื่อออนไลน์ทั้ง 6 ช่องทางเช่นกัน คือ Website, Facebook, Instagram, Line, Youtube และ Blog
โดยผลการศึกษาจากงานวิจัยดังกล่าวระบุว่า สื่อออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าทั้งหมด 4 ช่องทาง คือ Website,
Facebook, Blog และ Instagram ซึ่ ง ช่ อ งทางที่ ส อดกั บ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี 3 ช่ อ งทางคื อ Website, Facebook และ
Instagram ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ผลการวิจัยแตกต่างกันก็คือ ตราสินค้าแตกต่าง จึงเกิดช่องทางในการรับรู้ที่แตกต่างกัน
จากสมการพยากรณ์ (Multiple Regression) สารมารถอธิบายตัวแปรอิทธิพลของการทาการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์ทั้ง 4 อย่างคือ Website(X1) Facebook(X2) Instagram(X4) และ Line(X6) มีค่า Beta คือ 0.148 0.057 0.052
และ0.036 ตามลาดับ ซึ่งค่าดังกล่าวจะนามาพยากรณ์ โดยสมการพยากรณ์ ดังกล่าวนั้นมีระดับความน่าเชื่อถือ
0.938 หรือร้อยละ 93.80

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
โดยจากผลสรุปของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนัน้ เกิดการรับรู้จากสื่อออนไลน์ทั้ง 4
อย่ า งไม่ เท่ า กั น เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนในแบบสอบถาม ซึ่ ง เรี ย งล าดั บ จากน้ อ ยไปมากดั ง นี้
Facebook(Mean=4.08) Website(Mean=4.05) Instagram(Mean=4.04) และLine(Mean=3.84) ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ว่า Facebook มีผู้เข้าถึงมากที่สุด คือ 85% จากจานวนผู้ใช้ Social media ทั้งหมดในประเทศไทย (ศุทธิดา
ชวนวัน, 2556) จากผลสรุปและข้อมูลดังกล่าว จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรให้ความสาคัญกับสื่อออนไลน์อย่าง Facebook
มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามสื่อออนไลน์อ่นื ๆก็มีความสาคัญที่ทาให้เกิดการรับรู้เช่นกัน จึงไม่ควรมองข้าม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาวิจัยจากผู้บริโภคในเขตอื่นๆ และเครื่องสาอางยี่ห้ออื่นเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีความแตกต่างกันในเรื่อง
การรับรู้จากการทาการตลาดออนไลน์มากน้อยเพียงใด หรือศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลการทาการตลาด
ออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทาตลาดและเป็นผลพวงที่เกิดจากการรับรู้
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บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง 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
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET
N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตั วอย่างที่ใช้คื อ กลุ่ม ผู้บริ โภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุ มวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร
สถานที่ เก็ บ ตั ว อย่างคื อ สยามสแควร์ , จามจุ รีส แควร์ , สามย่าน และมาบุ ญ ครอง เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นคือบุคลิกภาพแบบจริงใจ(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) บุคลิ กภาพแบบมี
สมรรถนะ (X3) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (X5) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ
สมการพยากรณ์ Y = 1.198+(0.114)x1+(0.226)x2+(0.143)x3+(0.249)x5 จากผลวิจัยสามารถบอกได้ ว่าบุค ลิก ภาพ
ส่งผลต่อการตั ดสิ นใจซื้ อ 48.6% ซึ่ งผลการวิจัย นี้จ ะเป็ น ประโยชน์สาหรับผู้ ประกอบการในการวางกลยุ ทธ์ ทาง
การตลาดและผู้บริโภคที่สนใจตราสินค้า WET N WILD
คาสาคัญ: บุคลิกภาพ บุคลิกภาพตราสินค้า 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

บทนา
ผู้หญิงกับความสวยความงามถือเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้การแต่งหน้าจึงถือเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นและ
ความสาคัญเป็นอย่างมากสาหรับผู้หญิง โดยเฉพาะกลุ่มสาววัยรุ่นและสาววัยทางานที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ตนเองในการดาเนินชีวิต ทาให้กระแสนิยมของธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรือธุรกิจประเภทเครื่องสาอาง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าไม่วา่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธุร กิจประเภทเครื่องสาอาง
จะเติบโตและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ทาให้สามารถสร้างกาไรได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันธุรกิจประเภท
เครื่องสาอางจึงเติบโตและมีเพิ่มมากขึน้ ส่วนการเลือกซือ้ เครื่องสาอางของผู้บริโภคนัน้ ผู้บริโภคจะเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมหรือเข้ากับใบหน้าของตนเอง เพื่อให้ชว่ ยซ่อมแซมในส่วนที่ตนยังบกพร่องและจะเลือกซื้อตามความชอบใน
สไตล์ ก ารแต่ งหน้ า ของตนเอง ซึ่ งแต่ล ะคนจะมีข้ อ บกพร่ อ ง ความชอบและรสนิย มหรือ สไตล์ ก ารแต่ งหน้ า ที่ ไม่
เหมือนกัน โดยแต่ละตราสินค้าจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้บริโภคนั้นๆได้ เนื่องจากบุคลิกภาพ
ตราสินค้าเป็นกลุ่มลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ที่จะผสมผสานอยูใ่ นตราสินค้า (Aaker , 1996) ผู้บริโภคจะเลือก
และตัดสินใจซื้อสินค้าตามทัศนคติ รสนิยม ค่านิยมหรือกล่าวได้ว่าเป็ นบุคลิกภาพของผู้บริโภคเอง เพื่อให้สามารถบ่ง
บอกได้ถึงรสนิยมของตนเองกับคนในสังคม หรือในบางครั้งผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่ระดับสูงกว่าหรือระดับที่
สังคมส่วนใหญ่ยอมรับเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ สังคมให้การยอมรับยกย่องและมีจุดยืนทางสังคม
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า เครื่องสาอางแต่ละตราสินค้ามีบุคลิกภาพตราสินค้าที่แตกต่างกัน แต่ละตราสินค้าจะ
พั ฒ นาตราสิ น ค้ าเพื่อ สร้างความเป็ น เอกลั กษณ์ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพที่ โดดเด่ น ให้ มีค วามแตกต่างจากตราสิ น ค้ าอื่น ๆ
ผู้บริโภคจะเลือกตัดสินใจซื้อและค้นหาตราสินค้าที่เหมาะสมกับบุค ลิกภาพของตนเองหรือเลือกตราสินค้าที่ผู้บริโภค
รู้สึกว่าทาออกเพื่อตนเอง อีกทั้งบุคลิกภาพตราสินค้ายังสามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการ
แข่ ง ขั น จากตราสิ น ค้ า ของธุ รกิ จ คู่ แ ข่ ง ขั น ต่ า งๆได้ อี ก ด้ ว ย เป็ น การสร้ า งเอกลั ก ษณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ตราสิ น ค้ า
(Triplett,1994 กล่าวอ้างจาก ก่อพงษ์, 2551)
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ในปัจจุบัน เครื่องสาอาง “ WET N WILD ” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าเป็นเครื่องสาอางที่สามารถทา
ยอดขายได้เป็น อัน ดับ 1 ของประเทศ ต่อมาบริษัท SESA COSMETICS จึ งได้ นาเครื่อ งส าอาง WET N WILD เข้ามา
จาหน่ายในประเทศไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเรื่อง
ของคุณภาพสินค้าที่ดี มีราคาที่เหมาะสม ไม่สูงมากจนเกินไป และมีความคุ้มค่าเพราะสามารถแต่งหน้าออกมาให้ได้ดู
ดีเกินราคาของเครื่องสาอาง สามารถยกระดับตนเองให้ดูสูงขึ้นได้ แม้แต่คุณ โมเม นภัสสร บูรณศิริ อดีตศิลปินและ
นักแสดงที่ปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสาอางที่โด่งดัง และเป็นพิธีกรรายการ โมเมพาเพลิน ที่
หลายคนรู้จักก็ยังยอมรับและมีการการันตีว่าสินค้าของ WET N WILD เป็นสินค้าที่ดแี ละควรมีไว้ครอบครอง เนื่องจาก
บุคลิกภาพตราสิ นค้ามีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิ งในปัจจุบัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า
บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้บริโภคนั้นๆได้ (Plummer, 2000) คือ บุคลิกภาพตรา
สินค้านี้แสดงออกมาให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณ ภาพที่ได้รับจากใช้งานว่ ามีคุณภาพที่ดี มีช่ือเสียงและถูกเป็นที่พูดถึงใน
สังคมเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีฐานราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของ
คนในสังคมส่วนใหญ่ได้ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคจะคานึงถึงการแสดงตัวตนให้สังคมรับรู้ในระดับที่สูงกว่าระดับที่เป็ นจริง
ของตนเอง เพื่อให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับในสังคม ดูดีมีช่ือเสียง มีรสนิยมที่ทันสมัย แต่ด้วยฐานะทางสังคมของ
ตนที่ไม่สูงมากเหมือนที่ตนต้องการจึงต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาถูกและเหมาะสมกับกาลังทรัพย์
ของตนที่ตนสามารถซือ้ ได้ เพื่อให้เข้ากับสังคมได้ ด้วยเหตุผลนี้ WET N WILD จึงเป็นเครื่องสาอางที่กาลังถูกพูดถึงและ
ติดตามเป็นอย่างมาก ดูได้จากปัจจุบัน FACEBOOK Fanpage ของ WET N WILD THAILAND ที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง
724,710 คน ซึ่งนับว่าเป็นยอดผู้ติดตามที่สูง หากเปรียบเทียบกับแบรนเครื่องสาอางที่อยู่ในระดับเดียวกัน อย่างเช่น
เครื่องสาอาง 4U2 ที่มียอดผู้ติดตามเพียง 189,397 คนเท่านัน้
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหา
นคร เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของวัยรุ่นและวัยทางานที่ตอ้ งการเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ตนเองในการดาเนินชีวิตเพื่อให้สังคมเป็นที่ยอมรับและเลือกศึกษาเฉพาะในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร
เนื่องจากมีประชากรอยู่เป็นจานวนมาก จึงเป็นที่น่าสนใจในทาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกภาพตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและยังสามารถเป็นแนวทางในดาเนินกิจการได้
อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการตัด สิ นใจซื้ อ สิน ค้ าของกลุ่ ม ผู้ บริโภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุ มวัน จั งหวั ด
กรุงเทพฯมหานครที่มีต่อเครื่องสาอาง Wet n wild
2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง Wet n wild ของกลุ่มผู้บริโภค
เพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality)
- บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity)
- บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement)
- บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence)
- บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication)
- บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)

การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N
WILD ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y
ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหา
นคร

สมมุติฐาน
1. บุคลิกภาพตราสินค้าที่ ควรสนับสนุนเพื่อส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD
ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า
บุคลิกภาพ หมายถึง เป็นผลรวมของลักษณะในเชิงจิตวิทยาของแต่ละบุคคล และจะแสดงออกมาในรูปของ
พฤติกรรม ซึ่งการแสดงลักษณะพฤติกรรมนั้นจะแสดงออกมาทั้งที่ เป็นลักษณะภายในและลักษณะภายนอก ในส่วน
ของลักษณะภายในที่แสดงออกมานั้นจะสามารถสังเกตได้ค่อนข้างยากและส่วนที่เป็นลักษณะภายนอกที่แสดงออกมา
จะสังเกตได้ง่ายกว่า โดยลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภคจะแสดงออกแตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และใน
ช่วงเวลานัน้ ๆ (Zimbardo and Ruch; 1980, 292)
บุคลิกภาพตราสินค้า หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย์ที่ผสมผสานอยูใ่ นตราสินค้า (Aaker, 1996)
บุคลิกภาพตราสินค้า จะมาจากการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ที่แสดงออกมาแตกต่างกัน มาอยู่ในรูป
ของบุคลิกภาพตราสินค้า เช่น อุปนิสัย เป็นคนเรียบง่าย เป็นต้น เพื่อให้ตราสินค้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนและ
รสนิยมได้ (Aaker, 1997)
ดังนั้น บุคลิกภาพตราสินค้า จึงสามารถสรุปได้ว่า บุคลิกภาพตราสินค้า เป็นลักษณะสามารถบ่งบอกถึง
ความเป็นตราสินค้านั้นๆได้ บุคลิกภาพตราสินค้ามาจากการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ เนื่องจากการตัดสิน ใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะเกิดความต้องการหรือความจาเป็นเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าที่มบี ุคลิกภาพตราสินค้าในแนวเดียวกันของบุคลิกภาพของผู้บริโภคเอง หรือเป็นสินค้าที่สามารถสะท้อนและบ่ง
บอกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้
บุคลิกภาพตราสินค้านัน้ สามารถแบ่งออกได้ 5 แบบ คือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น
(Excitement), บุ คลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence), บุ คลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และบุคลิกภาพ
แบบห้าวหาญ (Ruggedness) ซึ่งบุคลิกภาพแต่ละแบบจะแบ่งย่อยออกมาอีกเป็นด้านๆ (Aaker, 1996)
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
การศึกษาพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและกลยุทธ์
ต่างๆให้แก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนาเสนอสินค้า ได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่
จาเป็นสาหรับผู้ประกอบการต่างๆในยุคนี้ที่มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง เพื่อทาให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ
และสามารถอยู่รอดได้ (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2544)
การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบัติทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (สุเมธ เดียวอิศเรศ, 2525)
ดั งนั้ น ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คื อ การเลื อ กตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ใดสิ น ค้ า หนึ่ ง ของผู้ บ ริ โภค ซึ่ ง
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนั้นจะมีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล เนื่องจากปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เป็นต้น ที่มีความแตกต่างรวมถึงรสนิยมด้วย จึงทาให้พฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างกัน อีกทั้งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคส่วนมากจะเกิดจากปัจ จัยส่วนผสมทางการตลาดอีกด้วย (ตรีนุช มุทุ
จิตต์, 2554, หน้า112-114) และ (กัลยรัตน์ โตสุขศรี, 2552, หน้า144)
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, หน้า 160-166) ได้กล่าวถึงกระบวนการซื้อของผู้บริโภคไว้ว่า กระบวนการซื้อ
ของผู้บริโภคนั้นประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่จะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1.การตระหนักถึงความต้องการ (Need
Recognition), 2.การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search), 3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative),
4.การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) และ5.พฤติกรรมหลังซื้อ (Post purchase Behavior)

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N
WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คื อ ประชากรกลุ่ ม เพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุ มวั น จั งหวั ด
กรุงเทพฯมหานคร
กลุ่มผู้บริโภค GEN Y คือ เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีไอที ซึ่งลักษณะของคนกลุ่ม Gen Y มี
ความกล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบหรือเงื่อนไข และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของคน Gen Y จะศึกษาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อและจะนาข้อมูลไปเปรียบเทียบในเรื่องคุ ณลักษณะ การบริการ
ราคา โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้ได้สนิ ค้าที่ดที ี่สุด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจั ย ครั้งนี้ คื อ ประชากรกลุ่ ม ผู้ บริ โภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุ ม วั น
จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร
1.2 กลุ่ ม ตั วอย่า งที่ ใช้ในวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรกลุ่ ม ผู้ บริโภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุ ม วั น
จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร
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การศึกษาในครั้งนี้ได้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นหมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
เลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
=384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยครัง้ นี้จึงเท่ากับ 400
ตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
1.3.1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้แบบความน่าจะ
เป็น มีวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่ม
Gen Y รวมตัวกันได้แก่ สยามสแควร์จามจุรสี แควร์ สามย่านและมาบุญครอง
1.3.2 ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่น่าจะเป็นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
sampling)โดยไปยังสถานที่ทั้ง 4 ที่มาจากการจับฉลากแล้วทาการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง Gen Y
จานวน 400 ตัวอย่างซึ่งจะแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานที่ละ 100 ตัวอย่าง ได้แก่
-สยามสแควร์ จานวน 100 คน
- จามจุรสี แควร์ จานวน 100 คน
- สามย่าน
จานวน 100 คน
- มาบุญครอง
จานวน 100 คน
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD จะเป็นลักษณะคาถามแบบปลายปิด (Close-ended question) คือจะมีคาตอบ
หลายตัวเลือก (Multiple choices) และจะให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสม โดยในส่วนที่ 1 มีจานวน 5 ข้อ และในส่วนที่ 2 มี
จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD
ของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุ ม วั น จั ง หวั ด กรุ ง เทพฯมหานคร ประกอบด้ ว ย ค าถามที่ เกี่ ย วกั บ
บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ (Sincerity), บุ ค ลิ ก ภาพแบบน่ า ตื่ น เต้ น (Excitement), บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส มรรถนะ
(Competence), บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) มีจานวนทั้งหมด
15 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)
เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และ
กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILDของผู้บริโภค เป็นคาถามชนิดให้
เลือกตอบ จานวน 3 ข้อ และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
(Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม
Likert scale
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การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) และมีเกณฑ์
การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary weighting ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 5 คาถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิ ง Gen Yในเขตปทุม วัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานครจานวน 1 ข้อเป็นคาถาม
ปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนการวิจัย
1. ทาการทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ตลอดจนบทความที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการศึกษาบุคลิกภาพของตราสินค้าเครื่องสาอาง WET N WILD ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร เพื่อนาไปใช้ในการทาแบบสอบถาม
2. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
และมีการพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ นาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
รวมทั้ ง ปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ขอค าแนะน าและท าการปรั บ ปรุ ง จนมั่ น ใจได้ ว่ า มาตราวั ด ใน
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
3. นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง
Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จานวน 30 ชุด แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามจากการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ได้เท่ากับ 0.981 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่น
ที่สูงเนื่องจากค่าที่คานวณได้มีคา่ เข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามนัน้ มีความเที่ยงตรง
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ผู้บริโภคเพศหญิงGen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้นั้นไปทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป (SPSS) เพื่อหาค่าสถิติดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อ ยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ห าข้อ มูล ในส่วนของข้อมู ล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม และจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ผู้ วิ จั ย ท าการทดสอบสมมุ ติ ฐ านด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ คื อ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig.
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของคุณ ประสพชัย พสุนนท์ (2553) เนื่องจากผู้วิจัยได้กาหนดระดับความเชื่อมั่น ที่
95%, α = 0.05 นั่นหมายถึงว่าหากค่า sig. มากกว่า 0.05 นัน้ ตัวแปรอิสระไม่ส่งผลต่อตัวแปรตาม
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) และมีเกณฑ์
การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary weighting ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 19 – 23 ปี
(ร้อยละ 87.3)สถานภาพเป็นโสด (ร้อยละ 91.8) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 92.8) ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
นักศึกษา (ร้อยละ 80.3) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท (ร้อยละ 77.3)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มกี ารซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD 1 ชิ้นต่อเดือน (ร้อยละ 63.3) จานวนของเครือ่ งสาอาง WET N WILD ที่มไี ว้
ในครอบครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ชิ้น (ร้อยละ 50.8) ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD ต่อครั้ง 301-600
บาท (ร้อยละ 46.5)ประเภทเครื่องสาอางของ WET N WILD ที่ทาออกมาได้ดีที่สุดคือ ลิปสติก (Lipstick) (ร้อยละ 76.3)
สาเหตุ ที่ เลือกซื้ อเครื่องส าอาง WET N WILD คื อ ราคาที่ มี ความเหมาะสม (ร้อยละ 48.0) บุ คคลที่ มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องสาอาง WET N WILDคือ เพื่อน (ร้อยละ 54.8) รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเครื่องสาอาง WET N
WILD ผ่านทาง Internet (ร้อยละ 39.3) และมีการซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD จาก Watson (ร้อยละ 52.0)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
WET N WILD ของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุ ม วั น จั ง หวั ด กรุ ง เทพฯมหานคร ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แ ก่ ด้ านบุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ งใจ (Sincerity), ด้ านบุ ค ลิ ก ภาพแบบน่ าตื่ น เต้ น (Excitement), ด้ า น
บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence), ด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และด้านบุคลิกภาพแบบ
หรู ห รา (Sophistication) พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
เครื่องสาอาง WET N WILD อยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.74 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) (Mean
= 3.66 และ S.D. = 0.67) ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบน่ า ตื่ น เต้ น (Excitement) (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.66) ด้ า น
บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส มรรถนะ (Competence) (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.67) ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบหรู ห รา
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(Sophistication) (Mean= 3.73 และ S.D. = 0.70) และด้ านบุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ าวหาญ (Ruggedness) (Mean = 3.72
และ S.D. = 0.78)
ส่ ว นที่ 4 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคในตราสิ น ค้ า ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้านมาก (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD จากบุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 3.95 และ S.D. =
0.74), ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณ ค่าของตราสินค้า (Mean = 4.30
และ S.D. = 0.69) และผู้บริโภคใช้ตราสินค้าเครื่องสาอาง WET N WILD ในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวเอง (Mean =
3.97 และ S.D. = 1.01)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุ คู ณ ของบุ คลิก ภาพตราสิ นค้าที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจ ซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
มหานคร
แหล่งความแปรปรวน SUM of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
การถดถอย (Regression)
88.834
5
17.767
76.378
0.000
ส่วนที่เหลือ(Residual)
91.650
394
0.233
Total
180.484
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N
WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุค ลิก ภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้ านบุค ลิ กภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้ านบุค ลิ กภาพแบบมีส มรรถนะ
(Competence), ด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเ คราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ง
ปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ปัจจัยบุคลิกภาพของตราสินค้าWET N WILD เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
Constant
1.198
0.152
7.616
0.00
ด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ
X1
0.145
0.060
0.144
2.433
0.015
ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น
X2
0.230
0.068
0.226
3.394
0.001
ด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ
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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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N
WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานครอเพียง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน
บุค ลิก ภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้ านบุค ลิ กภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้ านบุค ลิ กภาพแบบมีส มรรถนะ
(Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ในตราสินค้าคือ ด้าน
บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ดังปรากฏในตารางที่ 2
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขต
ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานครทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
Y = 1.198+(0.114)x1+(0.226)x2+(0.143)x3+(0.249)x5
เมื่อ
Y แทน บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD
X1 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อบุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity)
X2 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อบุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement)
X3 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อบุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence)
X5 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อบุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET
N WILD ของกลุ่ม ผู้บริโภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุม วัน จังหวัด กรุงเทพฯมหานคร จะมีความสัม พัน ธ์เป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ (Sincerity), ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบน่ า ตื่ น เต้ น (Excitement), ด้ า น
บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลให้บุคลิกภาพตรา
สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
บุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้
เครื่องสาอาง WET N WILD
บุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) ทีส่ ่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD
บุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD
บุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
เครื่องสาอาง WET N WILD
บุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาบุ คลิ กภาพตราสิน ค้าที่ ส่งผลต่อ การตั ดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอาง WET N WILD ของกลุ่ ม
ผู้บริโภคเพศหญิ ง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จะเห็นว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก นั้นหมายถึงว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตรงกับบุคลิกภาพและรสนิยมของตน สามารถ
บ่งบอกความเป็นตัวตนได้ผ่านบุคลิกภาพตราสินค้า (Aaker, 1997) ดังนัน้ บุคลิกภาพตราสินค้าจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลทางบวกต่อตัดสินในซื้อเครื่องสาอาง WET N WILDนั้น
มีเพียง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านบุคลิกภาพแบบจริ งใจ (Sincerity), ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement),
ด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และไม่ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอาง WET N WILD คื อ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบหรู ห รา (Sophistication) ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า
บุค ลิก ภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้ านบุค ลิ กภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้ านบุค ลิ กภาพแบบมีส มรรถนะ
(Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) แสดงถึงบุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เนื่องจากบุคลิกภาพตราสินค้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ บริโภคได้ ดังนั้นตราเครื่องสาอาง WET N WILD
จึงควรให้ความสาคัญในทั้ง 4 ด้าน จะทาให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ และทางด้านบุคลิกภาพ
แบบหรูหรา (Sophistication) ที่ไม่ส่งผลต่อตัดสินในซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD นั้นหมายถึงว่าผู้บริโภคมีความเห็น
ว่ า ตราสิ น ค้ า WET N WILD สามารถบ่ ง บอกถึ ง ความหรู ห ราได้ แ ต่ มั น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ถึ ง แม้ ต ราสิ น ค้ า WET N WILD จะให้ ค วามส าคั ญ ในด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบหรู ห รา
(Sophistication) นัน้ ก็ไม่ทาให้ผู้บริโภคนัน้ เกิดการตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาบุ คลิ กภาพตราสิน ค้า ที่ ส่งผลต่อ การตั ดสิ นใจซื้อเครื่องสาอาง WET N WILD ของกลุ่ ม
ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บุคลิกภาพตราสิ นค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการควรจะนาข้อมูลต่างๆ จาก
ผลการวิจัยมาพิจารณา เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมีขอ้ คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของบุคลิกภาพตราสินค้าในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1. บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) จะบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตที่มีความเรียบง่าย อารมณ์ที่มีความอ่อนไหว
และมีลักษณะเป็นต้นแบบต่อผู้อื่น ของผู้บริโภค บุคลิกภาพแบบจริงใจจะสามารถบอกถึงตัวตนของผู้บริโภค เนื่องจาก
แสดงถึงรูปแบบการใช้ชีวิต และอารมณ์ของผู้บริโภค ถ้าองค์ก รให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพแบบจริงใจจะเป็นสิ่งที่
ดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจเนื่องจากบุคลิกภาพแบบจริงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
2. บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมัย มีความมุ่งมั่น และชอบการ
จินตนาการ ของผู้บริโภค บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นจะสามารถบอกถึงรสนิยมของผู้บริโภคได้ เนื่องจากมีการบอกถึง
ความชอบส่วนตัวของผู้บริโภค ถ้าองค์กรให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เกิด
ความสนใจเนื่องจากบุคลิกภาพแบบจริงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
3. บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีลักษณะน่าเชื่อถือ น่าหลงใหล
และมีความเป็นผู้นา บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะจะสามารถบอกถึงตัวตนภายในที่ตอ้ งการสื่อออกมาของตัวผู้บริโภค
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ถ้ าองค์ ก รให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส มรรถนะจะเป็ น สิ่ ง ที่ ดึ งดู ด ผู้ บ ริโภคให้ เกิ ด ความสนใจเนื่อ งจาก
บุคลิกภาพแบบจริงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
4. บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) จากผลการวิจัยกล่าวว่าบุคลิกภาพแบบหรูหรา ไม่ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ อเครื่องสาอาง WET N WILD ของกลุ่ มผู้บริโภคเพศหญิ ง Gen Y ดังนั้น องค์ กรธุรกิจจึงไม่จาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับบุคลิกภาพแบบหรูหรา เพราะไม่ได้ช่วยส่งเสริมในการแสวงหาผลกาไรให้กับองค์กรธุรกิจ
5. บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีลักษณะความเป็นตะวันตก ห้าวหาญ
และมีความแข็งแกร่ง บุคลิกภาพแบบห้าวหาญจะสามารถบอกถึงตัวตนของผู้บริโภค เนื่องจากแสดงถึงลักษณะ
บุคลิกภาพของผู้บริโภค ถ้าองค์กรให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพแบบห้าวหาญจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความ
สนใจเนื่องจากบุคลิกภาพแบบห้าวหาญส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การศึก ษาถึ งความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากสภาพแวดล้อ มทางสั งคมใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ความต้องการของผู้บริโภค รสนิยมนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทนี้จะได้นาไปปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการเพิ่ม
และรักษากลุ่มผู้บริโภคต่อไป
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอาง เช่น ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ฯลฯ เพื่อจะได้นาข้อมูลมาปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด สร้างแรงดึงดูดให้เกิดการจูงใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม
GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
The influence of online marketing affecting SEPHORA brand awareness of
Generation Y in Patumwan, Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กานต์ธิดา เทอดตระกูลรัตน์1* และ นันท์นภัส พูลสวัสดิ์1
Kedwadee Sombultawee1, Kantida Turdtrakoonrat1* and Nannapat Poolsawat1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มผี ลต่อการรับรู้ตราสินค้า
SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่าน Website(X1) ด้าน
รับรู้ตราสินค้าผ่าน Facebook (X2) ด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่าน Blog (X3) และด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่าน Instagram
(X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื
Y = 0.536 + (0.123) X1 + (0.166) X2 + (0.183) X3 + (0.158) X4
คาสาคัญ: การรับรู้ตราสินค้า การตลาดออนไลน์

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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บทนา
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมี
แนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นทางที่สามารถขยายข่าวได้ทั้งในและนอกประเทศ โดยจะเห็นได้
จากธุรกิจและห้างร้านต่างๆ เริ่มหันมาใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้า โดยข่าวสารที่สง่ ไปถึงลูกค้านัน้
เป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิ ม รวมถึงเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการซื้อและเข้าถึงสินค้า นอกจากนี้ยังมีผลสารวจออกมาว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือกลุ่ม GEN-Y ซึ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ
จากการสังเกตพฤติกรรมการซื้อ ของออนไลน์ของคนไทยพบว่า คนไทยเคยซื้อของผ่านทางออนไลน์มากถึง 64.9%
โดยเหตุผลของการซื้อนั้นมาจากการอ่านบทวิจารณ์สินค้าจากผู้ใช้ที่มปี ระสบการณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการอ่าน
ความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้สินค้า ( Online: http:// www.it24hrs.com : 2558 )
จากการที่การตลาดออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาท ธุรกิจจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจการทาการตลาดออนไลน์
มากขึ้น เพื่อโอกาสในการเปิดช่องทางที่แปลกใหม่และผลักดันธุรกิจให้มีจุดแข็งมากขึ้นกว่าเดิม ไม่วา่ จะหันไปทางไหน
ธุรกิจที่เห็นๆกันต่างใช้การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บ ริโภคจดจาในตราสินค้า อย่างธุรกิจความงามที่ใช้
ช่อ งทางนี้เป็ น ช่อ งทางหลั ก ในการถ่ า ยทอดข่า วสาร โดยธุ รกิ จ ที่ โด่ งดั งในตอนนี้ คงหนีไม่พ้ น ร้า นเครื่อ งส าอาง
SEPHORA ที่ได้รวบรวมความหลากหลายทางด้านความงามเอาไว้
SEPHORA ถือว่าเป็นตราสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวในไทยได้ไม่นานนัก แต่เป็นที่โด่งดังระดับโลกในฐานะผู้นาความ
งาม และเป็นที่รู้จักในนามร้านเครื่องสาอางมัลติแบรน ( Multi brand) จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยภาพลักษณ์ของร้านที่มี
การเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองสินค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมตราสินค้าด้านความงามที่
มีช่ือเสียงจากทั่วโลกเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับและติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ตลอดเวลา แต่ก็มีคู่แข่งรายเก่าที่ทาธุรกิจ
ประเภทนี้อยู่แล้ว ทาให้ SEPHORA ต้องเพิ่มช่องทางใหม่ๆสาหรับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกไปหน้าร้าน SEPHORA ก็ยังมี
เว็บไซต์เพื่อให้ ผู้บริโภคได้เลือ กและซื้ อสิ นค้ า และยังมีการประชาสัม พั นธ์โดยผ่านการสาธิตและบทวิจารณ์ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามและเครื่องสาอางชื่อดังหลายๆท่าน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนั้น
ส่งผลให้ผู้บริโภคหลายท่านเกิดความเชื่อถือและเกิดพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น
(Online: http://www.manager.co.th : 2557)
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผู้วจิ ัยสนใจศึกษาถึงอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN-Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการแข่งขันในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน และเป็นแนวความคิดแก่ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้นาไปศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขต
ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
บัณฑิต เผ่าวัฒนา (2548) แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ไว้ ดังนี้
1. ปัจจัยทางกายภายของผู้รับรู้ ได้แก่ ระบบประสาทสัมผัส
2. ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพของผู้รับรู้ ได้แก่ ทัศนคติ อารมณ์ ค่านิยม เป็นต้น
3. ปัจจัยทางด้านสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้า ความแตกตางของสิ่งเร้า ดังนัน้ สามารถกล่าวได้
ว่า การรับรู้ถือว่าเป็นกระบวนการแปลความหมายจากการสัมผัส การรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันต้องอาศั ย
ปัจจัยหลายอย่าง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด เป็นกระบวนการจัดการแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ทาเกี่ยวข้องกับสินค้าและ
บริการ โดยใช้หลักการสื่อสารตราสินค้าในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และนา
เครื่องมือเหล่านี้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อทาให้ผลการสื่อสารมีความชัดเจน ความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด (สราวุธ อนันตชาติ, 2550 หน้า 2)
การสื่อสารทางการตลาด คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับผู้บริโภคได้รับรู้มาก
ที่ สุ ด ธุ รกิ จ จะเลือ กเครื่อ งมื อ ในการสื่อ สารการตลาดให้ เหมาะสมกั บ ธุรกิ จ ของตนเอง เครื่อ งมือ ในการสื่อ สาร
การตลาดได้ แ ก่ การโฆษณา การส่ งเสริ ม การขาย การขายโดยบุ ค คล การประชาสั ม พั น ธ์ การตลาดทางตรง
การตลาดเชิงกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การบอกเล่าแบบปากต่อปาก โดยสามารถเลือกเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสินค้าและบริการ (ธีรพันธ์ โล่ทองคา, 2544
หน้า 6 )
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ แบบ Social Media Marketing (SMM)
Social Media Marketing เป็น การทาการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีกาลังต้นทุน การผลิ ตค่อนข้างต่ าแต่มี
ศั ก ยภาพค่ อ นข้ า งสู ง จึ งสามารถตอบโจทย์ให้ แ ก่ บริ ษัท หรือ องค์ ก รที่ ทาการตลาดทางอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ อ ย่า งตรง
เป้าหมายแบบตัวต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้แบบปัจจุบันทันด่วน รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ (สยุมพน ธรรมเสน, 2557)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
- การทาการตลาดออนไลน์
-สื่อออนไลน์ ได้แก่ Website, Facebook, Blog,
Instagram, YouTube และ Line

ตัวแปรตาม
การรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม
GEN Y ในเขตปทุมวัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire )
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัย
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ จึงใช้สูตรการ
กาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้

n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16)
= 384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มคนในพื้ นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) คือเก็บตัวอย่างจากในห้างสรรพสินค้าที่มสี าขาของเซโฟร่าตั้งอยู่ ซึ่งก็คือสาขาเมกะบางนา
และสาขาสยามเซ็นเตอร์ โดยจะเก็บสาขาละ 200 ตัวอย่าง (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างที่มี
คุณสมบัตหิ รือคล้ายคลึงกัน ในที่นคี้ ือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามคิดด้านการทาการตลาดออนไลน์ที่มผี ลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในเขตปทุมวัน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ต อบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Multiple choice)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับพฤติก รรมการรับรู้ต ราสิ น ค้าผ่ านการทาการตลาดออนไลน์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เป็นการวัดระดับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี การรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของกลุ่มคนในพื้นที่เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานครฯ จานวน 10 ข้อ เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Multiple choice)
2003

Proceedings

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการทาตลาดออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ฯ คาถามประกอบไปด้วย ปัจจัยการรับรู้ตราสิ นค้าผ่านการทาการตลาดออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
ความต่อเนื่องของการอัพเดตข้อมูล ด้านการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ และ
ด้านสื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า จานวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่ม GEN Y ในตรา
สินค้า SEPHORA โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว แลกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในการรั บ รู้ต ราสิ น ค้ า SEPHORA ของกลุ่ ม คนในพื้ น ที่ เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval
Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบ
เดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ผู้วิจัยได้จัดทาลักษณะคาถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questionnaires)
ในการวัดระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
โดยผู้ วิจั ยใช้ก ารแปลผลจากการค านวณโดยใช้สู ต รการค านวณความกว้างของอั น ตรภาคชั้น จากสู ต ร
(ประสพชัย พสุนนท์, 2553) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้อมูลที่มีคา่ ต่าสุด/จานวนชัน้
= 5-1/5
= 0.8
ดังนัน้ ผู้วิจัยจัดลาดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม (ประสพชัย พสุนนท์,2553) เป็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงของ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัย ศึกษาอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผล
ต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทฤษฏีตลอดจน
ผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง การสร้างแบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ให้คาชี้แนะ และทาการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรง และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มลี ักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริง จานวน 30 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้อง
นามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จ รูป SPSS ในการประมวลผลและน าข้อ บกพร่อ งต่างๆ มาปรับปรุงแก้ ไข ก่อ นน าไปใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้
ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่อเดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการทาการตลาดออนไลน์ โดยคานวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยการทาตลาดออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ
โดยคานวณหาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของกลุ่มคนในพื้นที่เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ โดยคานวณหาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพลการ
ทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฯ
ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย
พสุนนท์ (2553)
สมมติฐาน
X1 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลต่อกรรับรู้ตราสินค้า SEPHORA
X2 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อกรรับรู้ตราสินค้า SEPHORA
X3 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog ส่งผลต่อกรรับรู้ตราสินค้า SEPHORA
X4 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อกรรับรู้ตราสินค้า SEPHORA
X5 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อกรรับรู้ตราสินค้า SEPHORA
X6 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลต่อกรรับรู้ตราสินค้า SEPHORA

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ93)
อายุ 35 ปีขึ้น ไป (ร้อ ยละ54.3) มีส ถานภาพโสด (ร้อยละ54.3) ระดั บการศึกษาปริญ ญาตรี (ร้อ ยละ77) มีอ าชีพ
นั ก เรี ย น /นั ก ศึ ก ษ า (ร้อ ย ล ะ 3 4.5 ) แ ล ะมี รา ย ได้ ต่ อ เดื อ น น้ อ ย ก ว่า 15 ,0 0 0 บ าท (ร้อ ย ล ะ 3 8 .8 )
ส่ ว นที่ 2 ในการวั ด ระดั บ พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ผ่ า นการตลาดออนไลน์ พ บว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครื่องสาอางผ่าน Facebookมากที่สุด (ร้อยละ48.8)
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ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เครื่องสาอางคือ เพื่อน (ร้อยละ36)สาเหตุหลักที่ทาให้ตัดสินใจซือ้ คือ คุณภาพของสินค้า
(ร้อยละ73.3) เครื่องสาอางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากที่สุดคื อ ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า (MAKE UP) (ร้อยละ46) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากซื้อสินค้าผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์แบรน (Counter brand) (ร้อยละ55) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการ
ซื้อเครื่องสาอางต่อครั้งคือ 901 บาทขึน้ ไป (ร้อยละ49.8) ซึ่งความถี่ในการซื้อเครื่องสาอางส่วนใหญ่คือ เดือนละ 1-2
ครัง้ (ร้อยละ76.3) โดยมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook (ร้อยละ53.5) สื่อออนไลน์ทีก่ ลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือ
Facebook (ร้อยละ60.8) และสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ Facebook
(ร้อยละ60.3)
ส่ ว นที่ 3 ระดั บ การรั บ รู้ ผ่ า นการท าการตลาดออนไลน์ ข อง SEPHORA ของผู้ ต อบแบบสอบถามซึ่ ง
ประกอบด้ วยปั จจั ย ด้า นความต่อ เนื่องของการอั พ เดทข้อ มู ล ข่าวสารผ่ านสื่อ สั งคมออนไลน์ ให้ ข้อ มู ล ที่ค รบถ้ ว น
สมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการนาเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่สง่ ผลต่อการ
รับรู้สนิ ค้า
จากการวิเคราะห์พบว่าระดับการรับรู้ผ่านการทาการตลาดออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้ มาก (Mean=3.50
และ S.D. =0.52) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นทั้ ง 6 ด้ า น พบว่ า การรั บ รู้ ส่ื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Website
(Mean=3.45 และ S.D. =0.54) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean=3.32 และ S.D. =0.61)การรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog (Mean=3.31 และ S.D. =0.77) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean=3.45 และ
S.D. =0.91)การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean=3.45 และ S.D. =0.68)การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน
Line (Mean=3.43 และ S.D. =0.72)
ส่วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยปานกลาง (Mean=2.97 และ S.D. =0.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถรับรู้
ตราสินค้า SEPHORA จากการทาการตลาดออนไลน์(Mean=2.73 และ S.D. =1.03) ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสังเกต
รูปลักษณ์ของสินค้า SEPHORA จากการทาการตลาดออนไลน์ (Mean=2.76 และ S.D. =1.15) และผู้ตอบแบบสอบถาม
ส าม ารถ จ ด จ าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ SEPHORA จ าก ก ารท าก ารต ล าด อ อ น ไล น์ (Mean=3.42 แ ล ะ S.D. =0.85)
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ใน
กลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์กาถดถอยเชิงพหุ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มผี ลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งความแปรปรวน
Sum of
df.
Mean Square
F
Sig
Squares
การถดถอย (Regression)
57.311
6
9.552
20.448
0.000
ส่วนที่เหลือ (Residues)
Total

183.578
240.889

393
399

0.467
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA
ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบไปด้วยการรับรู้ส่ือ ตราสินค้าผ่าน
Website การรับรู้ส่ือ ตราสินค้าผ่านFacebook การรับรู้ส่ือ ตราสินค้าผ่านBlog การรับรู้ส่ือ ตราสินค้าผ่านInstagram
การรับรู้ส่ือ ตราสินค้า ผ่านYouTube การรับรู้ส่ือ ตราสินค้า ผ่านLine โดยทั้ ง 6 ปั จจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ตราสิน ค้ า
SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.536
0.259
2.070
0.039
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Website
X1
0.177
0.077
0.123
2.308
0.022
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน
X2
0.213
0.078
0.166
2.741
0.006
Facebook
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog

X3

0.185

0.061

0.183

3.019

0.003

การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน
Instagram

X4

0.136

0.057

0.158

2.392

0.017

การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube

X5

-0.024

0.076

-0.021

-0.318

0.751

การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน 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
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA
ทั้ง 6 ด้าน ประกอบไปด้วย การรับรู้ส่ือตราสินค้าผ่านWebsite การรับรู้ส่ือตราสินค้าผ่านFacebook การรับรู้ส่ือตรา
สินค้าผ่านBlog การรับรู้ส่ือตราสินค้าผ่านInstagram การรับรู้ส่ือตราสินค้าผ่านYouTube การรับรู้ส่ือตราสินค้าผ่าน
Line จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่ าง
อิทธิพ ลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผ ลต่อการรับรู้ต ราสิ น ค้า SEPHORA ในกลุ่ ม GEN Y ในเขตปทุ ม วัน จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 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 อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ใน
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
X1 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Website
X2 แทน การทาการตลาดออนไลน์สินค้าผ่าน Facebook
X3 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog
X4 แทน การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า อิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
SEPHORA ของกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ด้าน
การรับ รู้ต ราสิ น ค้ า ด้ านการสั งเกต รูปลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า และด้ านการจ าจดตราสิ น ค้ า ส่ งผลให้ อิท ธิพ ลการท า
การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Website
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Line

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคของอิทธิพลการทาการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้
ตราสินค้า SEPHORA พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครื่องสาอางผ่าน
Facebookมากที่สุด (ร้อยละ48.8) ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เครื่องสาอางคือ เพื่อน (ร้อยละ36)สาเหตุหลักที่ทาให้
ตัด สิ น ใจซื้ อคื อ คุ ณ ภาพของสิ นค้ า (ร้อ ยละ73.3) เครื่อ งส าอางที่ ผู้ต อบแบบสอบถามใช้ม ากที่ สุ ด คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
แต่งหน้า (MAKE UP) (ร้อยละ46) ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนมากซื้อ สิน ค้าผ่ านช่อ งทาง เคาน์เตอร์แ บรน (Counter
brand) (ร้อยละ55) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อเครื่องสาอางต่อครั้งคือ 901 บาทขึ้นไป (ร้อยละ49.8) ซึ่งความถี่ใน
การซื้อเครื่องสาอางส่วนใหญ่คือ เดือนละ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ76.3) โดยมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook (ร้อยละ
53.5) สื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือ Facebook (ร้อยละ60.8) และสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ Facebook (ร้อยละ60.3)
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กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ ส ามารถรับรู้ตราสินค้ า SEPHORA ผ่ านสื่อออนไลน์ Facebook ผู้ที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจใช้เครื่องสาอาง คือ เพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า เพราะด้วยคุณภาพของสินค้า อีก
ทั้งส่วนมากซื้อสินค้าผ่านเคาน์เตอร์แบรน ซึ่งจะซื้อผลิตภัณ ฑ์ของตราสินค้ า SEPHORA เดือนละ 1-2 ครั้ง และมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 901 บาทขึ้นไป โดยมี Facebook เป็นช่องทางในการรับรู้โปรโมชั่นมากที่สุด , สื่อ
ออนไลน์ที่เข้าถึงมากที่สุด และเป็นสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ซึ่งทาให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม
เกี่ยวกับการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
2. จากการศึก ษาอิท ธิพ ลการทาการตลาดออนไลน์ ที่มีผ ลต่อ การรับ รู้ต ราสิ น ค้ า SEPHORA ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า สื่อออนไลน์ที่ทาการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า ของกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน
เพี ย ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การทาการตลาดออนไลน์ผ่ าน Website, การท าการตลาดออนไลน์ ผ่ า น Facebook, การท า
การตลาดออนไลน์ผ่าน Blog และการทาการตลาดออนไลน์ผ่านInstagram และอีก 2 ด้าน คือ การทาการตลาด
ออนไลน์ผ่าน YouTube และการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า อาจกล่าวได้ว่า ถ้า
หากตราสิ น ค้ า SEPHORA ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การท าการตลาดออนไลน์ ผ่ า นทาง Website, Facebook, Blog และ
Instagram จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น
3. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ของตราสินค้า SEPHORA
ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ผ่าน Facebook มากที่สุด โดยผู้ที่มีอิทธิพลด้านการตัดสินใจซื้อคือเพื่อน สาเหตุ
หลักในการเลือกซือ้ คือคุณภาพองสินค้า โดยสินค้าที่เลือกซือ้ มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์แต่งหน้า(Make Up) โดยใช้ชอ่ งทา
การซื้อผ่านเคาน์เตอร์แบรน (Counter Brand) มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งคือ 901บาทขึ้นไป มีความถี่เดือนละ1-2ครั้ง โดยมี
Facebook เป็นช่องทางในการรับรู้โปรโมชั่นมากที่สุด , สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงมากที่สุด และเป็นสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ มากที่สุด และระดับการรับรู้ผ่านการทาการตลาดออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 6
ด้าน คื อ ปั จจั ยด้ านความต่อ เนื่อ งของการอั พ เดทข้ อ มูล ข่ าวสารผ่ านสื่อ สั งคมออนไลน์ การให้ ข้อ มู ล ที่ ครบถ้ว น
สมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการนาเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่สง่ ผลต่อการ
รับรู้สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของคุณ สยุมพน ธรรมเสน (สยุมพน ธรรมเสน, 2557)ซึ่งกล่าวไว้ว่า Social
Media Marketing SMM เป็ นการทาการตลาดบนสั งคมออนไลน์ มีกาลั งต้นทุ นการผลิตค่ อนข้างต่ าแต่มีศักยภาพ
ค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรที่ทาการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างตรงเป้าหมายแบบตัว
ต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ที่ มีอยู่ในปั จจุบันได้แบบ
ปัจจุบันทันด่วน รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า อิทธิพ ลการทาการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสิน ค้า SEPHORA
นอกเหนือจากกลุ่ม Gen-Y ในเขตปทุมวัน โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4 ด้าน ได้แก่ การทาการตลาด
ออนไลน์ผ่าน Website, การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog และการทา
การตลาดออนไลน์ผ่านInstagram และการทา อีก 2 ด้าน คือ การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และการทาการตลาด
ออนไลน์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน กล่าวคือเมื่อ SEPHORA ให้
ความสาคัญกับการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Website, การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การทาการตลาด
ออนไลน์ผ่าน Blog และการทาการตลาดออนไลน์ผ่านInstagram จะส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าได้ง่ายขึน้ เชื่อ
ว่าปัจจัยการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจจะด้ วยการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ ของ
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สินค้าและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถบอกไปถึงการรับรู้ข่าวสารและความต้องการของผู้บริโภค จึง
เป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าได้งา่ ยขึน้ และพึงพอใจกับสินค้าที่ซอื้
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube มีข้อดี สามารถรับรู้ส่ือต่างๆได้เป็นภาพเคลื่อนไหว ทั้งแสง สี และ
เสี ย ง ซึ่ งมี ค วามน่ าสนใจ และสามารถท าให้ เข้ า ใจได้ ง่า ยขึ้น แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม YouTube ก็ เป็ น การใช้ส่ื อ ในการ
ติดต่อสื่อสารที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในการเข้าชมสื่ออยู่แล้ว และมีการกด Skip Ad เพื่อไม่ให้มีการโฆษณา
อีกทั้งยังสร้างความรบกวนกับผู้บริโภคที่ต้องการใช้ส่ือชนิดนี้ ทาให้การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube จึงไม่มี
ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
การทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Line มีข้อดี สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับได้ทันที ใช้งานได้อย่ างสะดวก มี
ความเป็นส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม Line ก็เป็นการใช้ส่อื สารในการติดต่อสื่อสารที่จัดในกลุ่มแคบๆ ซึ่งไม่ได้เป็นสื่อที่จะ
เปิดรับข่าวสารได้อย่างกว้างขว้างและครอบคลุมเหมือนสื่ออื่นๆ ดังนั้นการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน Line จึงไม่มีผล
ต่อการรับรู้ตราสินค้า
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ค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโคคา โคล่า กลุ่มประชากร Gen Y
The values affecting Coca Cola brand loyalty of the popular Gen Y
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 เกศราภรณ์ สาวยง1 และ นิศารัตน์ ศรีใส1*
Kedwadee Sombultawee1, Gadsaraporn Sawyong1 and Nisarut Srisai1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโคคา โคล่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรGen Yจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.939 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย คื อ ค่ านิ ยมด้ านสุ น ทรีย ภาพ (X1) ค่ า นิย มด้ า นสั งคม(x2) ค่ า นิย มด้ า น
เศรษฐกิจ(x3) ค่านิยมด้านวัตถุ(x4) มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
และสมการพยากรณ์ Y = 0.417+(0.235)X1+(0.316)X2+(0.149)X3+(0.280)X4
ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่มอี ิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่
ในระดับความเห็นด้านมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน
ได้แก่ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิยมด้านวัตถุ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมด้านวัตถุ ความจงรักภักดี

Abstract
The objectives of this research were to study the values affecting Coca Cola 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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บทนา
เครื่องดื่มถือเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันของคนเรา นอกจากช่วยลดความกระหาย ยังทาให้รู้สึกสดชื่น
ขจัดความอ่อนเพลียอ่อนล้า และชดเชยปริมาณน้าที่ร่างกายสูญเสียไป ทาให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม
ออกวางจาหน่ายเป็นจานวนมาก และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง หนึ่งในนั้นคือเครื่องดื่มประเภทน้าอัดลม ซึ่งถือเป็น
เครื่องดื่มยอดนิยมเป็นอย่างมากในทุกๆช่วงอายุทั้งเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ น้าอัดลมมีหลากหลายรสชาด และหลาย
สีสันที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่ได้รับความนิยมที่สดุ คือเครื่องดื่มน้าอัดลมประเภทน้าดา
ปัจจุบันเครื่องดื่มน้าดามีหลายชนิด การตัดสินใจซื้อจึงมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะความชอบส่วนตัว จดจาจาก
โฆษณา แรงจูงใจจากพนักงานขาย และสาเหตุหนึ่งที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คือค่านิยม ด้วย
มนุษย์เป็ นสัตว์สั งคม อยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ค ณะ ค่านิยมในเรื่องต่างๆจึงเข้ามาเกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น รวมถึงค่านิยมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่านิยมอาจเกิดจากตัวบุคคลเอง หรืออาจเกิดจาก
ค่านิยมทางสังคม การที่เห็นบุคคลอื่นจานวนมากใช้หรือเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ก็จะส่งผลให้เราตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้ากับบุคคลอื่นๆได้ จนเกิดเป็นพฤติกรรมการซื้อซ้า และท้ายสุดกลายเป็น
ความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้านั้นๆ
ค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง และเป็นสะพานให้ผู้บริโภคก้าวไปสู่ความจงรั กภักดีต่อตราสินค้า แม้ใน
ปัจจุบันจะมีตราสินค้าคู่แข่งมากมาย แต่ดว้ ยค่านิยมที่ส่งผลให้ตัวบุคคลมีพฤติกรรมการซื้อซ้าจนเกิดเป็นความเคยชิน
ในชีวิตประจาวัน จึงทาให้ผู้บริโภคมีความซื่อสัตย์ในตราสินค้าสูง เมื่อผู้บริโภคมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า ในอนาคตแม้จะมีคู่แข่งมากขึ้น องค์กรก็ยังคงดาเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นคง เพราะมีพนื้ ฐานค่านิยมของบุคคลที่
แข็งแกร่งเป็นทุนเดิม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการบริโภค
เครื่องดื่มน้าดา ของกลุ่มประชากรGen Yเนื่องจากเครื่องดื่มน้าดา เป็นเครื่องดื่มประเภทน้าอัดลม ไม่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ สามารถบริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัย กล่าวได้ว่าเครื่องดื่มน้าดาสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลายในทุกๆพื้นที่ ด้วยเหตุน้ีทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าค่านิยมมี อิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการ
บริโภคมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปเป็นแนวทางให้กับองค์กรธุรกิจนาไปปรับหรือประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจของตนได้

วัตถุประสงค์
1.ศึกษาความจงรักภักดีในตราสินค้าโคคา โคล่าของกลุม่ ประชากรGen Y
2.ศึกษาถึงค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโคคา โคล่าของกลุม่ ประชากรGen Y

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษครัง้ นี้ คือ กลุ่มประชากรGen Y
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและ ค่านิยมด้านวัตถุ
3.2 ตัวแปรตาม อิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
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4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิ จัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ ข องกลุ่ ม ประชากรGen Yและระยะเวลาในการศึก ษาคื อ ช่วงเดือ นเมษายน 2559 กรุ งเทพมหานครและ
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2559

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม
ค่านิยม (values) คือ การเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่าง จนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งๆนัน้ ในด้าน
ที่ดี และด้านที่ไม่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ และการจูงใจ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติของ
บุคคลอีกด้วย
ความเชื่อสามารถนาไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งต่างๆในสถานการณ์ที่ต่างกัน การมีค่านิยม
ต่างกันจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน โดยค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การรับรู้ ความต้องการและ การจูงใจ
(Milton Rokeach,1973)
ค่านิยมสามารถจูงใจให้เกิดจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวติ หากสิ่งที่ได้มานัน้ รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาแล้วคุ้มค่าสิ่งๆ
นั้นมีค่านิยมสูง หากสิ่งที่ได้ม านั้นรู้สึก ไม่คุ้ม ค่าสิ่งๆนั้น มีค่านิย มต่า บุค คลส่ วนใหญ่ พ ยายามหลี กเลี่ยง ค่ านิยมมี
บทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล (Ruch,1992)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ความภักดีในตราสินค้าสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า หากผู้บริโภคไม่
เห็นถึงความแตกต่างของตราสินค้าผู้บริโภคก็จะไม่มพี ฤติกรรมซื้อสินค้าตราสินค้าเดิมซ้าๆแต่ถ้าผู้บริโภคมีความภักดี
ต่อตราสินค้าในระดับสูง ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง เกิดการซื้อซ้า ผู้บริโภคมีประสบการณ์
ต่อการใช้สินค้า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนทางการตลาดให้กับตราสินค้าได้อกี ด้วย กิจการมีอานาจการต่อรองสูงและ
ช่วยปกป้องตราสินค้าจากการคุกคามของคู่แข่งทางการตลาด อันจะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาด
ของตราสินค้านั้น (Aaker,1991)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ค่านิยมที่มีอิทธิพล ได้แก่
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
ค่านิยมด้านสังคม
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยมด้านวัตถุ

ความจงรักภักดีในการบริโภคเครื่องดื่มโค
คา โคล่า
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิ ยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า ของกลุ่ม
ประชากรGen Yซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire)เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่มประชากรGen Yซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มประชากรGen Yผู้วิจัยจึงใช้
สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้

n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
= 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตั วอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนีเ้ ท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีอายุ 6-40ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดด้าน
เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมู ล จึงใช้ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การคานวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะ
คานวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า โคคา โค
ล่า” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้าดา ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่มีหลาย
คาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Y
ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ และค่านิยมด้านวัตถุ
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รวมทั้งหมด 12 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับค่านิยมที่มีอิทธิต่อความจงรักภักดี
ในตราสิน ค้ าของกลุ่ ม ประชากรGen Yโดยใช้ระดับการวัด ข้ อมู ล แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) โดย
กาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมที่มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า ซึ่งเป็นคาถาม
ชนิดให้เลือกตอบจานวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบเพียงระดับเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลือก 5
ระดับ แปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้า โคคา โคล่า จานวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัยถือเป็นสิ่ง
สาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัยอีกทั้งการทดสอบความ
เที่ ย งตรง (Validity) และความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของเครื่ อ งมื อ ไม่ ส ามารถแยกส่ ว นออกจากกั น ได้ แต่ ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัย ศึกษาค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อ
ความจงรักภักดีในตราสินค้า โคคา โคล่าของกลุ่มประชากรGen Yโดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาชี้แนะและทาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 100 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณธประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 100 คนเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและนา
ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.939 แสดงว่าเครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า โดยคานวณหาค่าร้อย
ละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า โดยคานวณหา
ค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมที่มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
โดยคานวณหาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่านิยมที่มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Y จานวน 400 คน ด้วยวิธีมางสถิติโดยการ วิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมที่มอี ิทธิต่อความจงรักภักดี
ด้ว ยค่ า Sig. หากค่ า Sig. เท่ ากั บ .000 ซึ่ งน้อ ยกว่า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิเสธสมมติฐ านหลั ก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)

ผลการวิจัย
มีการเก็บแบบสอบถามประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ42) เพศหญิ ง
(ร้อยละ58) อยู่ในช่วงวัยที่มอี ายุระหว่าง6-12ปี (ร้อยละ2) อายุระหว่าง13-19ปี (ร้อยละ21) อายุระหว่าง20-26ปี (ร้อย
ละ62) อายุระหว่าง27-33ปี (ร้อยละ8) อายุระหว่าง34-40ปี (ร้อยละ3) และอายุ40ปีขึ้นไป (ร้อยละ4) ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ39) ปริญญาตรี (ร้อยละ60) และสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ1) เป็นนักเรียนและนักศึกษา
(ร้อยละ73) ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ (ร้อยละ7) พนักงานบริษัท (ร้อยละ12) รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ3) และอื่นๆ (ร้อย
ละ5) มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000บาท (ร้อยละ76) รายได้ 15,001-20,000บาท (ร้อยละ14) รายได้ 20,00125,000บาท (ร้อยละ6) รายได้ 25,001-30,000บาท (ร้อยละ1) และมากกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ3)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความถี่โดย
เฉลี่ยในการบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่าดังนี้ ทุกวัน (ร้อยละ13) 5-6ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ10) 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
(ร้อยละ20) 1-2ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ25) 2-3ครัง้ ต่อเดือน (ร้อยละ18) และ1ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ14) สาเหตุหลักที่
ทาให้บริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า เพื่อผ่อนคลาย (ร้อยละ4) สังสรรค์ (ร้อยละ18) ต้องการความสดชื่น (ร้อยละ28)
คลายร้ อ นและดั บ กระหาย (ร้ อ ยละ40) ดื่ม ควบคู่ กั บ การรับ ประทานอาหาร (ร้อ ยละ10) เหตุ ผ ลที่ เลือ กบริโภค
เครื่องดื่มโคคา โคล่า เพราะรสชาติ (ร้อยละ60) หาซื้อง่าย (ร้อยละ35) โฆษณา (ร้อยละ2) ราคา (ร้อยละ2) และ
โปรโมชั่น (ร้อยละ1) บุ คคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า ตนเอง (ร้อยละ67) เพื่อนหรือแฟน
(ร้อยละ20) ครอบครัว (ร้อยละ10) พนักงานขาย (ร้อยละ0) และอื่นๆ (ร้อยละ3) รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
โคคา โคล่ า จากทางเพื่อนหรือคนรู้จัก (ร้อ ยละ12) สื่อสิ่งพิมพ์ห รือนิตยสาร (ร้อยละ3) พนักงานขาย (ร้อยละ3)
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ7) สื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ43) โฆษณาและป้ายโฆษณา (ร้อยละ32) ซื้อเครื่องดื่มโคคา โคล่าจาก
ร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ80) ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ2) ร้านค้าปลีกส่ง (ร้อยละ8) ร้านอาหารหรือแหล่งบันเทิง (ร้อย
ละ10) ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อเครื่องดื่มโคคา โคล่า น้อยกว่า 20บาท (ร้อยละ51) 21-40บาท (ร้อยละ38) 4160บาท (ร้อยละ3) และ61 บาทขึ้นไป (ร้อยละ8) ตราสินค้าของเครื่องดื่มโคล่าที่เลือกซือ้ โคคา โคล่า (ร้อยละ39) เป๊ป
ซี่ (ร้อยละ52) เอส (ร้อยละ7) และบิ๊ก โคล่า (ร้อยละ2) ชนิดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโคคา โคล่าที่เลือกซือ้ ขวดแก้วขนาด
เล็ก (ร้อยละ15) ขวดแก้วขนาดกลาง (ร้อยละ17) ขวดแก้วขนาดใหญ่ (ร้อยละ8) กระป๋อง (ร้อยละ7) ขวดพลาสติก
ขนาดเล็ก (ร้อยละ32) และขวดพลาสติกขนาดใหญ่ (ร้อยละ21)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิยมด้านวัตถุ พบว่าระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับความเห็นด้านมาก (Mean = 3.54
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และ S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.89) ค่ านิยมด้ านสั งคม (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)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวม
ระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.93 ) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เมื่อผู้บริโภคนึกถึงเครื่องดื่มน้าอัดลมท่านจะนึกถึงเครื่องดื่มโคคา โคล่าทันที (Mean = 4.22 และ S.D. = 0.88)
ผู้บริโภครู้สึกภูมิใจเมื่อได้ด่ืมเครื่องดื่มโคคา โคล่า (Mean = 3.76 และ S.D. = 1.14) ผู้บริโภคยินดีที่จะแนะนาให้ผู้อ่ืน
บริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า (Mean = 3.84 และ S.D. = 1.17) ผู้บริโภคมีความไว้วางใจต่อเครื่องดื่มโคคา โคล่า
(Mean = 3.94 และ S.D. = 1.11)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมที่มีอทิ ธิต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมที่มีอิทธิต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residust)
Total

284.898
64.070
348.967

4
395
399

71.224
0.162

439.110 0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Yจาก
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิยมด้านวัตถุ ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
Constant
0.417
0.093
4.487
0.000
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
ค่านิยมด้านสังคม

X1
X2

0.244
0.298

0.043
0.053

0.235
0.316

5.659
5.613

0.000
0.000

ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ

X3

0.155

0.056

0.149

2.775

0.006

ค่านิยมด้านวัตถุ

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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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าค่านิยมที่มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen
Yทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิย มด้านวัตถุ ดัง
ปรากฎในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Yทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน

ผลการวิจัย

ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ

สนับสนุน

ค่านิยมด้านสังคม
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยมด้านวัตถุ

ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่าของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
ความถี่โดยเฉลี่ย ในการบริโภคเครื่อ งดื่ม โคคา โคล่ า 1-2ครั้งต่อ สัปดาห์ (ร้อ ยละ25) สาเหตุ ห ลัก ที่ ทาให้ บริโภค
เครื่องดื่มโคคา โคล่า คลายร้อนและดับกระหาย (ร้อยละ40) เหตุ ผลที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า เพราะ
รสชาติ (ร้อยละ60) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเครื่องดื่ มโคคา โคล่าคือ ตนเอง (ร้อยละ67) รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มโคคา โคล่าจากสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ43) ซื้อเครื่องดื่มโคคา โคล่าจากร้านสะดวกซื้อ (ร้อย
ละ80) ค่าใช้จ่ายแต่ละครัง้ ในการซื้อเครื่องดื่มโคคา โคล่า น้อยกว่า 20บาท (ร้อยละ51) ตราสินค้าของเครือ่ งดื่มโคล่า
ที่เลือกซื้อคือ เป๊บซี่ (ร้อยละ52) ชนิดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโคคา โคล่าที่เลือกซื้อคือ ขงดพลาสติกขนาดเล็ก (ร้อยละ
32) กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความถี่โดยเฉลี่ยในการบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า 1-2ครั้งต่อสัปดาห์
สาเหตุหลักที่ทาให้บริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า คลายร้อนและดับกระหาย เหตุผลที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า
เพราะรสชาติ บุคคลที่ มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่าคือ ตนเอง รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บ
เครื่องดื่มโคคา โคล่าจากสื่อโทรทัศน์ ซื้อเครื่องดื่มโคคา โคล่าจากร้านสะดวกซื้อ ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อ
เครื่องดื่มโคคา โคล่า น้อยกว่า 20บาท ตราสินค้าของเครื่องดื่มโคล่าที่เลือกซือ้ คือ เป๊บซี่ ชนิดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโค
คา โคล่าที่เลือกซือ้ คือ ขงดพลาสติกขนาดเล็ก
จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพ ลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.93 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.89) ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 3.63 และ S.D. = 0.99)
ค่ านิย มด้ านเศรษฐกิ จ (Mean = 3.80 และ S.D. = 3.89) และค่ านิย มด้ านวั ต ถุ (Mean = 3.61 และ S.D. = 1.05)
ค่านิยม (Values) ความเชื่อที่นาไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล ในสถานการณ์ตา่ งๆที่แตกต่างกันไป การ
มีระบบค่านิยมต่างกันจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน โดยค่านิยมจะมีอิทธิพลต่ อทัศนคติ การรับรู้ ความต้องการ
และ การจูงใจ (Milton Rokeach,1973) ซึ่ งผลการวิจัย ที่ได้ส ามารถบอกได้ว่า ค่ านิยมเป็น สิ่ งที่ มีอิทธิ พ ลต่อ ความ
จงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภค
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3. จากผลการศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโคคา โคล่า ของกลุ่มประชากรGen Y
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิยมด้านวัตถุ จะทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้ามากขึ้น เนื่องจากค่านิยมทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
ของผู้บริโภค กล่าวคือ ค่านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ค่านิยม (Values) ความเชื่อที่นาไปสู่การแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุ ค คล ในสถานการณ์ ต่างๆที่แ ตกต่างกัน ไป การมีระบบค่านิยมต่างกัน จะมีก ารแสดงออกที่
แตกต่า งกั น โดยค่ านิ ย มจะมีอิท ธิ พ ลต่อ ทั ศ นคติ การรั บรู้ ความต้อ งการและ การจู งใจ (Milton Rokeach,1973)
ค่านิยมจึงเป็นสิ่งสาคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า

ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาวิจัยค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าประเภทอื่นๆเพื่อนามาเปรียบเทียบหา
ความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรและผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจ
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลายนอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถามอย่างงานวิจัยนี้ เช่น การลงพื้นที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลทาให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการตลาดที่ให้ ค วามรู้ คาปรึกษา คาแนะนาและข้อคิ ดเห็น ต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่อง จนทาให้งานวิจัยนีบ้ รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขา้ งต้น

เอกสารอ้างอิง
ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธิ ุรกิจ. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท็อป.
ประสพชัย พสุนนท์. (2555). วิธีการเลือกตัวอย่างแบบคัดกรอง. กรุงเทพฯ: บริษัท สานักพิมพ์ท็อป จากัด.
ผลิตภัณฑ์และรสชาติของโค้ก. ค้นหาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้จาก:http://www.icoke.co.th/th/products/
พิริยะ แก้ววิเศษ. (2554). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการสร้างตราสินค้าและความจงรักภักดีในตราสินค้าของ
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 19 (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jennifer Aaker. (1996). อ้างถึงในวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (2550) ในเรื่อง ทฤษฎีคุณภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
(1997). Dimensions of brand personality, Journal of Marketing Research. Aug 1997; 34:3. ABI/INFORM
Global

2019

Proceedings

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 เกศสุนยี ์ ถึงโชคชาญชัย1
Kedwadee Sombultawee1 Kanyaphat Seehawong1* and Katesunee Thoungchokchanchai1
บทคัดย่อ
การวิจั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึก ษาถึ งความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ องค์ ประกอบภาพลั กษณ์ ของประเทศ
แหล่งกาเนิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภคเพศหญิ งในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ ง
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดนั้น จะประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 2. ปัจจัยด้านสินค้า
และการตลาด 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน
ทั้งสิ้น 400 คน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากั บ 0.832 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ปัจจัยส่วนบุคคล (X1) ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (X2) และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (X3) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสาอาง (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ
สมการพยากรณ์คอื Y = 0.528 + (0.277)x1 + (0.122)x2 + (0.366)x3
คาสาคัญ: องค์ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด 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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บทนา
จากข้อมูล “เจาะเทรนด์การบริโภคของ ASEAN” กระแสการรักสุขภาพและความงามยังคงได้รับการตอบรับ
ที่ดี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ (aging society) ที่คาดว่าจะเพิ่มจานวนต่อเนื่อง ร้อยละ 20 ซึ่งจะทาให้
การใช้จ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามเป็นที่ต้องการของตลาด ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น
เทรนด์รักสุขภาพยังมีแนวโน้มเป็นที่นิยมไปถึงกลุ่มผู้หญิงวัยทางานและเด็กรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง
การดูแลตัวเองจึงถูกให้ความสาคัญ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องสาอางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถดูแลตัวเองให้ดู ดีข้ึน
ได้ ตราสินค้าเครื่องสาอางมีให้เลือก บริโภคหลากหลายตราสินค้า ทั้งตราสินค้าเครื่องสาอางภายในประเทศ และตรา
สินค้าเครื่องสาอางที่มีแหล่งกาเนิดตราสินค้าอยู่ต่างประเทศ (ปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ , พิมพา หิรัญกิตติ, 2557: หน้า
72-74) โดยตราสินค้าที่มีแหล่งกาเนิดตราสินค้าอยู่ต่างประเทศกาลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่าง
มาก ตราสินค้าของต่างประเทศจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นจึง เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดทางด้านแหล่งกาเนิดตรา
สินค้าเครื่องสาอาง
เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ จ ะให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ของตราสิ น ค้ า
ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสาคัญในการตัดสินใจเลือกประเทศนาเข้าของตราสินค้า ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และ
จะต้องเลือกประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ทาให้ ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในตราสินค้ามากที่สุด (อนัญญา อุทัย
ปรีดา, 2558: หน้า4-5) กล่าวคือประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้านัน้ อาจเป็นปัจจัยที่เหนือกว่าชื่อตราสินค้า เนื่องจาก
เป็นสิ่งแรกที่ ผู้บริโภคสามารถจะรับรู้ได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ตนจะได้รับจากการบริโภคสินค้าชนิดนั้น
จากงานวิจัย (สมพล วันต๊ะเมล์ , 2550: หน้า271-272)กล่าวว่า ภาพลัก ษณ์ ของประเทศแหล่งก าเนิดตราสิน ค้ามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค และ จากการแข่งขันของตลาดเครื่องสาอางที่มีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้ประเทศผู้ผลิตต้องพัฒ นาคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค การที่
ผู้บริโภคสามารถ รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศผู้ผลิตได้นั้นจะสามารถทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าการที่
ผู้บริโภคไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับประเทศผู้ผลิตรายนัน้ เลย
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วจิ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศ แหล่งกาเนิดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค ในอาเภอหัวหิน เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีจานวนมากและมี
การใช้เครื่องสาอางที่หลากหลายตราสินค้า จึงเป็นที่นา่ สนใจที่จะศึกษาว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดส่งผลต่อ
การตัดสินใจ ซื้อตราสินค้าเครื่องสาอางมากน้อยเพียงใด ซึ่ง ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการ ตัดสินใจเลือกนาเข้าตราสินค้าเครื่องสาอาง

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอาง โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า แนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
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2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่ม ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คื อ กลุ่ มผู้ ที่ใช้เครื่องสาอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศในเขต อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า
3.2 ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ เขตหัวหิน และระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2559

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า
1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors)
2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market)
3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors)

การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง

สมมติฐานการวิจัย
1. องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง มี 3 ปัจจัย
ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (Individual Factors), ปั จ จั ย ด้ านสิ น ค้ า และการตลาด (Product-Market) และ ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม (Environment Factors)

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีแหล่งกาเนิดสินค้า
ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ กล่าวคือ ผู้บริโภคจะใช้ภาพลักษณ์ของตรา
สินค้า (Brand Image) และ ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า (Country Image) มาเป็นตัวกาหนดว่าสินค้า
นัน้ มีคุณภาพหรือไม่ ผู้บริโภคจะรับรู้ได้จากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์เหล่านี้
ของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามยุคสมัยของประเทศนั้นๆ (อนัญญา อุทัยปรีดา, 2558: หน้า6-7)
(สมพล วันต๊ะเมล์, 2547) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า (Country of Origin Image) หมายถึ ง
ภาพ (Picture) ชื่อเสียง (Reputation) และฉบับความคิด (Stereotype) ที่ผู้บริโภคมีตอ่ สินค้าของประเทศหนึ่งประเทศใด
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดจะสามารถทาให้ผู้บริโภคมองเห็น คุณสมบัติข องสินค้า ลักษณะพื้นฐาน การเมือง
และเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของประเทศนั้นๆ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้ามีส่วนสาคัญ
อย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าระหว่างประเทศ
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ประเทศแหล่ งก าเนิด สินค้ าถือได้ ว่ามีความสาคัญ อย่างมากต่อการรับรู้คุณ ภาพของสิน ค้าของผู้ บริโภค
ประเทศ แหล่งกาเนิดของสินค้าเปรียบเป็นเหมือนจุดเด่นในการขายสินค้าของแต่ละประเทศ ถ้ามีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะ
สามารถทาให้ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ ได้งา่ ยมากยิ่งขึน้ (อรพรรณ ปานภูท่ อง, 2556: หน้า17-19)
Terpstra และ R. Sarathy (2000) ได้ จั ด องค์ ป ระกอบภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ตราสิ น ค้ า ไว้ 3
องค์ประกอบคือ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มองไปยังประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้า
จากความคุ้นเคยในการใช้สินค้า หรือมองจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า
2. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) นอกจากภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า แล้ว
จะต้องมีภาพลักษณ์ของตราสินค้าเองด้วย คือการทาการส่งเสริมการตลาดให้กับตัวสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
3. ปัจจั ยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) หมายถึง การพั ฒ นาทางด้า น เศรษฐกิจ การเมือ ง
สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า เพราะถ้าปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมมีการพัฒ นาไป
ในทางที่ดี ภาพลักษณ์ของประเทศนั้นก็จะดีตามไปด้วย
ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นลาดับขั้นตอนที่ผู้บริโภคใช้พจิ ารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ประกอบไปด้วย 5ขั้นตอน ดังนี้ (สรลักษณ์ ใสเกื้อ, 2552: หน้า28-29) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition), การ
ค้นหาข้อมูล (Information Search),การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives), การตัดสินใจซื้อ (Purchase
Decision) และ พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior)
1. การรับรู้ปัญ หา (Problem recognition) หมายถึง ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของผู้บริโภค
กล่าวคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ และผู้บริโภคเกิดการรับรู้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
2. การค้ น หาข้ อ มู ล (Information search) หมายถึ ง การที่ ผู้ บ ริ โ ภคค้ น หาสารสนเทศในการแก้ ปั ญ หา
สารสนเทศที่ผู้บริโภคค้นหานั้นมาจากสี่แหล่งด้วยกันคือ แหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่งสารธารณะ และแหล่ง
ประสบการณ์ ซึ่งจะถูกพัฒนาไปเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคต่อไป
3. การประเมินทางเลือก (Alternatives evaluation) หมายถึง รายละเอียดของทางเลือกต่างๆที่ผู้บริโภคได้
ค้นหามาจากขั้นที่สอง
4. การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) หมายถึ ง เป็ น ขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคจาก
หลากหลายทางเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งทางเลือก
5. พฤติ กรรมหลั งการซื้อ (Post purchase behavior) หลั งจากการที่ มีการตั ดสิ นใจซื้ อและได้ ใช้ผลิ ตภั ณฑ์ แล้ ว
ผู้บริโภคจะรับรู้ได้วา่ ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ได้หรือไม่ ถ้าผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ก็
จะทาให้เกิดการซื้อซ้าและความภัคดีในตราสินค้า (ยุวรา ฤทธิ์ดอน และ ศศิประภา ชัยประสิทธิ,์ 2557: หน้า631-632)
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) มี2ประการ ดังนี้
1. การซือ้ ด้วยเหตุผล เป็นการซื้อของผู้บริโภค โดยมีการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซือ้
2. การซื้อด้วยอารมณ์ เป็นการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วของผู้บริโภค มักเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย จะเกิดการตัดสินใจขึน้ อย่างกะทันหันเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นต่อความต้องการ เช่นการจัดโปรโมชั่นลดราคาให้กับ
สินค้า เป็นการกระตุ้นที่นักการตลาดนิยมใช้เป็นจานวนมาก
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วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ อื ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหิน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ กลุ่ม ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหิน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการ กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้คือ
กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหิน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการกาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบขนาดของ
ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้

n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546: หน้า74)
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Screen Sampling) ด้วยวิธีการ เลือก
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในที่นี้ คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เครื่องสาอางนาเข้าเหมือนกัน
จากกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเรื่อง “องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อ
การ ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอาง ซึ่งเป็นลักษณะของ
คาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ ตราสิน ค้ า เครื่องส าอางของกลุ่ ม ผู้ บริโภคเพศหญิ งในเขตอ าเภอหั วหิ น เพื่ อ ใช้วั ด ระดั บ ภาพลัก ษณ์ ประเทศ
แหล่งกาเนิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเครื่องสาอางของกลุ่ม ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหิน ตาม
ทฤษฏีของ Terpstra และ R. Sarathy (2000) ซึ่งตามทฤษฏีแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual
Factors) 2. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors)
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale)
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร
ภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบ
เดียว และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือ
เป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยเป็นสิ่งสาคัญใน งานวิจัย จะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของ
งานวิจัย ซึ่งการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ เครื่องมือไม่สามารถแยกส่วน
ออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Validity) ผู้ วิ จั ย สร้ างเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ตรวจวั ด งานวิ จั ย ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า น
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเครื่องสาอาง ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง
ในเขตอาเภอหัวหิน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วนา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนาและทาการ
ปรับปรุงตรวจสอบ จนแน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความถูกต้องเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) ผู้ทาวิจั ยได้ น าแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จานวน 30 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้มลี ักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามา ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการคานวณผล และนาข้อบกพร่องของ
ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551: หน้า127) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของงานวิจัยมีคา่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.832 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง และแบบสอบถาม
มีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือ กซื้อเครื่องสาอาง โดยคานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บปั จ จั ย ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ งก าเนิด ตราสิ น ค้ าที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่อ งส าอางโดยค านวณหาค่ า สถิ ติ ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ก ารวิเค ราะห์ ข้อ มู ล โด ย ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อ นุ ม า น
(Inferential Statistics) ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความเชื่อ มั่ น ของผู้ บ ริ โภคในตราสิ น ค้ า
เครื่องสาอาง ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางด้วย
ค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) แสดงวา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม แนวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553: 169)

สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงทั้งหมด (ร้อยละ 100) อายุ
ระหว่าง 25-35 ปี (ร้อยละ 60.2) อยูใ่ นสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.2) การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ81.8) พนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 38.5) มีรายได้ 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 35.2 )
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจานวนตรา
ยี่ห้อเครื่องสาอางในครอบครอง 2 ตรายี่ห้อ (ร้อยละ 61.2) ราคาตรายี่ห้อเครื่องสาอางที่ผู้บริโภคเลือกซื้อคือ น้อยกว่า
1000 (ร้อยละ 30.8) ผู้บริโภคจะเลือกซื้อเครื่องสาอางจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 63.8) ผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องสาอาง
จากความชอบส่วนตัวของผู้บริโภคเอง (ร้อยละ 38.8) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกตรายี่ห้อเครื่องสาอางจากคุณภาพ (ร้อยละ
76.8) ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานขาย (ร้อยละ 34) ระยะเวลาการใช้งานของเครื่องสาอางคือ น้อยกว่า1ปี
(ร้อยละ 75.5) ตรายี่ห้อเครื่องสาอางที่ผู้บริโภคเลือกใช้มากที่สุดคือ Maybelline (ร้อยละ 31.8)
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า
เครื่องสาอาง ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุ คคล (Individual Factors), ปั จจัยด้านสิ นค้าและการตลาด(Product-Market) และ
ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเครื่องสาอาง
องค์ ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้ าที่ Mean S.D.
ระดับความคิดเห็น
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มผู้บริโภค
เพศหญิง ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรขี ันธ์
ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors)
3.88
0.61
เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)
4.02
0.60
เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors)
3.70
0.74
เห็นด้วยมาก
รวม
3.87
0.55
เห็นด้วยมาก
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตรา
สิน ค้ าที่ ส่งผลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ตราสิ น ค้ าเครื่อ งสาอาง อยู่ในระดั บความคิ ด เห็น ด้ วยมาก (Mean = 3.87 และ
S.D.=0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นในความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 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 ปั จ จัย ด้านสภาพแวดล้ อ ม(Environment Factors) (Mean =
3.70 และ S.D.=0.74)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D.=0.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้าเครื่องสาอาง (Mean = 3.61 และ S.D.=0.95), ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
เครื่อ งส าอางจากภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศแหล่ ง ก าเนิด ที่ มีค วามน่าเชื่อ ถื อ (Mean = 3.97 และ S.D.=0.92) และ
ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิด (Mean = 3.82 และ S.D.=0.90) ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ อ
เครื่องสาอาง
การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง ของกลุ่ม
Mean
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหิน
ท่านให้ความสาคัญ กับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด ของ
3.61
0.95
เห็นด้วยมาก
ตราสินค้าเครื่องสาอาง
ท่ า นตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่อ งส าอางจากภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศ 3.97
0.92
เห็นด้วยมาก
แหล่งกาเนิดที่มีความน่าเชื่อถือ
ท่านเต็ม ใจที่จ ะจ่ายราคาสิ น ค้าจากภาพลั ก ษณ์ ของประเทศ
3.82
0.90
เห็นด้วยมาก
แหล่งกาเนิด
รวม
3.79
0.74
เห็นด้วยมาก
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตรา
สินค้าที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ตารางที่ 3 แสดงการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนการถดถอยเชิง พหุ ข องบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสาอาง
แหล่งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
Sig
Squares
Square
การถดถอย(Regression)
121.214
3
40.405
127.092
0.00
ส่วนที่เหลือ (Residues)
125.895
396
0.318
Total
247.109
399
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จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 3 พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางของกลุ่ม ผู้บริโภคในเขตหัวหิน ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) 2.ปัจจัย
ด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.528
0.214
2.469
0.014
ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual
X1
0.337
0.059
0.277
5.736
0.000
Factors)
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด
X2
0.151
0.060
0.122
2.517
0.012
(Product-Market)
ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม
X3
0.364
0.052
0.366
7.012
0.000
(Environment Factors)
R=0.659 , R Square = 0.434 , Adjusted R Square = 0.430 , Std Error of the Estlimate = 0.56053
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดประเทศตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่อ งส าอาง ของกลุ่ ม ผู้ บริ โภคเพศหญิ งในเขตหั วหิ น ทั้ ง 3 ด้ า นประกอบไปด้ วย 1.ปั จ จั ยส่ ว นบุ ค คล(Individual
Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ดัง
ปรากฏในตารางที่ 4 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดประเทศตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง ของกลุ่ม
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตหัวหิน ทั้ง 3 ด้านดังนี้
Y = 0.528 + (0.277)x1 + (0.122)x2 + (0.366)x3
เมื่อ

Y แทน บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
X1 แทน ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors)
X2 แทน ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market)
X3 แทน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors)
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหิน จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 1.ปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คล(Individual Factors) 2.ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด(Product-Market) 3.ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
(Environment Factors) และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอาง
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอาง
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors)ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอาง

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางของผู้ ที่ ท าการตอบ
แบบสอบถามพบว่าผู้ที่ทาการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตรายี่ห้อเครื่องสาอางในครอบครอง 2 ตรายี่ห้อ (ร้อยละ
61.2) เลื อ กซื้ อ เครื่อ งส าอางในราคาที่ น้ อ ยกว่า 1000 (ร้ อ ยละ 30.8) ผู้ บ ริ โภคจะเลื อ กซื้ อ เครื่อ งส าอางจาก
ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 63.8) เลือกซื้อเครื่องสาอางจากความชอบส่วนตัวของผู้บริโภคเอง (ร้อยละ 38.8) ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เลือกตรายี่ห้อเครื่องสาอางจากคุณภาพ (ร้อยละ 76.8) ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพนั กงานขาย (ร้อย
ละ 34) ระยะเวลาการใช้งานของเครื่องสาอางคือ น้อยกว่า1ปี (ร้อยละ 75.5) และตรายี่ห้อเครื่องสาอางที่ผู้บริโภค
เลือกใช้มากที่สุดคือ Maybelline (ร้อยละ 31.8)
กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีตรายี่ห้อเครื่องสาอางในครอบครอง จานวน 2 ตรายี่ห้อ และจะ
เลือกซือ้ ตรายี่ห้อเครื่องสาอางในราคาที่น้อยกว่า 1000 บาท ส่วนใหญ่จะซือ้ เครื่องสาอางจากห้างสรรพสินค้า และจะ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางจากความชอบส่วนตัวของผู้บริโภคเอง และเลือกตรายี่ห้อเครื่องสาอางจากคุณภาพ มี
การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากพนักงานขายเป็นส่วนใหญ่ ระยะเวลาในการใช้งานของเครื่องสาอางส่วนใหญ่จะน้อยกว่า1ปี
และตรายี่ห้อเครื่องสาอางที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกส่วนใหญ่คอื Maybelline
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตราสินค้าเครื่องสาอางของผู้บริโภค อยู่ในระดับความคิ ดเห็นด้วยมาก (Mean = 3.87 และ S.D.=0.55) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นในความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 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) ซึ่ ง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) มากที่สุด
3. จากผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสาอางของผู้บริโภค พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิ งในเขตอาเภอหัวหิ น มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้ แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) 2.
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4 กล่าวคือถ้าหากตราสินค้าให้สาคัญกับปัจจัยแหล่งประเทศ แหล่งกาเนิดตราสินค้าคือ
ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product- Market) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
(Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อ เครื่องสาอางได้ง่ายยิ่งขึน้ เนื่องจากปัจจั ยภาพลักษณ์
แหล่งประเทศกาเนิดตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอาง
อ้างอิงมากจากทฤษฎีแหล่งกาเนิดสินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะใช้ภาพลักษณ์ ของตราสินค้า (Brand Image) และ
ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า (Country Image) มาเป็นตัวกาหนดว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือไม่ ผู้บริโภค
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จะรับรู้ได้ จ ากภาพลั ก ษณ์ ของประเทศแหล่ งก าเนิด สิ น ค้ า โดยการรับรู้ภ าพลั ก ษณ์ เหล่ านี้ของผู้ บ ริโภคสามารถ
เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาตามยุคสมัยของประเทศนั้นๆ (อนัญญา อุทัยปรีดา, 2558: หน้า6-7)

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจั ย พบว่า ปั จจั ยภาพลั กษณ์ ประเทศแหล่ งก าเนิ ดตราสิ นค้ าส่ งผลต่อการตั ดสิ นใจ ซื้ อ
เครื่องสาอาง ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตอาเภอหัวหิน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยส่วนบุคคล
(Individual Factors), ปั จจั ยด้ านสิ นค้ าและการตลาด (Product-Market) และ ปั จจั ยด้ าน สภาพแวดล้ อม (Environment
Factors) กล่าวคือเมื่อตราสินค้าเครื่องสาอางให้ความสาคัญกับ ปัจจัยส่วน บุคคล(Individual Factors), ปัจจัยด้านสินค้า
และการตลาด (Product-Market) และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
ตราสินค้าเครื่องสาอางได้ง่ายมากขึ้นเพราะทาให้ ผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อถือในตราสินค้านั้น ๆ เชื่อว่าตราสินค้านั้นมี
คุณภาพที่ดีเมื่อดูจากภาพลักษณ์ของ ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ดังนั้นตราสินค้าเครื่องสาอางควรให้ความสาคัญ
กับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้าในแต่ละด้าน เพื่อนาไปปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล(Individual Factors) พบว่า ผู้ บริ โภคให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ยวกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศ
แหล่งกาเนิดของตราสินค้าเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บริโภคมองว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า เป็นประเทศที่
น่าเชื่อถือ ผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจในตราสิน ค้าชนิดนั้นและสามารถทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น องค์กร
ธุรกิจจึงควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคล
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2. ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด (Product-Market) นอกจากที่ ผู้ บ ริ โ ภคจะให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคยังให้ความสาคัญเกี่ยวกับตัวสินค้าและการทาการตลาด
อีกด้วย ดังนั้นองค์กรธุรกิจจะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับตัวสินค้าและต้องมีการส่งเสริมการตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อ
สร้างการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) ผู้บริโภคให้ความสาคัญ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง หรื อด้านเศรษฐกิจ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของ
ผู้บริโภคทั้งสิ้น ถ้ามีภาพลักษณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ดี ผู้บริโภคก็จะมองว่าตราสินค้าจาก ประเทศนัน้ มี
ภาพลักษณ์ที่ดีตามไปด้วย องค์กรธุรกิจจึงต้องให้ความสาคัญทางด้านสภาพแวดล้อมของ ประเทศแหล่งกาเนิดตรา
สินค้า เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษากลุ่มของผู้บริโภคในครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิ งในเขตอาเภอหัวหิน ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะมี
ความคิดเห็นต่างจากผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอื่น ๆ จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริโภคเพศหญิงที่มีความ
สนใจการใช้เครื่องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อที่จะได้ทราบความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคเพศ
หญิงในแต่ละพื้นที่
2. การท างานวิจั ย ควรทาขึ้น อยู่เป็ น ระยะ ๆ เนื่อ งจาก ตราสิ น ค้ าได้ มีก ารเปลี่ ย นแปลงตามยุ ค สมั ย อยู่
ตลอดเวลา ผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเกี่ยวกับตราสินค้าชนิดเดิมได้ จึงต้องทาการวิจัยอยู่อย่าง
สม่าเสมอเพื่อเป็นผลประโยชน์ขององค์กรธุรกิจในการนาไปปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆในการดาเนินงาน
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3. ควรทาการศึก ษาเพิ่ม เติม เกี่ ย วกั บปั จ จั ย ด้า นต่างๆ ที่ ส่ งผลต่อ การตั ด สิ น ใจเครื่อ งส าอางน าเข้า จาก
ต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถนามาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆขององค์ได้ ทาให้องค์กร
สามารถ นาเข้าสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
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อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่มี ีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์
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 จินตจุฑา อยู่ทอง1* และ ชวนศิริ ธรรมชาติ1
Kedwadee Sombultawee1, Jintajuta Yoothong1* and Chaunsiri Tammachard1
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า
ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด ซึ่งสร้าง
สมการพยากรณ์โดยใช้วธิ ีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains และเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จั ย คื อ ปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ส่ื อ ออนไลน์ ผ่ า น
Website(X1) ปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ส่ื อ ออนไลน์ ผ่ า น Facebook(X2) ปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ส่ือ ออนไลน์ ผ่ า น
YouTube(X5) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Line(X6) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื Y = 0.570 + (0.156)X1 + (0.230)X2 + (0.139)X5 +(0.286)X6
คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ตราสินค้า

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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บทนา
ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงมีความคล่องตัวและ
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว การทาการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่
ทาให้เกิดการประชาสัมพันธ์ โดยนาอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีผสมผสานกัน จนเกิดเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Group) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์จึง
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ ที่ สามารถเข้าถึงได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ก่อให้เกิดการรับรู้ได้งา่ ยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น
การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่สาคัญในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่ม
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสาธารณชนทั่วไป งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้อ งกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร นัก
ประชาสัมพันธ์ต้องรู้การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล ในอดีตสื่อมวลชนกระแสหลัก อาทิโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารหลั ก ที่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารองค์ ก ร แต่ เมื่ อ เทคโนโลยี มี
ความก้าวหน้าเปลี่ ยนแปลงไป โดยเฉพาะการถือ กาเนิดของสื่อใหม่ (New Media) เช่น สื่ออิน เทอร์เน็ ต สื่อสั งคม
ออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนา มาใช้อย่างกว้างขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ (Taylor and Kent, 2010)
จากผลการสารวจ Thailand online overview 2016 พบว่ามีผู้ใช้ โซเชียลมีเดีย เป็นสามอันดับแรก คือ Facebook Line
และ Instagram พบว่ามีผู้ใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นสามอันดับแรก คือ Facebook Line และ G+ (EDTA & ICT survey,
2016) จากข้อมูลสารวจที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้ โซเชียลมีเดีย และ โซเชียลเน็ตเวิร์ค สองอันดับแรกที่มีผู้ใช้
มากที่สุดจะได้แก่ Facebook และ Line จากผลสารวจจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคนั้นนิยมบริโภคสื่อออนไลน์และ โซเชียล
มีเดีย เช่น Facebook, YouTube, Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
การดาเนินงานการตลาดให้ประสบความสาเร็จในปัจจุบันนั้น นั กการตลาดจะต้องเลือกประเด็นในกา ร
สื่อสารและเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เนื่องจากการเจริญเติบโตของจานวน
ผู้ใช้อิน เทอร์เน็ ต ทั่ วโลกมีการใช้ส่ือ สั งคมออนไลน์ในการติดต่อ สื่อสารเพิ่ ม มากขึ้น ทาให้ ผู้ บริโภคในปั จจุ บัน เกิ ด
พฤติกรรมการสื่อสารผ่าน เครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งกาลังมีการขยายตั ว และส่งผลต่อกลไกการรับรู้
ข่ า วสาร การกระตุ้ น เชิ ง พฤติ ก รรม การบริ โภค การมี ส่ ว นร่ ว ม และการสร้ า งความผู ก พั น ระหว่ า งธุ รกิ จ และ
กลุ่มเป้าหมาย (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2553) การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็นการเข้า ถึง
การให้ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains จัดอยู่ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการนาเอาธัญพืช
มารวมกัน ปรุง และนาไปอบกรอบ ผสมผสานกับผลไม้แห้งและถั่วชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
ส่วนประกอบหลักคือข้าวโอ๊ตซึ่งมีไฟเบอร์และธาตุเหล็กสูง เมล็ดธัญพืชจะมีไขมันดีซึ่งช่วยบารุงหัวใจ และลดคลอ
เรสเตอรอลได้ มีรสชาติดีและมีความหลากหลายของรสชาติ (Diamond Grains, 2559) อีกทั้งยังสามารถหาซื้อได้ง่าย
และมีความสะดวกในการบริโภคเป็นอาหารเช้าหรือในเวลาอันสั้น สามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เร่งรีบของสังคมใน
ปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารของ Diamond Grains มุง่ ทาการตลาดหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โดยนาสื่อ
สั งคมออนไลน์ ม าใช้เป็ น เครื่อ งมือ ในการด าเนิน ธุรกิ จ มีก ารบริ ห ารด้ า นการตลาดออนไลน์แ บบครบวงจร โดย
กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มคี วามใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความสามารถ
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง
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จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ
รับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความนิยมในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการรับข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นทางสื่อ ออนไลน์เพื่ อ เป็ น ช่อ งทางหนึ่งในการรั บรู้ ถึ งข้ อ มู ล หรือ คุ ณ สมบั ติ ของ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงเป็นที่สิ่งน่าสนใจในการศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่ม
สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ แนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า แนวคิดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing: SMM)
แนวคิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) และแนวความคิดที่สาคัญที่ว่าด้วยการ
เลือกสรรสิ่งที่ได้รับรู้ (Important selective perception concepts)
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นออนไลน์ Website, Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube และ Line
3.2 ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของ
กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นทีใ่ นเขตในแฟนเพจ Diamond
Grains และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
Website
Facebook
Blog
Instagram
YouTube
Line

การรับรู้ผลิตภัณฑ์กลาโนล่า
ในตราสินค้า Diamond Grains
ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ
Diamond Grains
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาวิจัย ครั้งนี้เป็ น การศึก ษาอิทธิพ ลการประชาสั ม พั น ธ์ผ่ านสื่อ สั งคมออนไลน์ที่มีผ ลต่อ การรับรู้
ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยใช้วิจั ย เชิงส ารวจ (Survey Research Method) และใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาครั้งนีไ้ ด้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยในปัจจุบัน
พ.ศ.2560 มีสมาชิกในกลุ่มจานวน 655,813 ราย ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของ
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) ดังนี้

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้
X2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (x กาลังสอง=3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
และสาหรับการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัย
ครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง
ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเครือข่าย (Network Sampling) การได้มาซึ่งตัวอย่างชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับ
เครือข่ายสังคม ผู้วิจัยจะได้ตัวอย่างเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีเครือข่ายหรืออยู่ในเครือข่ายที่มีคุณสมบัตติ ามที่ผู้วิจัยต้องการ
ในที่นคี้ ือ การเลือกกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณ ฑ์ โดยการนาแบบสอบถามไป
เผยแพร่ในเครือข่ายสังคม แฟนเพจ Diamond Grains เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งวิธีการสุ่ม
ตั ว อย่า งแบบดั ง กล่ า ว จะทาให้ ได้ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ มี ก ารบริ โภคและมี ก ารรั บรู้ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ กราโนล่ า
Diamond Grains
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
เรื่องอิทธิพลการประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟน
เพจ Diamond Grains โดยกาหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มสมาชิกภายในแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่ง
ลักษณะของกลุ่มประชากรในแฟนเพจ Diamond Grains เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการบริโภคผลิตภัณฑ์และมีการรับรู้ใน
ผลิตภัณ ฑ์ Diamond Grains กลุ่มตัวอย่างจึงมีความเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมู ลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการประสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นคาถาม
ปลายปิด (Close-ended Question) จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยการรับรู้ผลิตภัณฑ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆได้แก่ ด้า นความต่อเนื่องของข้อมูล ด้านการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่ อที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ จานวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval
Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) และให้คะแนน
แต่ละระดับและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552) ดังนี้
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
หาค่าเฉลี่ย แปลความหมายข้อมูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains โดยการ
ประชาสั มพัน ธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ จานวน 3 ขอ และกาหนดใหแตละขอมี 5
ตัวเลือก โดยแบงเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) โดยกาหนดเปน 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ในส่วนที่ 3 ของเครื่องมือที่ในการวิจัย
ส่วนที่ 5 เป็นคาถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มผี ลต่อการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุม่ สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains จานวน 1 ข้อ เป็นคาถามปลายเปิด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Validity) ผู้ วิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ วั ด การวิ จั ย ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการ
ประชาสัมพั นธ์ ผ่านสื่อสั งคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลิ ตภัณ ฑ์ กราโนล่า ของกลุ่ม สมาชิกแฟนเพจ Diamond
Grains โดยใช้ แ นวคิ ด และทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น แนวทางในการสร้ า งแบบสอบถาม แล้ ว น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนาและ
ทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุ ด ไปท าการทดสอบ
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดง
ว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (สรชัย พิศาลบุตร และคณะ, 2549)

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์ โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย การประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้
ผลิตภัณ ฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มสมาชิกแฟน
เพจ Diamond Grains โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ การรับรู้ผลิตภัณ ฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains ของกลุ่ม
สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ด้วยวิธีทางสถิตโิ ดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ การรับรู้ผลิตภัณฑ์ ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม
แนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
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ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ
64.5 อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.9 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 79.7 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.9 มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
รับรู้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ าวสารของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ าน Facebook มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.7 ผู้ มี อิทธิ พ ลในการ
ตัดสินใจใช้สินค้าผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 33.6 สาเหตุที่ทาให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ มากที่สุดคือ
ช่อ งทางการจั ด จ าหน่า ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.4 รสชาติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างนิย มบริ โภคมากที่ สุ ด คื อ ดั บ เบิ้ ล
ช็อกโกแลต คิดเป็นร้อยละ 33.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Top Supermarket คิดเป็นร้อยละ 43.1
ค่าใช้จ่ายส่วนมากในการซื้อผลิตภัณฑ์ ต่อครั้งอยู่ระหว่าง 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.6 ซึ่งความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง 1 – 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.5 โดยมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่านของผลิตภัณ ฑ์ผ่านทาง
Facebook คิดเป็นร้อยละ 74.9 สื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 66.9 และสื่อ
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 66.7
ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตรา
สินค้า Diamond Grains ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการ
นาเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า
แปลความหมายตาม
Mean
S.D.
ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains
เกณฑ์
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
4.04
0.45
มีการรับรู้มาก
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
3.97
0.42
มีการรับรู้มาก
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter
4.02
0.60
มีการรับรู้มาก
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram
3.98
0.63
มีการรับรู้มาก
การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube
3.85
0.60
มีการรับรู้มาก
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line
3.89
0.64
มีการรับรู้มาก
รวม
3.96
0.40
มีการรับรู้มาก
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ อยู่ใน
ระดับการรับรู้มาก (Mean=3.96 และ S.D.=0.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน
Website (Mean=4.04 และ S.D.=0.45) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.42)
การรับรู้ส่ือประชาสัมพั นธ์ผ่าน Twitter (Mean =4.02 และ S.D.=0.60) การรับรู้ส่ือ ประชาสัม พันธ์ผ่าน Instagram
(Mean =3.98 และ S.D.=0.63) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean=3.85 และ S.D.=0.60) การรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean=0.96 และ S.D.=0.40)
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ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ การรับรู้
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) และท่านสามารถจดจาผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains จากการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean=4.13 และ S.D.=0.77) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บการรั บ รู้
ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การรับรู้ผลิตภัณฑ์ผา่ นสื่อสังคมออนไลน์
Mean S.D.
ระดับความคิดเห็น
ท่านสามารถรับรู้ผลิตภัณฑ์จากการประชาสัมพันธ์
3.91 0.93
เห็นด้วยมาก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ท่านสามารถสังเกต รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จาก
4.15 0.83
เห็นด้วยมาก
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ท่านสามารถจดจาผลิตภัณฑ์จากการประชาสัมพันธ์
4.13 0.77
เห็นด้วยมาก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
รวม
4.00 0.56
เห็นด้วยมาก
ส่ ว นที่ 5 ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่อ สั งคมออนไลน์ที่ส่ งผลต่อ การรั บรู้ ใน
ผลิตภัณ ฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุม่ สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig

การถดถอย(Regression)

51.179

6

8.530

44.044

0.00

ส่วนที่เหลือ(Residual)

76.111

393

0.194

Total

127.290

399

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการประชาสัม พัน ธ์ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ที่ส่ งผลต่อการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ทั้งหมด 6 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์
ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram
การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ทั้ง 6 ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์
กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 3
2039

Proceedings

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นตัวแปร
ตัว
ตัวแปรพยากรณ์
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
แปร
(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
จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยการประชาสั มพั น ธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ทั้ง 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่าน
Website การประชาสั มพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ดัง
ปรากฏในตารางที่ 4
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 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 ในตราสินค้า Diamond Grains ของกลุม่ สมาชิกแฟนเพจ 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
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่านWebsite ส่งผลการรับรู้ผลิตภัณฑ์
กราโนล่าในตราสินค้า Diamond Grains
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์
กราโนล่าในตราสินค้า Diamond Grains
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Twitter ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์
กราโนล่าในตราสินค้า Diamond Grains
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์
กราโนล่าในตราสินค้า Diamond Grains
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์
กราโนล่าในตราสินค้า Diamond Grains
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์
กราโนล่าในตราสินค้า Diamond Grains

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

แนวคิดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ SMM (Social Media Marketing) (นพวงศ์ ชาญทวินัย, 2558)

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ผ่านทางการเข้าชม Facebook
คิดเป็นร้อยละ 64.7 เมื่อเกิดการรับรู้การมีตัวตนของตัวสินค้าแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ กราโนล่า คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 33.6 เพราะ
เพื่อนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่าย
ช่องทางการจัดจาหน่าย จึงเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 41.4 รสชาติของผลิตภัณฑ์
กราโนล่ า ตราสิ น ค้ า Diamond Grains ที่ ได้ รับความนิ ยมสู งสุ ด คื อ ดั บ เบิ้ล ช็อ กโกแลต คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 33.1 กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ผ่านช่องทาง Top Supermarket คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.6 และมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ กราโนล่า
อยู่ระหว่าง 1-2 ครั้งต่อ เดือ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.5 สื่อ สั ง คมออนไลน์ Facebook เป็ น สื่อ ที่ ส ามารถสร้ างการรับ รู้
ข่าวสารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.9 และเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.9 อีกทั้งยังเป็นสื่อที่
ได้รับความนิยมจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 66.7 นอกจากนี้ Facebook ยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ กลาโนร่า มากที่สุดอีกด้วย จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับ แนวคิดการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing: SMM) กล่ าวไว้ว่าการทาการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีต้น ทุ นต่ า แต่มี
ศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม สะดวกและรวดเร็วต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสังคม
ออนไลน์ จึ ง เป็ น ช่ อ งทางที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รธุ ร กิ จ ไปยั ง กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับสมมติฐานที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ส่งผลต่อการ
รับรู้ผลิตภัณฑ์ กลาโนร่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของกลุม่ สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains
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2. จากการศึกษาระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับการรับรู้มาก
(Mean=3.96 และ S.D.=0.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้ แก่ การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean=4.04
และ S.D.=0.45) การรั บ รู้ ส่ื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Facebook (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.42) การรั บ รู้ ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter (Mean =4.02 และ S.D.=0.60) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean =3.98
และ S.D.=0.63) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean=3.85 และ S.D.=0.60) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์
ผ่าน Line (Mean=0.96 และ S.D.=0.40)
สาเหตุที่ทาให้ส่อื สังคมออนไลน์ Instagram ไม่สนับสนุนการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กลาโนล่า ในตราสินค้า Diamond
Grains เนื่ อ งจาก Instagram เป็ น ช่ อ งทางที่ ได้ รับ ความนิ ย มในการเลื อ กท าการขายสิ น ค้ า แบบออนไลน์ ท าให้ มี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตลอดเวลา ผ่านการอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอความยาวสั้น ซึ่งทา
ให้ขา่ วสารที่ธุรกิจต้องการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ตามความถี่ของการอัปโหลด
จากการสารวจ พบว่า พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย Instagram ของคนไทยระบุวา่ การเติบโตของผู้ใช้งาน
Instagram ในประเทศไทยนั้ น ในปี 2555 มี ย อดผู้ ใช้ IG ทั้ งหมด 240,000 บั ญ ชี ในปี 2556 มี ผู้ ใช้งานทั้ งหมด
1,551,649 บัญ ชี เพิ่มขึ้น 547% และในปี 2557 มีผู้ใช้งานทั้ งหมด 2,000,000 บั ญ ชี เติบโตขึ้น 29% ทาให้ โดย
จานวนการอัพโหลดภาพและวิดีโอของผู้ใช้ Instagram ในไทยปี 2556 มีการอัพ โหลดภาพและวิดีโอรวมทั้งหมด
36,443,398 ครั้ง โดยแบ่งเป็นภาพ 96.24% และวิดีโอ 3.76% และในปี 2557 มีการอัพโหลดภาพและวิดีโ อรวม
ทั้งหมด 99,435,450 ครั้ง เติบโตขึ้น 173% โดยแบ่งเป็นภาพ 92.93% และวิดีโอ 7.07% โดยจะเห็นได้ว่าคนไทย มี
ความถี่ในการโพสต์ภาพ และวิดโี อบน Instagram มากขึ้น ซึ่งถ้านับจากบัญชีผู้ใช้ที่เพิ่มเข้ามาเพียง 29% แต่กลับทาให้
จานวนภาพและวิดีโอเพิ่มขึ้นถึง 173% (Thansettakij, 2558) นอกจากนี้ ผู้ขายสินค้าในสื่อดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ
เพราะไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทาให้ผู้บริโภคอาจเกิดความไม่มั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ขายในช่องทางนี้
สื่อสังคมออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางที่ไม่สนับสนุนการรับรู้ผลิตภัณ ฑ์ คือ Twitter เป็นสื่อที่ได้รับความนิยม
อย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น อีกทั้ง Twitter สามารถเขียนข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร จึงมีข้อจากัดในการ
เผยแพร่ข่าวสารได้เพียงสั้นๆ การรับสารที่มีความจากัดตัวอักษร อาจสื่อความหมายได้ไม่มากพอ ทาให้เกิดการ
สื่อสารที่ไม่ตรงกับที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่ อ จึงไม่ก่อให้เกิดการรับรู้ในที่สุด สอดคล้องกับแนวความคิดที่สาคัญที่ว่ า
ด้วยการเลือกสรรสิ่งที่ได้รับรู้ (Important selective perception) เป็นการเลือกที่จะสนใจข้อมูล (Selective attention)
ผู้บริโภคมีแนวโน้ม ที่จะเพิ่มปริมาณการรับรู้ถึงตัวกระตุน้ ที่ตรงกับความต้องการ หรือตรงกับที่ผู้บริโภคมีความสนใจ
ชอบ และในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคจะรู้น้อยที่สุดถึงตัวกระตุน้ ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิดส่งผลให้เกิดจากรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก สอดคล้องกับแนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (ศิวฤทธิ์ พงศกร
รังศิลป์, 2555) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและนาการสื่อสารแบบต่างๆมา
ทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ดีที่สุด สอดคล้องกัน นาไปสู่การรับรู้ตราสินค้า เพื่อให้
เกิดการรับรู้ และสร้างลักษณ์โดยรวมของสินค้า บริการ และองค์กร เป็นการสร้างลักษณ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นในใจ ยึด
ตาแหน่งครองใจสินค้า (Brand positioning) ในส่วนของผลิตภัณ ฑ์ Diamond Grains ใช้การสร้าง positioning ว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตลาดเพื่อสุขภาพ สามารถสร้างการรับรู้ถึง ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย
ให้ กับผลิตภัณ ฑ์ได้ สอดคล้ องกับแนวคิดการติดต่อ สื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
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เครื่องมือสาคัญที่ช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาดการขายและเป็ นที่มาของยอดขายซึ่งส่งผลถึงการเติบโตของธุรกิจ
ต่อเนื่องไปถึงความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
3. จากการศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย การรั บ รู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์กลาโนร่ า ในตราสิ น ค้ า Diamond Grains ของการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในด้านต่างๆ 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)
และท่านสามารถจดจาผลิตภัณ ฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Mean=4.13 และ S.D.=0.77)
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ทราบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด ส่งผลให้เกิดการรับรู้ตรา
สินค้า เกิดการสังเกตรูปลักษณ์ของตราสินค้า และก่อให้เกิดการจดจาผลิตภัณฑ์ กลาโนร่า ในตราสินค้า Diamond
Grains อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า ซึ่งกล่าวว่าการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ผู้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคย
ในสินค้านั้น ทาให้สินค้าเป็นที่น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อ
ในที่ สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง ผลต่ อ
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด ส่งผลให้เกิดการรับรู้ตราสินค้าการสังเกตรูปลักษณ์ของ
ตราสินค้าและก่อให้เกิดการจดจาผลิตภัณฑ์ กลาโนร่า ในตราสินค้า Diamond Grains อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) กล่าวไว้ว่า
เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การตลาด (PR Support Marketing) เป็ น การพั ฒ นาการส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ประชาสัมพันธ์ Diamond Grains ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวติ ประจาวัน
การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ การตลาด (MPR) เป็ น กระตุ้ น ให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายตื่ น ตั ว และรั บ รู้ (Raise
awareness) ถึงตัวตนของตราสินค้า Diamond Grains และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การบอกกล่าวและให้ความรู้ (Inform and
Educate) เกี่ ยวกั บข้อ มู ลข่าวสารของผลิต ภัณ ฑ์ไปยังกลุ่ ม เป้ าหมายหรือ ผู้บริโภค ได้ ม าซึ่งความเข้าใจอั นดี (Gain
understanding) เกี่ ย วกั บ ข้ อ สงสั ย ของผู้ บ ริ โภคที่ มี ต่อ ตราสิ น ค้ า หรือ สิ น ค้ า เป็ น การใช้ส่ื อ ออนไลน์ เป็ น เครื่อ งมื อ
การตลาดในการเข้ าถึ งผู้ บริโภค ซึ่ งเป็ น การสื่ อ สารสองทาง (Two-way communication) เป็ น การสื่อ สารที่ มีก าร
ตอบสนอง(response) ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการยอมรับของผู้ บริโภค (Create a climate of consumer acceptance) ให้มีการยอมรับในตราสินค้า
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Diamond Grains การยอมรับของผู้บริโภคจะสามารถทาให้ลูกค้ามีการบอกแบบปากต่อ
ปาก (WOMM หรือ Word of Mouth Marketing) สร้ า งกระแสให้ กั บ สิ น ค้ า เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ รู้จั ก เพิ่ ม มากขึ้ น สามารถ
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Diamond Grains ได้อย่างรวดเร็วแถมยังใช้เงินลงทุนต่า
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ Granola ใน
ตราสินค้า Diamond Grains จากผลการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่
กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากที่สุดคือ Facebook อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Granola มากที่สุด
เช่นกัน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นหลัก รองลงมา คือ Website และ Instagram โดย
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ชนิดอื่นๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนสื่อที่ได้รับความสนใจให้เกิดการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะที่นาไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป
ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความสาเร็จในปัจจุบัน มักมีการวางแผนขยายตลาดไปสูต่ ลาดต่างประเทศในอนาคต
ดังนัน้ การทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆที่มีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมในต่างประเทศเพื่อนามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆรวมทั้งปรับปรุงพัฒนาการ
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ให้มคี วามเหมาะสม เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรและผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ในการศึก ษาวิจั ยครั้งต่อ ไป ควรใช้เครื่องมือในการศึก ษาวิจัย ให้มีค วามหลากหลายและกว้างขึ้น
นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถามอย่างงานวิจัยนี้ เช่น มีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิ งลึกประกอบกับข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลทาให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นดังนั้นการทาวิจัยครั้ง
ต่อ ไปควรมีก ารศึก ษาวิจั ย สื่อ สั งคมออนไลน์ประเภทอื่น ๆที่ มีอิทธิ พ ลต่อ การรั บรู้ต ราสิ น ค้ า ที่ ได้ รับความนิย มใน
ต่างประเทศเพื่อนามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆรวมทั้งปรับปรุงพัฒนาการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้มคี วามหลากหลายและกว้างขึ้นนอกเหนือจาก
การใช้ แ บบสอบถามอย่ า งงานวิ จั ย นี้ เช่ น มี ก ารสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลทาให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงซึ่งเสียสละเวลาในการให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษา และ
ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็น ประโยชน์
ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัยครั้งนี้มคี วามสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ จนสามารถทาผลงานวิจัยใน
ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 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
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 จิรพัฒน์ อินทรสวรรณ์1* และ ศวิตา โรจนศิริ1
Kedwadee Sombultawee1, Jirapat Intarasuwan1* and Savita Rochanasiri1
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาถึ งอิทธิ พลการตลาดออนไลน์ที่ มีผลต่อการรั บรู้ ตราสิ นค้ า nature
republic aloe vera Soothing Gel ของกลุ่ ม Generation Y ในเขตปทุ ม วั น จั ง หวั ด กรุ งเทพมหานคร ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใน
การศึกษาคือกลุ่มวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและชายในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จานวน
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือเท่ากับ 0.701 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายออนไลน์ใน
การติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน มีการรับรู้การ
สื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ข องตราสิ น ค้ า nature republic aloe vera Soothing Gel อยู่ ในระดั บ มาก ผลการวิ จั ย คื อ
การตลาดออนไลน์ผ่านWebsite (X1) Instagram (X2) Facebook (X3) และYoutube (X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า nature
republic aloe vera Soothing Gel อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ Y = 0.397+ (0.338) X1 +
(0.118) X2 + (0.111) X3 + (0.149) X4
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ ผลิตภัณฑ์วา่ นห้างจระเข้

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
Keywords: Online Marketing, Social network, Awareness, Aloe Vera
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บทนา
ประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแพร่กระจายข่าวสารไปทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะอาศัยอยู่
ที่ใด ก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ตรงกันอย่าวรวดเร็วและกว้างขวาง รวมถึงมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ถือเป็นหัวใจสาคัญ สาหรับการกระจายข่าวสาร และโฆษษณาประชาสัมพันธ์
การทาการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออินเตอร์เนต หรือที่เรียกว่า Social Network ได้เข้ามามี
บทบาทในการสื่อสาร ซึ่งเหมาะกับการทาการตลาดในปัจจุบัน เพราะมีส่วนแบ่งการตลาดเยอะ จึงเกิดการแข่งขันทาง
การตลาดอย่างรุนแรง เว็บไซด์ที่ทาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กร เนื่องจากสามารถ
จาแนกแยกแยะความต้องการของผู้บริโภคได้ ว่าผู้บริโภคเป็นใคร ต้องการอะไร ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ตอบสนองความพอใจของผู้บริโภค และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ(Smith and Chaffey 2005) การทาการตลาด
ออนไลน์จึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากมีต้นทุนต่า อีกทั้ง เป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะสามารถรับรู้
ข้อมู ลจากประสบการณ์ การใช้สิ นค้ าของผู้ใช้จริง รวมถึง โฆษณาได้จากทางอิน เตอร์เนต (ตีพิม พ์ในนิตยสาร ECommerce ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2012)
พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซือ้ สินค้าในการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านราคา คุณภาพสินค้า
โปรโมชั่นเสริม เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดยผ่านเทคโนโลยีทาง
อิน เตอร์เน็ ต เพื่อ ค้ น หาข้อ มู ล ได้อ ย่างสะดวกรวดเร็ว และมีก ารใช้อิน เตอร์เหมือ นเป็ น ส่ วนหนึ่งในการด ารงชีวิต
ประจาวัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวตรงกับกลุ่มคน Generation Y ที่มชี ่วงอายุระหว่าง 15- 34 ปี (ศูนย์วจิ ัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์)
ผลิตภัณ ฑ์เสริม ความงาม ของแบรนด์ Nature Republic มีผ ลิตภัณ ฑ์ที่สาคัญ คือ Aloe Vera Soothing Gel
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Nature Republic มีต้น
กาเนิดมาจากประเทศเกาหลี ซึ่งคนไทยในปัจจุบัน มีการรับค่านิยมจากต่างประเทศมาใช้ในการดาเนินชีวติ สูง จึงทาให้
เจลว่านหางจระเข้น้ี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด รวมถึงการได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การโฆษณาในตลาด
ออนไลน์ กล่าวถึงสรรพคุณ และวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย จึงทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และ
อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ี เพื่อทดสอบว่าเป็นจริงดังที่ได้โฆษณาหรือไม่ รวมถึงการบอกเล่าคุณภาพของสินค้าแบบปาก
ต่อปากด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ถึงอิทธิพลการตลาดออนไลน์ ที่มผี ลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า nature republic aloe vara ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การตลาด
ออนไลน์ต่างๆ ที่เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ และ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า จาก
การที่ผู้ประกอบการทาการตลาดออนไลน์ในตราสินค้าที่ศึกษาในเขตปทุมวัน เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมทั่วใน
กลุ่ม Generation Y เป็นแหล่งเรียนพิเศษ แหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมือง ไม่ว่าจะเป็น สยามสแควร์ มาบุญครอง เซ็นทรัล
เวิลด์ ตึกจามจุรีสแควร์ และสถานที่ตา่ งๆอีกมากมาย ที่เป็นแหล่งศูนย์รวม พบปะสังสรรค์ รวมถึงหาความรู้ของกลุ่ม
Generation Y
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการรั บ รู้ ข่ า วสารที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Nature Republic Aloe Vera
Soothing Gel ของกลุม่ Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing
Gel ของกลุม่ Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การตลาดออนไลน์ ได้แก่ Website, Facebook,
Instagram, YouTube

การรับรู้ตราสินค้า Nature
Republic Aloe Vera Soothing
Gel ของกลุม่ Generation Y

สมมุติฐาน
1. อิทธิพ ลการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของ
กลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการรับรู้
(บุปผา พวงมาลี,2542) การรับรู้คือสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่อยูร่ อบตัวของตัวบุคคลแล้วบุคคลก็สามารถที่จะ
เลือกรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นเหล้านั้นได้ ดังนั้นแต่ละบุคลจะมีวธิ ีการเลือกรับรู้ต่อสิ่งเร้าเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ โดย
การรั บ รู้ จ ะเริ่ ม จาก ตั ว กระตุ้ น (Recognize) การเลื อ กสรร(Select) การประมวล (Organize) และการตี ค วาม
(Interpret)
(Kast & Rosenzweig,1985) กล่าวว่า เป็นกระบวนการการตีความผ่านประสาทสัมผัสใดๆโดยตรง การรับรู้
เป็นการที่บุคคลแปลความหมายจากสิ่งเร้าที่บุคคลได้เลือกตามความต้องการ ความสนใจ หรือค่านิยมส่วนตัว ของ
บุคคนนั้นและตอบสนองโดยร่างกาย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
และประสบการณ์เดิม
บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของลักษณะในเชิงจิตวิทยาของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่หลากหลายของบุคคลนั้น จะแสดงออกทั้งในส่วนที่เป็นลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตได้ง่ายและ
พฤติกรรมภายในที่สามารถสังเกตได้ยาก ลักษณะที่หลากหลายดังกล่าว ส่งผลให้แต่ละบุคคลจะแสดงออกต่างกัน
ขึน้ อยูก่ ับสถานการณ์และช่วงเวลา (Zimbardo and Ruch; 1980,292)
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2543:12) กล่าวคือ การสื่อสารการตลาดเป็นรูปแบบที่จะต้องมีผู้ส่งสารอาจเป็นผู้ผลิต
สินค้าหรือบริการ ผู้จัดจาหน่ายผลิตสินค้า ฝ่านโฆษณา ฯลฯ ทาการส่งสารในรูปแบบของ ข้อความ คาพูด เสียง
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รูปภาพ วีดิโอ ผ่านช่องทางของการสื่อสารประเภทต่างๆให้แก่ผู้รับสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารตอบสนอง
ตามเป้าหมายของผู้สง่ สารที่ได้กาหนดเอาไว้

วิจัยที่เกี่ยวข้อง
(เมธาวี เจริญ ผล,บุ ห งา ชัย สุ วรรณ,2558) ได้ ศึก ษากลยุท ธ์ก ารสื่อ สารการตลาดผ่ านสื่อออนไลน์ข อง
นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟี
เซียล ไทยแลนด์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง 2) การกา
หนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นเพิ่มเติมจากกลุ่มเป้าหมายหลัก 3) การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์ ได้แก่ การเลือกใช้สื่อนาเสนอเนื้อหาสารที่รวดเร็วและมีความถี่สูง การสื่อสารผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์และ
บิวตี้บล็อกเกอร์ กาหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร และระยะเวลาในการสื่อสาร
การตลาดผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ข องนิ ต ยสาร ออฟฟี เซี ย ล ไทยแลนด์ 4) การประเมิ น ผล จากการมี ส่ ว นร่ ว มของ
กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนผลการวิจัยตอบสนองของผู้อ่านพบว่า กลุ่มผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ
นิตยสาร เมื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของเฟซบุ๊กเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตรงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของ
ผู้อ่านมากที่สุด ส่วนด้านความรู้สึกกลุ่มผู้อ่านพอใจและสนใจการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแฟชั่นที่รวดเร็ว และเป็น
แบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยทาให้เกิดพฤติกรรมการแต่งกายเลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนด์แอมบาสเดอร์
รวมถึงยังส่งผลต่อการร่วมสนุกทากิจกรรมการซือ้ และสมัครสมาชิกกับนิตยสาร
(สารินี ซับซ้อน,วิมลวรรณ ตันกิจเจริญ , 2559) ได้ทาการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มผี ลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
มีการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนกลุ่ม Generation
Y ในเขตอาเภอหัวหิน มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของตราสินค้า
Dove อยู่ในระดับมาก

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่ มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature
Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ปริม าณ(Quantitative Research) และใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใน
การศึกษาและได้กาหนดขอบเขตวิจัยไว้ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ประชากรที่ รู้ จั ก ตราสิ น ค้ า Nature Republic Aloe Vera
Soothing Gel ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
1.2 ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ในวิจั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม Generation Y ในเขตปทุ ม วั น จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ที่รู้จักตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
random sampling) โดยใช้แบบความน่าจะเป็น
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1.3 วิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
สถานทีท่ ีก่ ลุ่ม Generation Y รวมตัวกัน ได้แก่ สยามสแควร์ จามจุรสี แควร์ เซนทรัลเวิลด์ และมาบุญครอง
1.4 ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่น่าจะเป็นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
โดยไปยังสถานที่ทั้ง 4 ที่มาจากการจับฉลากแล้วทาการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง Generation Y จานวน
400 ตัวอย่าง ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานที่ละ 100 ตัวอย่าง ได้แก่
- สยามสแควร์ จานวน 100 คน
- จามจุรสี แควร์ จานวน 100 คน
- เซนทรัลเวิลด์ จานวน 100 คน
- มาบุญครอง จานวน 100 คน

n หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
= 384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้
ได้แก่ กลุ่ม Generation Y ที่รู้จักตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel
1.5 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ
การตลาดออนไลน์ผ่าน Website
การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram
การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook
การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube
ตัวแปรตาม คือ การรับรู้ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุม่ Generation Y
1.4 สถานที่ศึกษาที่ผ็วจิ ัยใช้เก็บรงวบรวมข้อมูล คือ บริเวณศูนย์การค้าเขตปทุม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ที่รู้จักตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing
Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเข้าใช้ส่ือออนไลน์ จานวน4ข้อ ได้แก่
ความถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่านบ่อ ยแค่ไหน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ตอ่ วันในแต่ละครั้งของท่าน ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน และท่านเข้าใช้บริการเว็บ
ไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 5 ข้อ ได้แก่ ท่านรับรู้ขา่ วสาร
ของผลิตภัณฑ์จากสื่อออนไลน์ชนิดใด ใครคือผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของท่าน สาเหตุที่ทาให้ท่าน
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านรับรู้การจัดโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ชนิดใด และการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
ชนิดใดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตราสินค้า โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ประเภท
ซึ่งแบ่งเป็น สื่อออนไลน์ประเภท Website จานวน 5 ข้อ สื่อออนไลน์ประเภท Facebook จานวน 5 ข้อ สื่อออนไลน์
ประเภท Instagram จานวน 5 ข้อ และสื่อออนไลน์ประเภท YouTube จานวน 5
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการรับรู้ตราสินค้า จานวน 3
ข้อ ได้แก่ ท่านสามารถรับรู้ตราสินค้าจากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสามารถตระหนักถึงตราสินค้าจาก
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และท่านสามารถตระหนักถึงตราสินค้าจากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ขั้นตอนการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความที่
เกี่ย วข้อ งกับการศึก ษาถึง อิทธิจ ากการตลาดออนไลน์ข องผลิต ภัณ ฑ์ Aloe Vera Soothing Gel ของตราสิน ค้า
Nature Republic และได้ใ ช้ม าตราวัด ทฤษฎีก ารตลาดออนไลน์ ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย 4 ประเภทได้แ ก่ สื่อ
ออนไลน์ประเภท Website , สื่อ ออนไลน์ประเภท Instagram ,สื่อ ออนไลน์ประเภท Facebook , สื่อ ออนไลน์
ประเภท Youtube มาใช้ในการทาแบบสอบถาม
2. ร่า งแบบสอบถามให้เ ป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องการวิจ ัย โดยใช้เ ป็น แนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้
3. นาแบบสอบถามที่ร่า งขึ้น ส่ง ให้แ ก่ผู้คุณ วุฒิพิจ ารณาจานวนทั้ง หมด 3 ท่า น เพื่อ พิจ ารณาในด้า น
ความถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาในด้านความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ย วชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ต อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่า ง ที่มีมีลัก ษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่างจริง จานวน 30 ชุด และนามาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) กล่าวว่าหากค่าสถิติของ
ตัว วัด มีค่า มากกว่า 0.7 ขึ้น ไปแสดงว่า มีค่า ความเชื่อ มั่น ของเครื่อ งมือ วัด สามารถนาไปใช้ใ นการศึก ษาต่อ ไป
(Nunnalli & Berstein,2001 อ้า งถึง ใน อนุชิต ศิริกิจ , 2550, หน้า 100) และจากการทดสอบค่า ความเชื่อ มั่น
พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา cronbach เท่ากับ 0.701
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5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ในเขตปทุมวัน จานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ ทาการตรวจสอบความถู ก ต้องของข้ อ มู ล แล้ วน าข้อ มู ลที่ ได้นั้น ไปวิเคราะห์ ด้ วยโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิตดิ ังต่อไปนี้
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่ ว นของข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ท า
แบบสอบถาม และ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมของผู้ ท าแบบสอบถาม โดยใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และสาหรับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสื่อออนไลน์และการรับรู้ในตราสินค้า โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยทาการทดสอบสมมุ ติฐานเพื่อศึกษา
อิ ท ธิ พ ลการตลาดออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ ม
Generation Y โดยแปลผลจากค่า Pearson Chi-Square)
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) ที่อยูใ่ นรูปแบบ
คะแนนเฉลี่ยเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 4 = เห็นด้วยมาก
คะแนน 3 = เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2 = เห็นด้วยน้อย
คะแนน 1 = เห็นด้วยน้อยสุด
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary weighting ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.8) มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี (ร้อยละ 52.9)
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 70.6) ประกอบอาชีพนิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 68.6) และมีรายได้ น้อย
กว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 71.8)
ส่วนที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
(ร้อยละ 89.0) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวัน มากกว่า 3 ชั่วโมง (ร้อยละ 42.4)
ช่วงเวลาที่เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น.(ร้อยละ 48.6) และเข้าใช้บริการเว็บไซด์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook (ร้อยละ 70.1)
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ส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของผลิตภัณฑ์จากสื่อออนไลน์ประเภท Facebook (ร้อย
ละ63.1) เพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 46.4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ตัดสินใจซือ้
(ร้อยละ 65.1) และรับรู้การจัดโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ประเภท Facebook (ร้อยละ 65.1)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตรา Nature Republic Aloe Vera
Soothing Gel ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สื่อออนไลน์ประเภท Website, สื่อออนไลน์ประเภท Instagram,สื่อออนไลน์
ประเภท Facebook และสื่อออนไลน์ประเภท Youtube ในภาพรวมพบว่ามีส่ือการตลาดออนไลน์อยู่ในระดับน้อย (Mean=
1.86, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทพบว่าสื่อออนไลน์ประเภท Facebook มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 1.99,
S.D. = 0.57) รองลงมาคื อสื่อออนไลน์ประเภท Youtube (Mean = 1.91, S.D. = 0.58) สื่ อออนไลน์ประเภท Instagram
(Mean = 1.79, S.D. = 0.44) และน้อยที่สุดคือสื่อออนไลน์ประเภท Website (Mean = 1.76, S.D. = 0.47)
ส่วนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการรับรู้ตราสินค้า
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) ท่านสามารถจดจาผลิตภัณฑ์จากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Mean = 1.83 , S.D. = 0.76) และ
ท่านสามารถรับรู้ตราสินค้าจากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Mean =1.65 , S.D. = 0.70)
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้
ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุม่ Generation Y
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
การถดถอย(Regression)
32.415
4
8.104
36.343
.000b
1 ส่วนที่เหลือ (Residual)
88.078
395
.223
Total
120.493
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic Aloe
Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y จากทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ สื่อออนไลน์ประเภท Website, สื่อออนไลน์
ประเภท Instagram , สื่ อ ออนไลน์ ประเภทFacebook ,สื่อ ออนไลน์ป ระเภท Youtube ส่ ง ผลต่อ การรั บรู้ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้อทิ ธิผลการตลาดออนไลน์ที่สง่ ต่อการรับรู้เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปร
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
พยากรณ์
1. (Constant)
.397
.132
3.001
.003
X1
.325
.047
.338
6.889
.000
Website
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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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic
Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y จากทั้งหมด 4 ประเภท ได้ แก่ สื่อ ออนไลน์ประเภท Website, สื่อ
ออนไลน์ประเภท Instagram , สื่อออนไลน์ประเภทFacebook ,สื่อออนไลน์ประเภท Youtube ดังปรากฏในตารางที่ 4
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อิ ท ธิ พ ลการตลาดออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ ม
Generation Y ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
Y = 0.397+ (0.338)X1 + (0.118)X2 + (0.111)X3 + (0.149)X4
เมื่อ

Y แทน อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
X1 แทน สื่อออนไลน์ประเภท Website
X2 แทน สื่อออนไลน์ประเภท Instagram
X3 แทน สื่อออนไลน์ประเภท Facebook
X4 แทน สื่อออนไลน์ประเภท Youtube

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature
Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สื่อออนไลน์
ประเภท Website,สื่อออนไลน์ประเภท Instagram ,สื่อออนไลน์ประเภท Facebook , สื่อออนไลน์ประเภท Youtube
ส่งผลให้อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
ได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
สื่อออนไลน์ประเภท Website ส่งผลต่อการรับรู้
สื่อออนไลน์ประเภท Instagram ส่งผลต่อการรับรู้
สื่อออนไลน์ประเภท Facebook ส่งผลต่อการรับรู้
สื่อออนไลน์ประเภท Youtube ส่งผลต่อการรับรู้

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่มีความถี่
ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน และระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสั งคม
ออนไลน์ต่อวัน มากกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งช่วงเวลาที่เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น. และเข้าใช้บริการเว็บ
ไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook
2. จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ รู้ต ราสิ น ค้ าผ่ านสื่อ สั งคมออนไลน์ ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้ข่าวสารของผลิตภัณ ฑ์จากสื่อออนไลน์ประเภท
Facebook ซึ่งเพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ โดยคุณภาพของผลิต ภัณฑ์เป็นสิ่งทาให้ตัดสินใจซื้อ
และรับรู้การจัดโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ประเภท Facebook
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3. จากผลการศึกษาอิทธิพ ลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera
Soothing Gel ของกลุ่ ม Generation Y ในเขตปทุ ม วั น จั งหวั ด กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า มี ส่ื อ การตลาด
ออนไลน์อยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทพบว่าสื่อออนไลน์ประเภท Facebook มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คื อ สื่อ ออนไลน์ ประเภท Youtube สื่อ ออนไลน์ ประเภท Instagram และน้อ ยที่ สุ ด คื อ สื่อ ออนไลน์ป ระเภท Website
ตามลาดับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับสื่อออนไลน์ประเภท Facebook มากกว่าประเภทอื่นๆ
โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ส่อื ออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เนื่องจากเป็น
สื่อออนไลน์ที่มีคุณ สมบัติสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การโพสข้อความ รูปภาพ วีดิโอ การ
สนทนาผ่านข้อความออนไลน์ รวมถึงการสร้างเพจเพื่อทาธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งสารที่ได้รับการตอบสนองตรง
ตามเป้าหมายของผู้ส่งสารที่ได้กาหนดไว้ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ,2543 หน้า 12) แม้ว่าในภาพรวมการรับรู้อยู่ในระดับ
น้อย เนื่องจากตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel มีการทาการตลาดออนไลน์นอ้ ย แต่ผลที่ออกมา
สามารถบอกได้วา่ อิทธิพลการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้านั้นๆ
4. จากผลการศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera
Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน พบว่าอิทธิพลการตลาดออนไลน์ส่งผลในทางบวกต่อ การรับรู้ใน
ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 4 ประเภท สื่อออนไลน์ประเภท Website, สื่อออนไลน์ประเภท Instagram ,สื่อออนไลน์ประเภท Facebook ,
สื่ อ ออนไลน์ ป ระเภท Youtube เมื่ อ ธุ รกิ จ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การท าการตลาดออนไลน์ ในสื่ อ ประเภท Website ,
Instagram , Facebook , Youtube จะทาให้ผู้ บริโภครับรู้ในตราสิน ค้าจากการทาการตลาดออนไลน์ ทั้ ง 4 ประเภท
การตลาดออนไลน์เป็นการสื่อสารส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ,2543 หน้า 12) การ
สื่อสารออนไลน์ผ่านสื่อทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว เป็นช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ ข้อความ คาพูด เสียง รูปภาพ วีดโิ อ
ที่ได้รับการตอบสนองตรงตามเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ

ข้อเสนอแนะ
การตลาดออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ ม
Generation Y ในเขตปทุ ม วัน อยู่ ในระดั บ น้ อ ย ดั ง นั้น ตราสิ น ค้ า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ควรให้
ความสาคัญในการทาการตลาดออนไลน์ เนื่องจากการรับรู้สามารถเกิดได้จากหลายช่องทางในสื่อประเภทออนไลน์ที่
ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่ม Generation Y
อีก ทั้งตราสิ นค้ า nature republic ที่ มีผลิ ตภั ณ ฑ์เกี่ย วกับผิ วหน้าและผิ วกายอย่างหลากหลาย ควรมีก าร
ประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่อยู่ภายใต้แบรนด์ nature republic ให้ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทาผลิตภัณฑ์บารุงผิว จากการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรที่จะมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า nature republic ของกลุ่ม Generation Y ในเขต
ปทุ มวั น จังหวัด กรุ งเทพมหานคร เช่น ปั จ จั ยด้ านคุ ณ ภาพการบริก าร ปั จ จัย ด้ านคุ ณ ภาพสิ น ค้า ปั จจั ย ด้า นการ
ตัดสินใจซือ้ เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยหลายๆด้านที่นอกเหนือจากปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่สามารถส่งผลต่อการรับรู้
ในตราสินค้าได้เหมือนกัน และเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงปัจจัยด้านอื่นๆให้ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
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
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชน ในกลุ่มประชากรจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือผู้ที่ใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
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
ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน (Y) เท่ ากั บ 0.921 อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 สมการ
พยากรณ์ คือ Y = 0.921 + (-0.106)(X1) + 0.223(X2) + (-0.076)(X3) + 0.462(X4) + 0.346(X5) จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้านความเห็นอก
เห็นใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในกลุ่มประชากรจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ ปัจจัยการบริการ การตัดสินใจใช้บริการ
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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

บทนา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้การรักษาพยาบาลต่างๆมีความรวดเร็วและปลอดภัยมากกว่าในอดีตที่
ผ่านมา ประกอบกับคนให้ความสนใจและใส่ใจการให้บริการของธุรกิจบริการมากขึน้ รวมถึงโรงพยาบาลที่ต้องมีการ
ให้บริก ารแก่ ผู้ม ารับบริก าร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลเอกชน ดั งนั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงต้อ งปรับตั วต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯที่มีความ
ต้องการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และต้องการความทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง เนื่องจากการแพทย์เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับความอยู่รอดและความปลอดภัยของชีวติ ดั้งนั้น ผู้รับการบริการจึงมีคามคาดหวังมากกว่าการบริการ
แบบปกติ
โรงพยาบาลเอกชนจึงต้องตื่นตัวและมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย
และทันต่อความต้องการของผู้มารับบริการอยูเ่ สมอ และอีกประการหนึ่งที่สาคัญคือ โรงพยาบาลเอกชนมีการเปลี่ยน
รูปแบบไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนต่างๆจึงมุ่งเน้นการทากาตลาดเพื่อเชิญชวนให้ผู้รับบริการมา
ใช้บริการกั นมากขึ้น งานด้ านบริก ารจึงเป็น สิ่งส าคัญ อีก ด้านหนึ่งของธุ รกิจ โดยเฉพาะ งานบริการจั ดเป็ นงานที่
สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามารับบริการ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี (วรรณพร
สืบนุสนธิ,์ 2556) นอกจากความคาดหวังในความปลอดภัยแล้ว ผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนที่ยินยอมเสียค่าใช้จ่าย
ที่ม ากย่อ มคาดหวังที่ จะได้ รับการบริก ารที่ ดีเยี่ย มจากผู้ ให้ บริการ ซึ่งความพึงพอใจของผู้ รับบริการจะได้ รับการ
ตอบสนองได้ดีก็ตอ่ เมื่อได้รับการบริการดีกว่าที่คาดหวัง
โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ จึงเริ่มพัฒนาคุณภาพโดยการนาใช้การบริการที่ดีมาเป็นเครื่องจูงใจให้กับผู้มารับ
บริก ารทางการแพทย์ เพราะผู้ม ารับบริการทางการแพทย์ส่ วนใหญ่ จากโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ที่มีกาลังทรัพ ย์
บุคคลเหล่านี้จะมุ่งหวัง แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยความจริงใจจาก
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการ คือ ต้องการความเลิศหรู สิ่งอานวย
ความสะดวกอย่างสมบูรณ์ ชื่อเสียงของโรงพยาบาล และมาตรฐานการรับรอง เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้รับบริการต้องการ
ได้รับตามความเหมาะสมกับระดับชั้นทางสังคมและฐานะทางการเงิน (พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2556)
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อีกประการหนึ่งคือ โรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้สาหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วใน
การให้บริการ เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลมีความล่าช้าในการรอรับการรักษา และในกรณีที่ต้องได้รับการรักษาแบบ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อม เพราะมีแต่แพทย์เวรที่ไม่มีความชานาญ ต่างจาก
โรงพยาบาลเอกชนที่มีบุคลากรพร้อมให้การรักษา 24 ชม. จึงเป็นเหตุ ให้ ผู้บริโภคที่มีกาลังทรัพย์บางส่วน หันมา
เลือกใช้บริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการให้บริการอย่างทั่วถึง และใช้เวลาในการเข้ารับ
บริ ก ารน้ อ ยกว่า โรงพยาบาลรั ฐ แม้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
โรงพยาบาลรัฐแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากก็ตาม (สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์, 2558) แต่การให้บริการในด้านความ
ใส่ใจของพนักงาน สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ก็ดีขึ้นตามค่า
รักษาพยาบาลที่สูงกว่า
จากความต้องการด้านการบริการของผู้รับบริก ารในโรงพยาบาลเอกชน จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่ ม ประชากรในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครฯ โดยมุ่งหวังให้ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้พัฒนาด้านคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มารับบริการได้ดีย่ิงขึ้น และยังสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯที่มกี ารแข่งขันกันมากขึน้ จากพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีชีวิตที่เร่ง
รีบ และต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยการบริการที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีคุณภาพการบริการ ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการ
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการ
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนีค้ ือ พื้นที่กลุม่ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2559

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของคุณภาพการบริการ
คอร์รอลล์ และ เบรเวอตั น (Corrall & Brewerton, 1999, p. 37) กล่ าวว่า “คุ ณ ภาพการให้ บริ การ คื อ
ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความคาดหวัง หรือความ ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ”
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ฟิสซิมมอนส์ (Fitzsimmons, 2006, p. 129) กล่าวว่า “คุณ ภาพการให้บริการ คือ ความ สัมพันธ์ร ะหว่าง
ความคาดหวังของลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกที่รับรู้เกี่ยวกับบริการ กับการบริการที่ได้รับจริง ซึ่งคุณภาพบริการถูกตัดสิน
โดยผู้รับบริการ โดยเปรียบเทียบจากช่องว่างบริการที่คาดหวัง กับ บริการที่ได้รับจริง ซึ่งอาจจะเป็นผลบวกหรือผล
ลบก็ได้”
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551, หน้า 91) กล่าวว่า “คุณภาพการบริการ เป็นความรู้สึกที่ ลูกค้าได้รับจากการ
บริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังก่อนรับบริการ กับสิ่งที่ ได้รับบริการจริง หากเป็นไปตามที่
คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สกึ พอใจ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่ถ้าได้รับการบริการเกิน
ความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุด และประทับใจในการบริการ”
จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ไม่ใช่เป็นการส่งมอบการบริการที่ดที ี่สุด แต่ต้องเป็นการบริการ
ที่สามารถทาให้ลูกค้าพึงพอใจกับการบริการที่สุด โดยใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งตอบสนองลูกค้าได้
อย่างดี ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือจากลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะเกิดความรู้สึกอยากกลับมาใช้
บริการอีก
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
พาราสุ รามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อ้า งใน จิน ตนา บุ ญ เดิ ม ,
2549, หน้า 7) ได้ทาการศึกษาคุณภาพและการจัดการคุณภาพการบริการมาตั้งแต่ ปี 1983 ในขณะที่พาราสุรามาน
เริ่มทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นยังไม่พบว่า มีการศึกษาเรื่อง คุณ ภาพการบริการมากนัก พบแต่งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า จากนั้น พาราสุรามาน และคณะจึงเริ่มทาการวิจัย โดยร่วมกันทาการวิจัยเชิงสารวจ
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลา ทาการศึกษานานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริ่มจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพใน กลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้น นาหลายแห่ง และนาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบคุณภาพการบริการ ต่อมาเป็นวิจัยเชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาที่ผู้รับบริการโดยเฉพาะ โดยได้ สร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดคุณภาพบริการที่เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) และปรับปรุง เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพการ
บริก ารตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการประเมิน คุณ ภาพการ
บริ ก ารเรี ย กว่ า “คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรั บ รู้ ” (Perceived Service Quality) ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่
ผู้ใช้บริการได้รับบริการแล้ว
ก าหนดเกณฑ์ ในการประเมิน คุ ณ ภาพการบริก ารไว้ 5 ด้ า น ที่ เรีย กว่า RATER และ เครื่อ งมือ ในการวั ด
คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึ่งกระจายมาจากคุณภาพ การบริการทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ความน่าเชื่อถือ (R : Reliability) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ให้บริการตามที่
สัญญาไว้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ไม่มีความผิดพลาด มีเครื่องมือใน การวัดคุณ ภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย
1. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้
2. การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และการน าข้อมูลมาใช้ใน การให้บริการ
3. การทางานไม่ผิดพลาด
4. การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. การมีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
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การสร้างความมั่ นใจ (A : Assurance) หมายถึ ง ผู้ ให้ บริการต้องสร้างความมั่ นใจให้ กั บ ผู้ รับบริก ารเมื่อ
ผู้รับบริก ารมาติด ต่อ สุ ภ าพอ่อ นน้อ ม และมีค วามรู้ในงานบริก ารเป็ น อย่างดี มีเครื่อ งมือ ในการวัด คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ บริการ
2. การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใช้บริการ
3. ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
4. พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
รูปลักษณ์ทางกายภาพ (T : Tangibles) หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ดูสวยงาม ทันสมัย
บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1. ความทันสมัยของอุปกรณ์
2. สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
3. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
4. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
การดูแลเอาใจใส่ (E: Empathy) หมายถึง การให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการ ของผู้รับบริการอย่าง
เอาใจใส่ และถือผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสาคัญ มีเครื่องมือในการวัด คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1. การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที่
2. เวลาในการเปิดให้บริการขององค์กร
3. โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร
4. ความสนใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
5. ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการอย่าง ชัดเจน
การตอบสนอง (R : Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจที่แสดงถึงความพร้อม ยินดี ให้บริการเสมอ และ
รวดเร็วเมื่อผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1. มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
2. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
3. ความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่
4. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการทันทีที่ต้องการ
ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการ
ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) อธิบาย ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการ ไว้วา่ ในการตัดสินใจใช้ บริการหรือไม่ใช้
ขึน้ อยูก่ ับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่
องค์ ป ระกอบที่ 1 ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ของบริ ก ารหรื อ ผลิ ต ภั ณฑ์ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
ผู้รับบริการได้รับรู้ ได้ 2 วิธี ได้แก่
1. ประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผู้รับบริการได้สัมผัสบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตนเอง และเกิดการ
รับรู้ว่า ตนพอใจกับบริการนั้นมากน้อยเพียงใด และตรงกับความต้องการของตนหรือไม่
2. ประสบการณ์ ท างอ้ อ ม หมายถึ ง ผู้ รับ บริ ก ารได้ รับ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากค าบอกเล่ า จากผู้ อ่ื น หรื อ
สื่อสารมวลชนต่างๆ และทาให้เกิดการรับรู้วา่ ตนพอใจกับบริการนัน้ มากน้อยเพียงใด และตรง กับความต้องการของ
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ตนหรือ ไม่ โดยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ผู้ รับ บริ ก ารได้ รั บ จะท าหน้ า ที่ เป็ น สิ่ ง เร้ า และเป็ น แหล่ งข้ อ มู ล แรกที่ กระตุ้ น ให้
ผู้รับบริการมีความรู้สกึ ชอบหรือไม่ชอบบริการหรือผลิตภัณฑ์นนั้ และเกิดความเชื่อมั่นใน บริการหรือผลิตภัณฑ์นนั้
องค์ประกอบที่ 2 เครื่องหมายการค้า ทาให้ผู้รับบริการได้นกึ ถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ ในด้าน ต่างๆ เช่น รูป
รส กลิ่น เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 3 เจตคติ หรือ ท่าทีหรือความรู้สึกของผู้รับบริการต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นความรู้สึก
ทางบวกหรือลบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยความรู้สึกทางบวกหรือลบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์เกิดจากการ
ได้รับข้อมู ลข่ าวสาร และ การนึกถึ งเครื่องหมายการค้านั้นๆ หากได้รับในทางบวก ความรู้สึก ที่มีต่อบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์รวมถึง การนึกถึงเครื่องหมายการค้านัน้ ก็จะเป็นในแง่บวกตามมา และในทางตรงกันข้าม หากได้รับในทาง
ลบ ความรู้สกึ ที่มตี ่อบริการหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงการนึกถึงเครื่องหมายการค้านั้นก็จะเป็นในแง่ลบ โดย เจตคติที่มีต่อ
เครื่องหมายการค้า มีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นนั้ ต่อไป
องค์ ประกอบที่ 4 ความเชื่อ มั่ น ในบริ ก ารหรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ การประเมิน และตั ด สิ น ใจว่าตรง กั บความ
ต้องการของตนเองหรือไม่ ความเชื่อมั่นเกิดจากที่ผู้รับบริการได้ รับข้อมูลข่าวสารในบริการหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ความศรัทธาที่มีต่อเครื่องหมายการค้า อิทธิพลของความเชื่อมั่นในบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ จะส่งผลต่อความมุ่งมั่นใน
การใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นนั้ ต่อไป
องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้ หมายถึง การตัดสินใจในการวางแผนที่จะใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์
เช่น จะใช้รุ่นใด สีใด เมื่อไร และซื้อกับใคร เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 6 การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้รับบริการตัดสินใจใช้ บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์นนั้ แล้ว จึงแสดงเป็นพฤติกรรมการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นนั้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตั ว แ ป ร ต า ม (Dependent Variable)

ปัจจัยคุณภาพการบริการ
ด้าน ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)
ด้าน ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability)
ด้าน การตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness)
ด้าน การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ(Assurance)
ด้าน ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

การตัดสินใจใช้บริการ

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยคุณ ภาพบริการด้านความเป็น รูป ธรรมของการบริการ (Tangible) ส่งผลต่อการตัด สินใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
2. ปั จจั ยคุณ ภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ ในการให้บ ริการ (Reliability) ส่งผลต่อ การตั ดสิน ใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
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3. ปัจจัยคุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ(Responsiveness) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
4. ปัจจัยคุณภาพบริการด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
(Assurance) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
5. ปัจจัยคุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน ของกลุ่ ม คนในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานครฯ ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative Research) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการ
ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จึงใช้สูตรการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้

n หมายถึงจานวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึงค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
z หมายถึงค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
การศึก ษาครั้งนี้ได้ ก าหนดระดั บ ความเชื่อ มั่ น ที่ 95% นั่ น คื อ ยอมให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่อ นในการเลือ ก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
= 384.16
เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากั บ 400
ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครฯทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดด้าน
เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การคานวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะคานวณ
ตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน และจากการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha coefficient) (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16) พบว่า ในแบบสอบถามทุกตอนมีค่าสูง
กว่า 0.8 ซึ่งแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Multiple choice)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวัดระดับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ จานวน 11 ข้อ เป็นคาถามแบบเลือกตอบ
(Multiple choice)
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก าร ของกลุ่ ม คนในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานครฯ
ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
(Reliability)ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ
บริ การ (Assurance) และด้ านความเห็ น อกเห็ น ใจ (Empathy) รวมทั้ งหมด 22 ข้ อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker
(Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับปัจจัยคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่ม
คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5
ตัวเลือก
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่ ม คนในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval
Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบ
เดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น
สิ่งสาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกทั้งการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่ว นออกจากกันได้ แต่ต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษาปั จจัยคุณ ภาพการ
บริการ ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน เพื่อขอคาแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่อเดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
โดยคานวณหาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยคานวณหาค่าสถิติได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ส ถิ ติเชิงอนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล เพื่อ หาปัจ จั ย
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
จ านวน400คน ด้ ว ยวิธีท างสถิ ติ โดยการ วิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิง พหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของคุณ
ประสพชัย พสุนนท์ (2553)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 57.0 มีอายุ 33 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ มีระดับปริญ ญาตรี คิดเป็นร้อยละ
82.0 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 35.3
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ย วกับพฤติก รรมการใช้บริการโรง พบว่าผู้มีอิทธิพ ลมากที่ สุด ต่อการเลือกใช้บริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชน คือ ครอบครัว (ร้อยละ 53.8) ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนต่อ 1-2 ครั้งต่อปี
(ร้ อ ยละ 56.8) โดยส่ ว นใหญ่ เข้ า รั บ บริ ก ารด้ า นzผู้ ป่ ว ยนอกของโรงพยาบาล (ร้ อ ยละ 48.3) ปั จ จุ บั น ใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลบารุงราษฏร์อยู่ (ร้อยละ 25.8) สาเหตุที่เลือกใช้ โรงพยาบาลเอกชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ มีการบริการที่
ดี และดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 21.8)
ส่ ว นที่ 3 ระดั บ ที่ ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก ารส่ ง ผลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แ ก่ ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangible) ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการให้ บ ริ ก าร
(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (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) ด้ า นการตอบสนองต่อ ความต้ อ งการการบริก าร (Responsiveness) ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจใช้บ ริก าร
โรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.51 และ S.D.=0.30) ด้าน
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การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคน
ในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.59 และ S.D.=0.36) ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก(Mean =
4.58 และ S.D.=0.37)
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยูร่ ะดับเห็นด้วย
มาก (Mean = 4.60 และ S.D.=0.35) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าตัดสินใจใช้การบริการเอกชนจาก
บุ ค ลากรทางการแพทย์ (Mean = 4.52 และ S.D.= 0.60) ข้ า พเจ้ า มี ค วามเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจจึ ง เลื อ กใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชน (Mean = 4.64 และ S.D.=0.51) การบริการที่สะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนของข้าพเจ้า (Mean = 4.62 และ S.D.=0.50) การที่โรงพยาบาลให้ความเชื่อมั่นต่อข้าพเจ้ามีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน (Mean = 4.59 และ S.D.=0.54) โรงพยาบาลให้ความเข้าใจและเห็น
อกเห็นใจต่อข้าพเจ้าในการใช้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชน (Mean = 4.65 และ
S.D.=0.51)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุ ของปั จ จัย คุ ณ ภาพการบริก ารที่ ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย(Regression)
33.739
5
6.748
165.276
0.00
ส่วนที่เหลือ(Residust)
16.086
394
0.041
Total

49.826
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ
บริการ (Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม
เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้บุคลิกภาพการตัดสินใจใช้บริการเป็นหลายตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
Constant
ด้าน Tangible

X1

0.921
-0.098
0.222

0.168
0.034

-0.106

5.476
-2.878
5.305

0.000
0.004

X2
0.042
0.223
0.000
ด้าน Reliability
X3
0.043
0.044
ด้าน Responsiveness
-0.087
-0.076
-2.021
X4
0.442
0.045
0.462
9.718
0.000
ด้าน Assurance
X5
0.324
0.047
0.346
6.905
0.000
ด้าน Empathy
R=0.823 , R Square = 0.677 , Adjusted R Square = 0.673 , Std Error of the Estimate = 0.20206
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ
บริการ (Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ดัง
ปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ได้ดังนี้
Y = 0.921 + (-0.106)(X1) + 0.223(X2) + (-0.076)(X3) + 0.462(X4) + 0.346(X5)
จากการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ พบว่า ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชน มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ
บริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ ส่งผลให้ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน และสามารถสรุปผลการทดสอบ สมมุตฐิ านการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ
ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
ปัจจัยคุณภาพการบริกาด้านความเห็นอกเห็นใจรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่าที่ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน อยู่
ในระดับที่ส่งผลมาก (Mean = 4.57 และ S.D.=0.29) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ
ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับที่ส่งผลมาก 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก
( Mean = 4.63 และ S.D.= 0.38) ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.57 และ S.D.=0.35) การตอบสนองต่อความ
ต้องการการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ อยู่
ในระดับดีมาก (Mean = 4.51 และ S.D.=0.30)การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
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บริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่ ม คนในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานครฯ อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ( Mean = 4.59 และ
S.D.=0.36) ความเห็ น อกเห็ น ใจ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่ ม คนในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก ( Mean = 4.58 และ S.D.=0.37)กล่าวคือ ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากงานบริการจัดเป็นงานที่
สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามารับบริการ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี (วรรณพร
สืบนุสนธิ,์ 2556) แต่การแข่งขันไม่ใช่เป็นการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด แต่ต้องเป็นการบริการที่สามารถทาให้ลูกค้า
พึงพอใจกับการบริการที่สุด โดยใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งตอบสนองลูกค้าได้อย่างดี ได้รับความ
เชื่อมั่น เชื่อถือจากลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะเกิดความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการอีก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Parasuraman et al.(1993)ที่กล่าวว่า เป็นความตั้งใจที่จะวัดความคาดหวังเบื้องต้นของลูกค้าเพื่อจะเป็น
สิ่งที่แทนมาตรฐานการบริการที่ดี ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการจะเกิดจากความต้องการหรืออาจเกิดจากข้อมูลที่
รับจากประสบการณ์ ในอดีต ซึ่งความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลที่แตกต่างกั นออกไปก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความ
ต้องการในสิ่งนัน้ และบางครัง้ ผู้รับบริการจะมีความคาดหวังปะปนมาด้วย ความคาดหวังที่ผู้มาใช้บริการต้องการหรือ
คาดว่าจะได้รับหรือสิ่งที่ได้รับจากการใช้บริการนั้นย่อมสะท้อนถึงความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. จากผลการศึกษา พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของ
กลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือใน
การให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้าน
ความเห็นอกเห็นใจ กล่าวคือ โรงพยาบาลเป็นธุรกิจบริการดังนัน้ การบริการจะเข้ามามีบาททุกขั้นตอนที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การให้บริการด้านการแพทย์ การบริการด้านสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ในระหว่างการรับบริการและหลังการรับบริการแล้วก็ตาม เพราะหากการบริการนั้นตรงกับ
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภคหรือ เกิ น ความคาดหวั งแล้ วนั้ น ย่ อ มสร้ างความพึ งพอใจให้ กั บ ผู้ บริ โภค น าไปสู่ ก าร
ประกอบการตัดสินใจใช้บริการ ทาให้มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะกลับมาใช้บริการซ้าอีก อาจรวมไปถึงการบอกต่อๆกับไปใน
กลุ่มลูกค้า ดังนั้น การแสดงออกถึงความเอาใจใส่และเห็นความสาคัญของผู้ซื้อตลอดระยะเวลาของการให้บริการ และ
การเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทาให้ลูกค้า
เกิดความมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่เขาได้ตัดสินใจซื้อ ทาให้การขายสินค้าทาได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าเก่าจะมีการ
ซื้อซ้าหรือซื้อเพิ่มโดยไม่ลังเล และยังจะทาให้ลูกค้าเกิดการพูดต่อๆ ไปในกลุ่มลูกค้า (ภรรคพล อุตระทอง, 2552)

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน
ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ กล่าวคือ เมื่อโรงพยาบาลเอกชน ให้ความสาคัญ กับปัจจัย
คุ ณ ภาพการบริ ก ารทั้ ง 5 ด้ า น จะส่ งผลให้ ผู้ รับ บริ ก ารตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน ได้ ง่ า ยขึ้ น เพราะ
ผู้รับบริการเชื่อว่าโรงพยาบาลนัน้ สามารถให้การรักษาที่ดที ี่สุดไปพร้อมกับการบริการที่ดีเลิศเหนือกว่าโรงพยาบาลอื่น
ดังนัน้ โรงพยาบาลเอกชน ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยคุณภาพการบริการในแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้
1. การวิจัยนี้สามารถนาไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพบริการที่มีอยู่
ว่าควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปในทิศทางใด เพื่อให้ก ารบริการของโรงพยาบาลมีศักยภาพที่เหนือกว่าโรงพยาบาลอื่นที่มี
มาตรฐานในระดับเดียวกัน เพราะการแก้ไขปัญ หาที่ข้อบกพร่องที่เรามีอยู่ให้ดีขึ้นสามารถสร้างความน่าเชื่อถือจาก
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กลุ่มผู้รับบริการรายเก่าให้เกิดความเชื่อมั่นในโรงพยาบาลได้ แสดงถึงความเอาใจใส่ที่ส่งไปยังผู้รั บบริการ นอกจากนี้
ยังแสดงให้ กลุ่ มผู้ รับบริการรายใหม่ให้เห็น ถึงความพยายามในการพัฒ นา และความต้องการบริก าร ทาให้ กลุ่ ม
ผู้รับบริการรายใหม่ให้ความสนใจและใช้บริการง่ายขึ้น
2. การวิจัยนี้บ่งบอกได้ถึงความต้องการการบริการในแบบต่างๆ ผู้ให้บริการสามารถนาการวิจัยนี้ไปเป็น
ข้อมูลด้านการผลิตการบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้ ซึ่งถ้าผลิตบริการที่ดี มีความเต็มใจในการ
บริก าร การใช้ก ลยุทธ์ก ารบริก ารจะทาให้ ผู้รับบริก ารจะเกิ ดการบอกต่อ ไปยังกลุ่ ม ลูก ค้าอื่น ๆ เกิ ด กระแสที่ ดีแ ก่
โรงพยาบาลดึงดูดให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้นแม้วา่ จะมีค่าใช้จ่ายากกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ตาม และ
เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับโรงพยาบาลได้
3. ผู้ให้บริการควรให้ความสาคัญกับการบริการในทุกด้านไม่วา่ จะเป็นจุดเล็กๆที่บางครั้งผู้รับบริการไม่ได้ให้
ความใส่ใจ แต่หากผู้ให้บริการให้ความสาคัญกับเรื่องเล็กน้อย เมื่อผู้รับบริการรับรู้ได้จะเกิดความประทับใจและชื่นชม
การให้บริการของผู้ให้บริการที่เกินความคาดหวัง ทาให้เกิดความผูกพันและซื่อสัตย์ต่อโรงพยาบาลได้
4. ผู้รับบริการในปัจจุบันมีการตัดสินใจที่ละเอียดและมีทางเลือกมากขึ้น ผู้รับบริการมีการหาข้อมูลก่อนทา
การตัดสินใจ ดังนัน้ หากโรงพยาบาลเราสามารถสร้างชื่อเสียงในเรื่องการบริการให้เป็นที่ยอมรับ การที่ผู้รับบริการจะ
ตัดสินใจใช้บริการก็จะง่ายขึ้น
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องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
The image of country of brand origin components that affect purchasing
decisions of consumers in Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ฐานีย์ บุญประดิษฐ์1* และ วรรณมาศ ใจหนัก1
Kedwadee Sombultawee1 Thanee Boonpradit1* and Wannamat Jaihnak1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่งสร้างสมการการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากงานวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ากว่า 25 ปี มี
สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และพบว่า
สินค้าหนึ่งชนิดมีหลายตราสินค้า มีการแข่งขันของตราสินค้าที่มากขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตราสินค้า
ที่มีชื่อเสียงจึงมักเป็นที่สนใจของผู้บริโภค จะได้ส่วนแบ่งการตลาดมาก ผู้บริโภคตัดสินใจจากประเทศแหล่งกาเนิดของ
ตราสินค้าซึ่งสามารถรับประกันคุณ ภาพคุณ ภาพได้น่าเชื่อถือได้ ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด ตราสินค้า นั้นมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หากภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าดี จะทาให้การตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นจุดแข็งของสินค้าได้ จากการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ด้านปัจจัย
ส่ วนบุ ค คล (X1) และ ด้ า นปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม (X3) ส่ งผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ า ของผู้ บริ โภค (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื Y = 1.385 + (0.209)X1 + (0.652)X3
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด, 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 2 5 , 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
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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

บทนา
ในในปัจจุบันเนื่องจากกระแสนิยมความทันสมัยยังคงเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในทั่วทุกมุมโลก การเลือกซื้อ
สินค้าต่างๆขึ้นอยูก่ ับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยูใ่ นชีวิตประจาวัน ประกอบกับการที่
ผู้บริโภคนิยมให้ความสาคัญกับความหลากหลาย รูปลักษณ์ ความสวยงาม สีสัน และคุณภาพของสินค้ามากยิ่งขึ้น
สินค้าแฟชั่นไม่วา่ จะเป็น เสื้อผ้า หมวก เครื่องประดับต่างๆ หรือแม้กระทั่งรองเท้า จึงมีคู่แข่งขันในการผลิตที่เพิ่มมาก
ขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับความ
ทันสมัยที่มีอิทธิพลกับผู้บริโภคเพียงเท่านั้น องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าก็เป็นปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการเลือกซือ้ สินค้าของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
สินค้าที่เหมือนกันอาจมีแหล่งกาเนิดที่ต่ างกัน ผู้บริโภคจะพิจารณาการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก ตราสินค้า
ราคา หรือความชอบส่วนตัว หากสินค้ามีองค์ประกอบภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดตี ่อ
สินค้านั้นไปด้วย ธุรกิจรองเท้าผ้าใบแบรนด์ดังที่มชี ่ือเสียงต่างนาเข้าจากต่างประเทศด้วยกันทั้งสิน้ และยังมีการแข่งขัน
ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะแข่งขันในเรื่องของความสะดวกสบาย ความทัน สมัย หรูหราและมีราคาแพง ผู้บริโภคจึ ง
พิจารณาการตัดสินใจซื้อจากภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดตราสินค้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการซือ้ สินค้าที่ได้มาตรฐาน
มากยิ่งขึน้ จากงานวิจัย (ยุวรา ฤทธิ์ดอน,ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ 2556: หน้า 635) กล่าวว่า องค์ประกอบภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกาเนิดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรูหราของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายมักนึก
ถึงคุณ สมบั ติของสิน ค้า ภาพลั กษณ์ ของตราสิน ค้า ความเหมาะสมของสิน ค้ากั บบุค ลิ ก ภาพของตนลั กษณะของ
ประเทศผู้ผลิตสินค้า สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะการซื้อใช้สินค้านาเข้าฟุ่มเฟือยมักมี
ความต้องการทาให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดี ดูทันสมัย หรือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้นภาพลักษณ์ของประเทศ
แหล่งกาเนิดสินค้าจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริโภคโดยส่ ว นใหญ่ ผู้ บ ริโภคจะท าการหาข้ อ มู ล ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในทั น ที
เนื่องจากเกิดความลังเลจากการซื้อสินค้า ทั้งในเรื่องของคุณ ภาพความคุ้มค่า และราคา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าธุร กิจ
รองเท้าจะมีการแข่งขันกันออกแบบรองเท้าผ้าใบใหม่ๆให้มีความโดดเด่นและทั นสมัยออกมาอย่างต่อเนื่องในทุ ก
ฤดูกาลเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าของตัวเอง ซึ่งถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดตี อ่ ตราสินค้านั้นจะทาให้เกิด
การตัดสินใจซือ้ ที่รวดเร็วมากยิ่งขึน้ และยังส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถกลับมาซื้อสินค้านัน้ ในครัง้ ต่อไปอีกด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตรา
สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ า ผ้ า ใบโดยท าการศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบ
ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ตราสิ น ค้ า และการตั ด สิ น ใจซื้ อ เนื่ อ งจากสถานที่ ข ายรองเท้ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ น
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะทาการสารวจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อรองเท้า
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ผ้าใบของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารของธุรกิ จรองเท้าผ้าใบแบรนด์ต่างๆ สามารถนาข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนในการพัฒนาการแข่งขันกับคูแ่ ข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด ตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า ทฤษฎีการตัดสินใจซือ้
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า
3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พื้นของกลุ่มผู้ซื้อรองเท้าในเขต
กรุงเทพมหานครและระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2559

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า (Country-of-origin image)
Philip Kotler (2000 อ้างถึงใน อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2012) ได้กล่าวไว้วา่ ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ความคิด
ความเชื่อและความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งได้ส่งิ หนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อมุมมองของบุคคลนั้นๆทั้งในด้านบวกและลบ
Samie (1994อ้างใน ณัฐนันท์ โปษกะบุตร, 2553) ได้กล่าวไว้วา่ ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า หมายถึงประเทศบ้านเกิด
ของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้า เป็นประเทศที่ผลิตสินค้าขึ้นมาหรือไม่ก็ได้ และเป็นประเทศที่ผู้บริโภคจะนึกถึงเมื่อ
กล่าวถึงตราสินค้านั้น หรือเป็นประเทศที่บริษัทใหญ่ก่อตัง้ อยู่
ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าหมายถึง ภาพ (Picture) ชื่อเสียง (Reputation) และแบบฉบับทางความคิด (Stereotype) ที่
ผู้บริโภคมีต่อสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง (Nagashima, 1970)
Terpstraและ R. Sarathy (2000) [8] จั ด องค์ ป ระกอบภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด สิ น ค้ า ได้ 3
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) มีอิทธิพลต่อความเชื่อและทัศนคติของผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคมี
ความตระหนั ก ถึงประเทศแหล่งก าเนิดสิ น ค้ า ผู้บริโภคจึ งเกิ ด การเปรีย บเทีย บสิ นค้ าจากแหล่งก าเนิดสิ น ค้ าด้ว ย
ความรู้สกึ ชาตินยิ มของแต่ละบุคคล
2. ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด (Product-Market Factors) ภาพลั ก ษณ์ ประเทศแหล่ ง ก าเนิ ด มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับสินค้า ทั้งคุณภาพ การออกแบบ การใช้ประโยชน์ ความสวยงาม ราคา ความต้องการใน
ตลาด และชื่อเสียง เป็นทัศนคติในการใช้สินค้า ซึ่งเชื่อมโยงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
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3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) สัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศแหล่งกาเนิด ในส่วน
การพัฒนาของประเทศ การเมืองสังคม วัฒนธรรมและการมีบทบาทในตลาดโลก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนใน
ประเทศ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และโอกาสที่ดใี นตลาด
ความหมายของการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคทาการเลือกสิ่งต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจทางเลือกใน
การซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่เสมอในชีวิตประจาวัน โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากสถานการณ์หรือตามข้อมูล
ต่างๆที่มีอยู่อย่างจากัด ซึ่งนักการตลาดจะทาการสังเกตและประเมินการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ฉัตยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ, 2545)
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับตัดสินใจซื้อ
จากการที่ Rook (1987) [9] ได้กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ทาให้เกิ ดความมั่นใจในสินค้าจาก
ประเทศแหล่งกาเนิด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ าคุ ณ ลั กษณะของสิ นค้าและการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของประเทศ
แหล่ งกาเนิดนั้นในครั้งต่อไป กระบวนการตั ดสิ น ใจในนิย าม “พฤติก รรมผู้บริโภค” ประกอบด้ วยกระบวนการ 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู้ปัญ หา (Problem recognition) ผู้ บริโภคจะรับรู้ปัญ หาได้เกิด จากความแตกต่างในปัจ จุบันกั บ
ความปรารถนา ถ้ามีส่งิ ใดที่มากระตุน้ มากพอจะทาให้ผู้บริโภคนัน้ หาหนทางที่จะแก้ไข นักการตลาดหรือนักโฆษณาจึง
ต้องพยายามหาจุดที่ผู้บริโภคต้องการแก้ไขเพื่อทาให้ผู้บริโภคได้รับความพึ่งพอใจจากการใช้สินค้ามากยิ่งขึ้น
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผู้บริโภคจะศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่ตนเองจะซื้อ เพื่อเป็นตัวช่วยใน
การตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลนัน้ จะส่งผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อด้วย แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 แหล่ง คือ
จากบุคคล การค้า สาธารณะ และ ประสบการณ์ โดยข้อมูลทุกแหล่งจะถูกวิเคราะห์เพื่อประเมินทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคต่อไป
3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจแล้วก็
จะทาการประเมินว่า สินค้ายี่ห้อใดน่าสนใจและดีกว่ากัน โดยจะขึ้นอยู่ กับประโยชน์และความพึงพอใจของผู้บริโภค
ดังนัน้ หากผลิตภัณฑ์มจี ุดเด่นที่จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ก็จะทาให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนัน้ ง่ายขึน้
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase) เป็นขั้นที่ผู้บริโภคจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้ผลิต ภัณ ฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดสาหรับเขา
บางครั้งแม้ว่าผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ตาม แต่อาจมีปัจจัยบางอย่างเข้ามากระทบทาให้เกิดการล่าช้า ลังเล เช่น
กลัวว่าจ่ายเงินไปแล้ว จะมีเงินเหลือใช้ไม่พอถึงสิ้นเดือน เกิดความไม่แน่ใจว่าผลิตภัณ ฑ์ใช้แล้วจะดีหรือไม่ มีการ
แนะนาจากเพื่อนให้ทบทวนในการเลือกซือ้ ดังนั้นการโฆษณาจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะเร่งให้เกิดการตัดสินใจที่เร็วยิ่งขึ้น
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์และบริโภคแล้วผูบ้ ริโภค
จะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแก้ไขปัญหาหรือทาให้เกิดความพึงพอใจได้มากน้อยเพียงใด ถ้าเกิดความพึงพอใจก็จะ
ทาให้เกิดการซือ้ ซ้าในตัวผลิตภัณฑ์นั้นอีก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยด้านองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกาเนิดสินค้า (Terpstraและ R.
Sarathy, 2000)
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
2. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด
สินค้า
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
1. องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด ตราที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ รองเท้าผ้าใบ มี 3 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน เนื่องจากไม่ทราบจานวนจึงใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)

n หมายถึงจานวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึงค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
z หมายถึงค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
การศึก ษาครั้งนี้ได้ ก าหนดระดั บ ความเชื่อ มั่ น ที่ 95% นั่ น คื อ ยอมให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่อ นในการเลือ ก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
= 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
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โดยเผื่อการสูญ เสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่างดังนั้นขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400
ตัวอย่าง
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น (Non-probability
Sampling)(ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) นั่นคือการสุ่มตัวอย่างพิจารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยจะเลือกศึกษากลุ่มประชากรที่ง่ายต่อการศึกษาในที่น้ีคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดด้านองค์ประกอบ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2559 แจกแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกั บพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่มี
หลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ องค์ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิด ตราสิ นค้าที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด
สินค้าและ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็ น 5 ระดั บให้ เลือ กเพีย งคาตอบเดี ยว และก าหนดให้แ ต่ล ะข้อ มี 5
ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ
จานวน 3ข้อ โดยใช้ระดั บการวัด ข้อมู ล แบบอั น ตรภาค (interval Scale) เป็ น การวัด แบบมาตราส่ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผล
ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าจานวน 1
ข้อ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) และความเชื่อ มั่ น (Reliability) ของเครื่อ งมือ ในการศึก ษาวิจั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นสิ่งสาคัญที่ซึ่งจะทาให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของการวิจัย
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้ากับปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้แนวคิดและทฤษฎี เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่ าน เพื่อ ขอคาแนะนาและปรับปรุงเพื่อให้ แน่ใจว่าเนื้อหามีค วามเที่ยงตรงและตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุม่ ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากใช้มาตราส่วนประมาณค่า จึง
ต้องใช้ วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้จริง (ศิริชัย พงษ์วิชัย,
2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.862 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากเกณฑ์ยอมรับจะอยู่
ที่ 0.7 ขึน้ ไป โดย Cronbach’s Alpha มีค่ายิ่งสูงจะยิ่งดี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ โดยคานวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นองค์ ป ระกอบภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ตราสิ น ค้ า โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่ ว นที่ 4 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของกลุ่ ม ผู้ บริ โภค โดยค านวณหาค่ า สถิ ติ ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ด้วยวิธีทางสถิตโิ ดย
การ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม แนวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553)
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
86.0) อายุต่ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 96.0) เป็นคนโสด (ร้อยละ 93.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 83.5) มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 94.3) มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 98)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จานวนรองเท้าผ้าใบที่มีในครอบครอง 2 คู่ (ร้อยละ 32.8) ราคารองเท้าผ้าใบที่เลือกซื้อน้อยกว่า 3,000 บาท (ร้อย
ละ 88.0) นิยมซื้อรองเท้าผ้าใบจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 62.0) ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความชอบส่วนตัว (ร้อยละ
58.3) เลือกซื้อรองเท้าผ้าใบเพราะภาพลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น (ร้อยละ 35.0) รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรองเท้าผ้าใบ
จากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 43.0) ระยะเวลาในการใช้งานรองเท้าผ้ าใบ1-2 ปี (ร้อยละ 65.0)ตรายี่ห้อรองเท้าผ้าใบที่
นิยมใช้ Converse (ร้อยละ 32.5)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้าและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด ตราสินค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภค อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.18 และ S.D.=0.56) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้งหมด3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล(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)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกั บการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ าผ้าใบ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค
(interval Scale) เป็ น การวั ด แบบมาตราส่ ว นประมาณ ค่ า (Rating Scale) ในการแปลความหมายของผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.14 และ S.D.= 0.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ของตราสิ น ค้ า รองเท้ า ผ้ า ใบ (Mean = 4.24 และ
S.D.=0.77), ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดที่มีความน่าเชื่อถือ (Mean =
4.14 และ S.D.=0.83)และผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิด (Mean = 4.03
และ S.D.=0.96)
ส่ ว นที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนการถดถอยเชิง พหุ ข ององค์ ประกอบภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศ
แหล่ งก าเนิด ตราสิน ค้ าที่ ส่ งผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ าผ้ าใบโดยใช้ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย (Regression)
81.858
3
27.286
87.308
0.00
ส่วนที่เหลือ (Residues)
123.761
396
0.313
Total

205.620

399
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จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 1 พบว่าองค์ ประกอบภาพลั ก ษณ์ ประเทศแหล่งก าเนิด สิ น ค้า ที่ ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบจากทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้าและ ปั จจัย
ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ต อบแบบสอบถาม เมื่ อ ใช้ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิง พหุ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
Constant
1.385
0.233
5.939
0.000
ปัจจัยส่วนบุคคล
X1
0.239
0.079
0.209
3.029
ปัจจัยด้านสินค้าและ
X2
-0.250
0.147
-0.179
-1.704
การตลาดสินค้า
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
X3
0.675
0.080
0.652
8.489
R= 0.631, R Square = 0.398, Adjusted R Square = 0.394, Std. Error of the Estimate = 0.559

0.003
0.089
0.000

จากการการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบเพียง 2 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ รองเท้าผ้าใบประกอบด้วย 1ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้า ดังปรากฏในตารางที่ 2
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ โดยสามารถ
กาหนดตัวแปร องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า สามารถกาหนดได้เป็นดังต่อไปนี้ X1=ปัจจัย
ส่วนบุคคล, X2 =ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้า X3=ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และ Y =การตัดสินใจซื้อรองเท้า
ผ้าใบ (วัดโดยใช้ rating scale) องค์ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี 2 ด้านดังนี้
Y = 1.385 + (0.209) X1 + (0.652) X3
เมื่อ

Y แทนการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ
X1 แทน ปัจจัยส่วนบุคคล
X3 แทน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบและสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมุติฐานที่ได้จากแนวคิดและทฤษฎีในการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้าทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รองเท้าผ้าใบ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ

ผลการวิจัย
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ าผ้ า ใบของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก (Mean =4.18 และ
S.D.=0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 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) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน
สอดคล้องหรืออาจเกิดการขัดแย้งขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าได้ดังนี้ คือ 1.ปัจจัยส่วน
บุคคล จะมีอทิ ธิพลต่อความเชื่อและทัศนคติของผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคอาจเกิดการเปรียบเทียบสินค้าจากแหล่งกาเนิด
ตราสิ น ค้ า เนื่ อ งจากมี ค วามรู้ สึ ก ชาติ นิ ย มของแต่ ล ะบุ ค คลที่ ต่ า งกั น 2.ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด จะมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้สินค้าแต่ผู้บริโภคอาจไม่ได้คานึงถึงของราคา กระบวนการผลิตด้านโฆษณาและชื่อเสียง 3.
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จะสะท้อนนิสัยของคนในประเทศ การเมืองสังคม วัฒนธรรมและการมีบทบาทในตลาดโลก
มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Terpstra and R. Sarathy, 2000) ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ มาสามารถบอกได้ว่า
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดตัดสินใจซือ้
จากผลการศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รองเท้า
ผ้าใบเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
ผ้ า ใบประกอบด้ ว ย 1 ด้ า น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด หมายถึ ง การค านึ ง ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศ
แหล่งกาเนิดทีม่ คี วามสัมพันธ์กับสินค้า การออกแบบ ราคา ความต้องการในตลาด ชื่อเสียง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเนื่องจากจะสอดคล้องกับแนวคิดที่วา่ เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ทาให้เกิดความมั่นใจในสินค้าจากประเทศ
แหล่ งก าเนิดตราสิน ค้า จะส่งผลให้ ผู้บริโภคจดจาคุณ ลั กษณะของสิ นค้ าและการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าของประเทศ
แหล่ ง ก าเนิ ด นั้ น ในครั้ ง ต่ อ ไปและเนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ บ ริ โภคได้ ชาระเงิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุด บางครัง้ แม้วา่ ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ตาม แต่อาจมีปัจจัยบางอย่างเข้ามากระทบทาให้
เกิดการล่าช้า ลังเล เช่น กลัวว่าจ่ายเงินไปแล้ว จะมีเงินเหลือใช้ไม่พอ (Rook, 1987)

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด
กล่ าวคื อ เมื่อผู้ บริห ารของธุ รกิ จรองเท้ าผ้ าใบแบรนด์ ต่างๆให้ ค วามสาคัญ กั บ ปั จจั ยส่ วนบุ ค คล และปั จจั ย ด้า น
สภาพแวดล้อม จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซือ้ รองเท้าผ้าใบมากยิ่งขึ้น เพราะ หากผู้บริโภคตัดสินใจซึ่งในครั้ง
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แรก การตั ด สิ น ใจในครั้ง ต่อ ไปก็ จ ะง่า ยมากยิ่ งขึ้น ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารของธุ รกิ จ รองเท้ า ผ้ า ใบแบรนด์ ต่ า งๆ ควรให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปั จ จั ยส่ วนบุ ค คล ผู้ บริ ห ารของธุ รกิ จ รองเท้ าผ้ า ใบแบรนด์ ต่า งๆควรให้ ค วามส าคั ญ กั บองค์ ป ระกอบ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าด้านนี้ เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อ ว่า ประสบการณ์ที่ดีกับประเทศแหล่งกาเนิด
สินค้าจะทาให้ผู้บริโภคเกิด ความเชื่อมั่นในตัวสินค้ ารองเท้าผ้าใบมากยิ่งขึ้น การใช้สินค้ารองเท้ าผ้าใบนาเข้าจาก
ต่ า งประเทศที่ เชี่ ย วชาญการผลิ ต ท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องตั ว เองดู ทั น สมั ย และสิ น ค้ า รองเท้ า ผ้ า ใบจากประเทศ
แหล่งกาเนิดที่มีชอื่ เสียงส่งผลให้ดูนา่ เชื่อถือซึ่งเป็นคุณสมบัตพิ ้ืนฐานที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรมของ
ประเทศแหล่งกาเนิด ที่จะสะท้อนนิสัยของคนในประเทศเนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่า วัฒนธรรมของประเทศผู้ผลิตสินค้า
ทาให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นเศรษฐกิจที่ดีทาให้สินค้าจากประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี และ
ลักษณะประชากรของประเทศผู้ผลิตสินค้ามีส่วนทาให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าดูดี ถ้าหากผู้บริหารของธุรกิจรองเท้า
ผ้าใบแบรนด์ตา่ งๆให้ความสาคัญกับด้านนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้
3. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด เนื่องจากองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าด้าน
นี้ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ดังนั้นผู้บริหารของธุรกิจรองเท้าผ้าใบแบรนด์ต่างๆอาจให้ความสาคัญ
ในปัจจัยด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่นๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการตลาดที่เหมาะกับตลาดของแต่ละประเทศ
นั้นๆด้วย ที่จะต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยต่างๆในระดับที่ต่างกันไป ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผล แต่ปัจจัยทุกปัจจัยของ
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้บริษัทนั้นประสบ
ความสาเร็จได้เช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริโภคที่ซื้อรองเท้าผ้าใบใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และต้องขอกราบขอบพระคุ ณ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ที่คอยให้คาแนะ และให้การสนับสนุนต่อผู้ทาวิจัยตลอดมาจนทาให้
ผลวิจัยครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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อิทธิพลด้านการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
“Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน
The influence of brand equity perception affecting Samsung brand loyalty of
Gen Y in Pathumwan
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ณัฐพร ลิช้า1* และ วนาลี ฐิตเิ วศน์1
Kedwadee Sombultawee1, Nuttaporn Licham1* and Wanalee Thitiwet1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ จี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า “Samsung”ของกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน และสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มGen Y ในเขตปทุมวันที่ใช้ตราสินค้า “Samsung” จานวน 400คน โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวมรวบข้อมู ล วิเคราะห์ข้อมู ลโดยการใช้ก ารวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคู ณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจั ย คื อ ระดั บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บความจงรัก ภั ก ดี ในตราสิ น ค้ า “Samsung”ของผู้ ต อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความจงรักภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.64, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า จะซื้อตราสินค้าเดิมในการซื้อครั้งต่อไป (Mean = 3.84, S.D. = 0.78) จะซื้อตราสินค้า
เดิมในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม(Mean = 3.76, S.D. = 0.80) ผูกมัดตัวเองกับตราสินค้าที่เป็นเจ้าของอยู่
(Mean = 3.58, S.D. = 0.80) และในการซื้อครั้งต่อไปเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ สาหรับตราสินค้าเดิมมากกว่าตราสินค้า
อื่น(Mean = 3.40, S.D. = 0.68) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน มี
ความจงรักภักดีในตราสินค้า“Samsung”เป็นอย่างมาก
คาสาคัญ: การรับรู้ คุณค่าตราสินค้า ความจงรักภักดี

1 คณะวิทยาการจัดการ, มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120
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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

บทนา
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงการทางานระหว่างกันให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและยัง
เป็นปั จจัยสาคัญ ในการสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณ ฑ์ โดยเทคโนโลยี นั้นจะมาพร้อมกั บนวัต กรรมซึ่งอาจมาใน
รูปแบบของแนวความคิดหรือปรากฏออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ขนึ้ อยูก่ ับความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญขององค์กรที่เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีนั่นเอง หากกล่าวถึงผู้นาทางด้านเทคโนโลยี ในปัจจุบันเชื่อได้
ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีตราสินค้าเพียงไม่กี่ย่ีห้อที่ปรากฏขึ้นมาในความคิด ซึ่งหนึ่งในยี่ห้อนั้นคงหลี กเลี่ยงตราสินค้า
SAMSUNG ไม่ได้ ที่มีการคิดค้น ผลิตและพัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด ประกอบกับเป็นตราสินค้าที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกวงจรการใช้ชีวิต
ตราสินค้า SAMSUNG จึงขึน้ มาเป็นบริษัทชัน้ นาในระดับโลกในฐานะผู้นาทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี และปัจจุบัน
ยังเป็ น ตราสิ น ค้ า ที่ ติด อั น ดั บ 1 ใน 10 ตราสิ น ค้ า ที่ ค นกล่ า วถึ งมากที่ สุ ด อีก ด้ ว ยเช่น กั น [นิต ยสาร Fortune 2012:
จัดลาดับบริษัทชัน้ นาระดับโลก 100 แห่งแรก]
ตราสินค้ามีความสาคัญอย่างมากต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนภาพลักษณ์หรือรากฐานขององค์กร
โดยธุรกิจพยายามสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับตราสินค้า ซึ่งมูลค่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตราสินค้านั้นมีคุณค่าในสายตา
ของผู้บริโภค ตราสินค้าที่ผู้บริโภคเล็งเห็นว่ามีคุณค่า ต้องเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของ
สินค้านั้นๆและตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง [ธวัชชัย สุวรรณสาร.(2555).ยกระดับแบรนด์ ด้วยการสร้าง
คุณค่าให้แบรนด์ของคุณ.] ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ โดยสามารถรับรู้คุณค่าตราสินค้าได้ในรูปแบบ
ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ตราสินค้า SAMSUNG มีการสื่อสารคุณค่าตราสินค้าอย่างครอบคลุม กระจายอย่างทั่วถึง
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ จึงก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ถ้าหาก
สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคได้แล้วนัน้ เมื่อธุรกิจเกิดผลิตภั ณฑ์ใหม่ขนึ้ มาก็จะสามารถเข้าถึงและ
ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากกว่าธุรกิจที่ไม่มกี ารสร้างการจดจา การรับรู้ในตราสินค้านั้นๆ
การรับรู้คุ ณ ค่า ตราสิน ค้าเป็ นปั จจัยส าคั ญ ที่ ส่งผลให้ธุรกิจ ประสบความสาเร็จ ซึ่ งแสดงให้เห็น ถึงความ
คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ธุรกิจที่มีตราสินค้าที่มั่นคงจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น ต่อตัวผลิตภัณฑ์
และเกิดความซื่อสัตย์ตามมา ส่งผลให้ตราสินค้านั้นกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อเมื่อ
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เปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่นๆ โดยตราสินค้าเป็นสิ่งที่แยกความแตกต่างของสินค้าและสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอีกด้วย ธุรกิจจึงมีโอกาสที่จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานผู้บริโภคเดิมและดึงดูดผู้บริโภคกลุม่ ใหม่
ให้เลือกซื้อตราสินค้าของเรา ดังนั้นเมื่อเกิดการรับรู้ที่ดีต่อคุณค่าตราสินค้าจะส่งผลให้เกิดความภักดีในตราสินค้า
ตามมาเช่นกัน
ความจงรักภักดีในตราสินค้า คือ การที่ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้านั้นๆไม่วา่ จะเป็นมุมมองในทาง
จิตวิทยา ซึ่งเกิดการตระหนักถึง เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า ในมุมมองด้านนี้เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ในระยะยาว และมุมมองทางด้านพฤติกรรมการซื้อ นั่นคือ เกิดการซื้อซ้าอย่างต่อเนื่องนั่นเอง โดยการสร้างการรับรู้
ที่ดีให้กับตราสินค้าจะนามาซึ่งความจงรักภักดีต่อตราสินค้า นั้นๆตามมา ทางบริษัท SAMSUNG มีการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ โดยคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตราสินค้านั้นไม่ห่างหายไปจากตลาด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและไม่ห่างหายไปจากสายตาของผู้บริโภค ประกอบกับตราสินค้ามีฐานการจาหน่ายกระจาย
อย่างกว้างขวาง และสะดวกต่อการมีไว้ในครอบครอง จึงทาให้ตราสินค้า SAMSUNG คงอยู่ในตลาดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ
จากการกล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่
ส่ งผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ในตราสิ น ค้ า SAMSUNG ของกลุ่ ม Gen Y ในเขตปทุ ม วั น เนื่ อ งจากช่ว งวั ย ดั งกล่ า วมี
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันและให้ค วามสนใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้น
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยเดิมไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ [5 ลักษณะเด่น Gen Y และ 3 แนวทางวางกลยุทธ์มัดใจ:
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ] และในเขตพื้นที่ปทุมวันเป็นย่านใจกลางเมือง เป็นศูนย์รวมของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจใน
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีเดี ย วกั น เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารผ่ านเทคโนโลยีแ บบใหม่ให้ เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริโภคตาม
กลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้รับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีตามมา และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์อกี ด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Samsung ของ
กลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
- การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness)
- การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations)
- การรับรู้คุณภาพ (Brand Perceived Quality)

ความจงรักภักดีในตราสินค้า
“ SAMSUNG ”ของกลุม่ Gen Y
ในเขตปทุมวัน
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สมมุติฐาน
1. อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ควรสนับสนุน เพื่อส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
“ SAMSUNG ”ของกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้า
ตราสินค้า หมายถึง รูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชื่อ ลักษณะ เงื่อนไข เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดความแตกต่างเพื่อ
แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ข ายขายสิ น ค้ า ประภทไหนและมี ค วามแตกต่ า งกั บ ยี่ ห้ อ อื่ น อย่ า งไร ลั ก ษณะของตราสิ น ค้ า
ประกอบด้วย 1) บุคลิ กที่ยั่งยืน (Durable Personality) คื อคุณ ค่าที่ปรากฏในตราสินค้ า 2) ผู้บริโภคจะตั ดสินใจซื้ อ
สินค้าได้นั้นต้องมีความรู้สึกพอในสินค้าอยู่ในระดับหนึ่ง 3) คุณ ค่าตราสินค้าเกิดจากภาพลักษณ์ หรือภาพพจน์ใน
ความคิดของผู้บริโภค 4) สินค้านั้นมีคุณลักษณะเหมือนกันได้ แต่ต่างกันที่คุณค่าในตราสินค้านั้นลอกเลียนแบบกัน
ไม่ได้ เพราะเป็นการจดจาของผู้บริโภคซึ่งยากต่อการลบเลือนได้ [เสรี วงษ์มณฑา (2542 อ้างใน ปาริชาติ เพชรวิเศษ
,2555)]
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า
การรับรู้ หมายถึง การสัมผัสที่มีความหมาย แล้วทาการแปลผลออกมาให้เป็นผลลัพธ์ที่มีความหมาย ซึ่งการแปล
ผลนี้จะต้องมาจากประสบการณ์เดิมหรือความเดิม ถ้าหากไม่มีความรู้เดิมก็จะไม่เกิดการรับรู้แต่เป็นเพียงการสัมผัส
เท่านั้น หรืออาจกล่าวได้วา่ การรับรู้นั้น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของคนกับการรับรู้ส่ิงที่เกิดขึ้นต่างๆ
รอบตัวเรา โดยสันผัสได้จากประสาทสัมผัสทั้ งห้า อันได้แก่ การมองเห็น การได้ ยิน การรู้สึก การได้กลิ่นและ การ
สัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะแปลผลออกมาจากประสบการณ์เดิมเช่นกัน (จาเนียร ช่วงโชติ ,2532:อ้างในนายสุริโย ชัยโสภา
,2549)
แนวคิดทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า
คุณค่าตราสินค้า เปรียบเสมือนมูลค่าเพิ่มในตั วผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยจะสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด
และการแสดงออกของผู้บริโภค คุณค่าตราสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่มีคุณค่าทางด้านจิตวิทยาและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Kotler, 2009 : อ้างใน วงศกร จันทระ ,2558)
Feldwick ได้ แ บ่ ง ประเภทคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ไว้ 3 ประเภท คื อ 1) Brand Valuation มู ล ค่ า ของตราสิ น ค้ า
หมายถึง มูลค่ารวมทั้งหมดที่ขายสินค้าได้ 2) Brand Strength ความแข็งแกร่งของตราสินค้า หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้ากับตราสินค้า 3) Brand Description หมายถึง การเชื่อมโยงและความเชื่อของผู้บริโภคที่มตี ่อตราสินค้
[ Feldwick,1999 อ้างใน อรรจ์ วิสุทธิถาวรวงศ์, 2548 หน้า 26]
การสร้างการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงต่อตราสินค้า สามารถที่จะช่วย
เพิ่มหรือลดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นได้ คุณค่าในตราสินค้า มีองค์ประกอบ 3 ส่วน (Kotler&Keller , 2009,อ้างใน ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2552) ได้แก่
- การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริโภคที่จะระบุความแตกต่างใน
ตราสินค้านั้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากการจดจาตราสินค้า
- การเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้ า (Brand Associations) เกิ ด จากความรู้ สึ ก ความคิ ด การรั บ รู้ ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ทัศนคติและภาพลักษณ์ ที่สง่ ผลต่อความสัมพันธ์กับตราสินค้า
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- การรับรู้คุณภาพ (Brand Perceived Quality) ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า คุณภาพที่ผู้บริโภครับรู้
เกิดจากความคิดในทัศนคติของผู้ บริโภคและเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคนั้นมีความตั้งใจจะใช้สินค้าที่เกิดจากการ
รับรู้ในเชิงบวก
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ความภักดีเป็นองค์ประกอบของคุณค่าในตราสินค้าที่สาคัญที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคไม่เห็น
ถึงความแตกต่างของสินค้ าในแต่ละตรายี่ห้อจึ งอาจเป็น เหตุให้ผู้ บริโภคตัดสิ นใจเลือกซื้อตรายี่ห้อ อื่น แต่ถ้ าหาก
ผู้บริโภคเกิดความภักดีในตราสินค้าจะก่อให้เกิดการซือ้ ซ้า เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ใน
การใช้สิน ค้ าแล้ วจะน ามาซึ่งการลดต้นทุ น ทางการตลาดของธุรกิจ มีอานาจในการต่อ รองและมีค วามได้เปรีย บ
ทางการแข่ งขั น กั บคู่ แ ข่ ง จึ งสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งศั ก ยภาพของตราสิ น ค้ า อีก ด้ วย (Aaker 1991:อ้า งใน ณั ฐ ธิ ด า โพธิ์
ประเสริฐ ,2556)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Generation Y
“Gen Y” เป็นกลุ่มที่มีอายุ 21-36 ปี นิยมการเปิดรับและเชี่ยวชาญการใช้ส่อื ใหม่ตา่ งๆ เนื่องจากเกิดและ
เติบโตมากับยุคการเกิดขึน้ ของสื่อใหม่ มีความอดทนค่อนข้างต่า ใจร้อน ฉลาดในการตัดสินใจซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เชื่อการ
โฆษณา นิยมค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อใช้ด้วยตนเองและคนใกล้ตัวรอบข้าง นิยมซื้อหรือใช้สินค้าโดยคานึงถึง
ตราสินค้า คุ ณภาพ ไม่เกี่ยงในเรื่องของราคา แต่งกายเพื่อแสดงรสนิยม เป็นเอกลักษณ์ ยามว่างชอบพบปะเพื่อนฝู ง
รับประทานอาหารนอกบ้าน และท่องเที่ยว (อ้างใน:ดนุพล เอี่ยวภิรมย์กุล และสรรศรี เพ็ญรัชตพันธ์,2554: 14-27)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนตรนภา ชิ น ะสกุ ล ชั ย (2553) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการใช้ กั บ การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์มอื ถือยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศั พท์มือถือยี่ห้อไอโฟน
และการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการใช้งานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลาการใช้งานโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน มีลักษณะการใช้งานที่ต้องการในด้านของ
เกมส์มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อใช้งานเป็นเครื่องหลักมากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบครองผลิตภัณฑ์
ใดๆ ของทางแอปเปิ ลนอกเหนือ จากโทรศัพ ท์ มือถื อ ยี่ห้ อไอโฟน ในส่ วนของการรับรู้คุณ ค่าตราสิน ค้ าของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีตอ่ โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า
และด้านความภักดีตอ่ ตราสินค้า ทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในระดับมาก

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน
ตราสิ นค้ า SAMSUNG ของกลุ่ ม Generation Y ในเขตปทุ ม วัน ซึ่ งเป็ น การวิจัยเชิงปริม าณ(Quantitative Research)
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ได้
ดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวันที่รับรู้คุณค่าตราสิน
SAMSUNG ซึ่งมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ความน่าจะเป็น และหลังจากนั้นสุ่ม
ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน กาหนดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร การศึกษาในครั้งนีไ้ ด้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่
95% นั่นหมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่าง
ได้ดังนี้
=384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยครัง้ นี้จึงเท่ากับ 400
ตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
1.3.1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้แบบความน่าจะ
เป็น มีวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่ม Gen Y รวมตัวกันได้แก่
สยามสแควร์จามจุรสี แควร์ สามย่านและมาบุญครอง
1.3.2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยไปยังสถานที่
ทั้ง 4 ที่มาจากการจับฉลากแล้วทาการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างGen Y จานวน 400 ตัวอย่างซึ่งจะแบ่ง
สัดส่วนการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานที่ละ 100 ตัวอย่าง ได้แก่
-สยามสแควร์ จานวน 100 คน
- จามจุรสี แควร์ จานวน 100 คน
- สามย่าน จานวน 100 คน
- มาบุญครอง จานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของคาถามจะ
เป็นคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า“Samsung” ของกลุม่ ตัวอย่างใน
เขตปทุมวัน ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็นคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน
จานวน 3 ด้ าน ด้ านที่ 1 จ านวน 6 ข้อ ด้ านที่ 2 จ านวน 5 ข้อและด้ านที่ 3 จานวน 6 ข้ อ โดยใช้ระดั บการวัดข้อมู ล
ประเภทอั นตรภาค (Interval scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดั บให้
เลือกเพียงคาตอบเดียว โดยกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y จานวน 4 ข้อ
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว โดยกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่ ว นที่ 5 ค าถามให้ แ สดงข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ อิท ธิ พ ลด้ านการรับรู้ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้ า ที่ ส่ งผลต่อ ความ
จงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน จานวน1ข้อเป็นคาถามปลายเปิดสามารถตอบได้
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น
สิ่งสาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกทั้งการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่ สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลการรับรู้คุณค่า
ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า SAMSUNG ของกลุ่ ม Gen Y ในเขตปทุ ม วั น โดยทบทวน
วรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้คุณ ค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า มาใช้ในการทาแบบสอบถามตลอดจนผลงานที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ใช้โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS ในการประมวลผล และน า
ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิจั ย ในครั้ งนี้ ได้ ค่ า ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.732 แสดงว่ า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
3. น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความเชื่ อ มั่ น ไปเก็ บรวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างในเขตปทุมวันจานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ ทาการตรวจสอบความถู ก ต้องของข้อ มู ล แล้ วน าข้อ มู ลที่ ได้นั้น ไปวิเคราะห์ ด้ วยโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิตดิ ังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่วนของข้อมูลทั่วไป และข้อมูล
พฤติ ก รรมด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ในส่วนของข้อ มูล ด้ านการรับรู้คุ ณ ค่ าตราสิน ค้ า “SAMSUNG” ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยทาการทดสอบสมมุติฐานเพื่อ
ศึกษาหา อิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า “SAMSUNG” ของกลุ่ม Gen Y ใน
เขตปทุมวัน ด้วยวิธีทางสถิติ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) ตามแนวทาง
ของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เนื่องจากเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จึงมีเกณฑ์การแปลความหมายตาม
วิธีการ Arbitrary weighting ของไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูล 5 ส่วนสรุปได้
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 73.5 มีอายุ อายุ 20-36 ปี คิดเป็นร้อยละ 59 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.3 มีอาชีพเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.3 โดยส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของตราสินค้าจากสื่อออนไลน์ Facebook คิดเป็นร้อยละ 53 โดยผู้ที่มีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 28 มีช่วงเวลาที่รับข้อมูลข่าวสาร 20.01-24.00 น.คิดเป็น
ร้อ ยละ 38.3 โดยสื่อ ที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ การเลือ กซื้ อ ตราสิ น ค้ า มากที่ สุ ด คื อ Facebook คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48 สาเหตุ ที่
ตัดสินใจซื้อตราสินค้ามาจากคุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 31 และรู้จักตราสินค้าผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย
ละ 47.3
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้า “Samsung” ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวมพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้าอยูใ่ นระดับมาก (Mean=4.02 , S.D. =0.47 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.16, S.D. =0.50) รองลงมาคือด้านการเชื่อมโยงตรา
สินค้า (Mean = 4.00, S.D. = 0.59) และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า(Mean = 3.91, S.D. = 0.55) ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความจงรักภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.64, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า จะซื้อตราสินค้าเดิมในการซื้อครั้งต่อไป (Mean = 3.84, S.D. = 0.78) จะซื้อตราสินค้า
เดิมในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม(Mean = 3.76, S.D. = 0.80) ผูกมัดตัวเองกับตราสินค้าที่เป็นเจ้าของอยู่
(Mean = 3.58, S.D. = 0.80) และในการซื้อครั้งต่อไปเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ สาหรับตราสินค้าเดิมมากกว่าตราสินค้า
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อื่น(Mean = 3.40, S.D. = 0.68)ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน มี
ความจงรักภักดีในตราสินค้า“Samsung”เป็นอย่างมาก
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุ คูณของอิทธิพลด้านการรับรู้คุณ ค่าตราสินค้าที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
แหล่งความแปรปรวน
SUM of
df
Mean
F
Sig.
Squares
Square
การถดถอย (Regression)
38.777
3
12.926
45.263
0.000
ส่วนที่เหลือ(Residual)
Total

113.083
151.859

396
399

0.286

จากการวิเคราะห์ตารางที่1 อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
“Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวันจากทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า , ด้านเชื่อมโยงตรา
สินค้าและด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่ออิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า“SAMSUNG”เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
T
Sig.
Constant
1.051
0.243
4.325
0.00
ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า
X1
0.182
0.063
0.150
2.914
0.004
ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า
X2
0.280
0.073
0.271
3.817
0.000
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
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
จากการวิเคราะห์ตารางที่2 พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทั้ง 3 ด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านการ
รู้จักชื่อตราสินค้า, ด้านเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้านั้น ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า “Samsung”ของกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวันครบทุกด้าน ดังปรากฏในตารางที่2
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y ใน
เขตปทุมวันทั้ง 3 ด้านดังนี้
Y = 1.051+ (0.150) X1 + (0.271)X2 + (0.163)X3
เมื่อ
Y แทน ความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน
X1 แทน การรับรู้คุณค่าตราสินค้า “Samsung” ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า
X2 แทน การรับรู้คุณค่าตราสินค้า “Samsung” ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า
X3 แทน การรับรู้คุณค่าตราสินค้า “Samsung” ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า “Samsung”ของกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการรู้จักชื่อตรา
สินค้า,ด้านเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า จึงทาให้อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักชื่อตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
“Samsung”
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านเชือ่ มโยงตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
“Samsung”
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า “Samsung”

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

จากตารางข้างต้นทาให้เทราบกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านเชื่อมโยงตราสินค้า
ส่งทางบวกต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า“Samsung” มากกว่าด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพ
ตราสินค้า

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า
“Samsung”ของกลุม่ Gen Y จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นั่นหมายความว่าผู้บริโภคนั้น
จะรู้จักตราสินค้าได้ก็ต่อเมื่อชื่อของตราสินค้ามีความจาเพาะแตกต่างจากตราสินค้าอื่นโดยสิน้ เชิง เมื่อผู้บริโภคจดจา
ตราสินค้าได้แล้วนั้นจะนาไปสู่การเชื่อมโยงตราสินค้าจากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา นามาซึ่งการรับรู้ในคุณภาพตรา
สินค้า เมื่อสินค้านัน้ มีคุณภาพที่ดีกว่าตราสินค้าคู่แข่งทั้งคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกจะนามาซึ่งการตัดสินใจ
เลือกซื้อไว้ในครองครอง เมื่อเกิดการรับรู้ในทิศทางบวกต่อตราสินค้านั้นจะนาไปสู่ การซื้อซ้าอย่างต่อเนื่องและเกิด
ความจงรักภักดีในตราสินค้าที่สุด (Kotler&Keller , 2009,อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2552) ดังนั้น อิทธิพล
ด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
ซึ่งอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทั้ง 3 ด้านนั้นมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวกซึ่งส่งผลต่อความ
จงรักภักดีในตราสินค้า ประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า (Brand Awareness) ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า
(Brand Associations) และด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ภาพตราสิ น ค้า (Brand Perceived Quality) ปั จจั ย ทั้ ง 3 ด้ า นนี้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันจึงจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป โดยแสดงให้เห็นถึงการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นตราสินค้า“Samsung”จึงควรให้ความสาคัญกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทั้ง 3
ด้าน ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้ามากยิ่งขึ้นและเมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้และภักดีในตรา
สินค้าแล้วจะนามาซึ่งความมีศักยภาพของตราสินค้าและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันกับตราสินค้าคู่แข่ง
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณกลุ่มวัยรุ่นในบริเวณสยาม ที่อนุญาตให้
ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถาม และต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ที่
คอยให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผู้ทาวิจัยตลอดมา จนทาให้ผลการวิจัยครัง้ นี้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า
“Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าตราสินค้า “Samsung”
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของตราสินค้าเป็นอย่างดี ดังนั้นถ้า
หากต้องการให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักและรับรู้กันอย่างทั่วถึง ตราสินค้านั้นต้องมีการปรับปรุงการรับรู้ในแต่ละด้านเป็น
ประจาและหมั่นทาการติดตามผลอยู่เสมอ ซึ่งผู้จัดทาวิจัยมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. การรับรู้ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า จะบ่งบอกถึงการที่ผู้บริโภคสามารถจาชื่อตรายี่ห้อของสินค้าและ
บริการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เนื่องจากจะบอกถึงการจดจาของผู้บริโภคได้ว่าในปัจจุบันผู้บริโภคมีการจาชื่อตรา
สินค้ายี่ห้อใดได้บ้าง ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความคุ้นเคยของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ฉะนั้นควรมีการสื่อสารการตลาด
ให้ครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคในทุกระดับหรือควรทา
กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดการรับรู้ในภาพลักษณ์ที่ดขี องตราสินค้า
2. การรับรู้ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า จะบ่งบอกถึงการที่ผู้บริโภคมีความเชื่อว่าตราสินค้านั้นจะมีคุณสมบัติ
และคุณประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจได้ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อตราสินค้า เมื่อตราสินค้า
ได้ได้รับการตอบสนองและเป็นที่พอใจ ฉะนั้นควรทาให้สินค้านั้นสามารถเชื่อมโยงความเป็นตัวตนของผู้บริโภคมาก
ที่สุด เช่น ผลิตสินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภค ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดตี อ่ ตราสินค้า
3. การรับรู้ดา้ นคุณภาพตราสินค้า จะบ่งบอกถึงการที่ผู้บริโภครับรู้คุณภาพโดยรวมที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งการ
รับรู้คุณภาพจะทาให้เกิดความสาเร็จทางด้านการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงด้านอื่นๆของตราสินค้าด้วย ฉะนั้นควร
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิ ดข้อผิดพลาดน้อยที่ สุด และทาการสารวจความต้องการของ
ผู้บริโภคเพื่อน ามาปรับใช้ในการผลิต สิน ค้าใหม่ เช่น การทาแบบสอบถามออนไลน์ การทาโพลส ารวจหรือการ
สอบถามโดยตรงกับลูกค้าผ่านศูนย์บริการเมื่อเข้ามาใช้บริการ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาดาเนินการในวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับด้านการ
รับรู้คุณค่าในตราสินค้า ซึ่งจะทาให้ตราสิ นค้า “Samsung” หรือผู้ที่มสี ่วนได้ส่วนเสีย สามารถที่จะสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ
เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางตรง
และทางอ้อมอีกด้วย
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อความจงรัก ภักดีในตราสินค้า เช่น การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ บุกคลิกภาพตราสินค้า เป็นต้น โดยนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกัน หาจุดอ่อนหรือโอกาสเพื่อ
นามาวางแผนการตลาดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
The factors influencing supermom brand recognition among female
consumers in Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ธนบดี เหมือนสุดใจ1* และ ฐิตาพร เอี่ยมสอาด1
Kedwadee Sombultawee1, Thanabodee Muansudjai1* and Thitaporn Iamsaad1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการทาวิจัยครั้งนี้ คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermom
ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ0.953 มีการตรวจสอบความเที่ยงตรง ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่าง
คือประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเพศหญิงและมีอายุมากกว่า15ปีขนึ้ ไปจานวน400คน สถิตทิ ี่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการวิ
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 ากว่ า 15,000 บาทร้ อ ยละ 87.00 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งปั จ จั ย คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
supermom ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.85 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.057) ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น การยอมรับตราสินค้า supermom ในภาพรวม
เท่ากับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.09)
คาสาคัญ: เครื่องสาอางค์ 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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บทนา
สานวนสุภาษิตไทยที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” นัน้ เป็นสิ่งยืนยันได้วา่ ในอดีตผู้คนนัน้ มีความรัก
สวยรักงาม ซึ่งไม่ตา่ งจากในปัจจุบันจะเห็นว่าในตลาดของธุรกิจความสวยความงามหรือธุรกิจเครื่องสาอางค์นนั้ มีการ
เติบ โตขึ้น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง มั ก จะมี น วั ต กรรมใหม่ อ อกมาเสมอเพราะในการแพร่ก ระจายนวั ต กรรมไปสู่ สั งคมนั้ น
นวัตกรรมจะถูกนาไปใช้หรือยอมรับโดยบุคคล (Everette M. Rogers , 1971,อ้างใน,ณั ฐพงศ์ คงวรรณ์ ,2556) และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการให้ความสาคัญกับความสวย ความงาม ซึ่งถือเป็นการสร้างบุคลิกภาพภายนอกที่ดีให้กับ
บุคคล การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นมีส่วนช่วยบุคคลในเรื่องการได้รับความยอมรับในสังคม ได้รับความเชื่อถือจากคนใน
สังคม เพราะบุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกของแต่ละบุคคลโดยกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ละคนที่
เริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้ข่าวเกี่ยวกับ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีหนึ่งๆ ไปจนถึงการยอมรับเอาเทคโนโลยีนั้นๆ ไปใช้อย่าง
เปิ ด เผย (Rogers & Shoemaker, 1971,อ้ า งใน,ณั ฐ พงศ์ คงวรรณ์ ,2556) เครื่อ งส าอางค์ ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
ผู้บริโภคจะต้องมีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน มีนวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุน้ีจึงไม่ใช่เครื่องสาอางค์ทุกยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจะมีเพียงบางยี่ห้อ
เท่านั้นที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มั่นใจและยอมรับตรายี่ห้อนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตรายี่ห้อที่นาเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะมี
ราคาแพงเนื่องจากราคาภาษีและต้นทุนจากการนาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย ถ้าหากกล่าวถึงตราสินค้าไทยตรา
ยี่ห้อSupermom เป็นหนึ่งในตราสินค้าของไทยที่ได้รับการยอมรับ
การใช้เครื่องสาอางนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้สาหรับใบหน้าซึ่งถือว่าใบหน้านั้นเป็นอวัยวะที่ต้อง
ได้รับการดูแลอย่างละเอียดอ่อนเพราะบุคคลมีความใส่ใจในความขาวใสและสุขภาพดีของผิวหน้าจึงส่งผลให้การ
เลือกใช้เครื่องสาอางค์นนั้ ค่อนข้างมีความพิถีพถิ ันในการทาการตัดสินใจซื้อ
Supermomเป็นตรายี่ห้อที่ถูกคิดค้นโดยคนไทยซึ่งสินค้าหลักของตรายี่ห้อนีจ้ ะเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปาก
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Lip stick โดยผลิตภัณฑ์ของเครื่องสาอางตรายี่ห้อ Supermomนัน้ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ในหมู่วัยรุ่น โดยในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คจะมีรีวิวคุณภาพและความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง Supermom
อยู่ จ านวนมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น กระทู้ ที่ เป็ น บทความ ภาพนิ่ ง และสื่ อ ภาพเคลื่ อนไหว จึ ง ท าให้ ก ระแสนิ ย มของ
เครื่องส าอางค์ต รายี่ของไทยตรายี่ห้อ นี้เพิ่ม ขึ้น อย่างรวดเร็ว ซึ่ งการรีวิวในลัก ษณะนี้จะนับได้ ว่าเป็น การโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตรายี่ห้ อ และเป็ น การโฆษณาที่ น่ า เชื่อ ถื อ อย่ างหนึ่ งเพราะอาศั ย ความพึ งพอใจจากผู้ ใช้จ ริง เป็ น
หลักประกันคุณภาพจะยิ่งมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภครายใหม่มคี วามมั่นใจและกล้าที่จะตัดสินใจทดลองใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของ
ตรายี่ห้อทาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ และหากคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภครายใหม่แล้ว
ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตรายี่ห้อและเกิดเป็นฐานลูกค้าของตรายี่ห้อต่อไป นอกจากนี้ด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตรายี่ห้อ Supermom นั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกล่าวว่าการออกแบบให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพในการ
แต่งหน้า เหมาะส าหรับผู้ ที่ช่ืน ชอบการแต่งหน้าและช่า งแต่งหน้า ด้ วยผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ มีน้าหนั ก เบาและการรวมตั ว
ผลิตภัณ ฑ์หลากหลายของโทนสีเอาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดียว จึงทาให้มีความสะดวกในการใช้งาน โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นได้มีการคานึงถึงความต้องการของผู้บริโภค เริ่มจากการทาความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคและสร้าง
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผู้บริโภค
การยอมรับหรือการรับเอามาใช้ (Adoption) เป็นกระบวนการที่เกิดควบคู่กับกระบวนการเผแพร่นวัตกรรม
ในการตัดสินใจยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีอทิ ธิพลที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเองในลักษณะการรับเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับวัตถุ สิ่งของ แนวความคิด การใช้ชีวิตและความเชื่อที่เป็นสิ่งใหม่ ซึ่งอาจแสดง
ออกมาให้ปรากฏหรือฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและพร้อมสาหรับการ แสดงออกเมื่อมีโอกาส (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
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,2556) ตราสินค้าต่างๆจึงต้องพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างนวัตกรรมมาแข่งขันกันเพื่อให้ เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคที่ถึงแม้จะได้รับการยอมรับจากเพียงบางกลุ่มในตอนแรกแต่ด้วยการยอมรับจะเกิดขึ้นควบคู่กับ
การเผยแพร่ส่งผลให้กระแสการยอมรับนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคกลุ่มอื่น จนเกิดเป็นการยอมรับตราสินค้าในวง
กว้าง จึงถือได้ว่าการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์นั้นจัดเป็นสิ่งสาคัญในการเติบโตของตรา
สินค้า และผู้วิจั ยได้เห็ นถึงการได้รับการยอมรับในตราสิ นค้าเครื่อ งสาอางค์ Supermom ซึ่งเป็ นหนึ่งในตราสินค้ า
เครื่องสาอางค์ของไทยในจานวนไม่มากนัก และไม่ต้องมีราคาแพงเกินความจาเป็นแต่กลับได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปและผู้บริโภคที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนิยมเครื่องสาอางค์ ผู้วจิ ัยจึงต้องการศึกษา “ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermomของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”เพื่อที่จะใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermom ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น









ตัวแปรตาม

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์
สมรรถนะ
ลักษณะเฉพาะพิเศษ
ความเชื่อถือได้
ความสอดคล้องตามที่กาหนด
ความทนทาน
ความสามารถในการให้บริการ
ความสวยงาม
และการรับรู้คุณภาพ หรือชื่อเสียง

การยอมรับตราสินค้า
Supermom
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ทบทวนวรรณกรรม
ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล.(2557) กล่าวว่า คุณภาพ คือ การดาเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพ และได้รับควาพึงพอใจของลูกค้า และมีประสิทธิภาพมากพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในด้านต้นทุนของ
สินค้าหรือบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ จากการแข่ งขันแล้วเรามีประสิทธิภาพอยู่เหนือ
คู่แข่งก็จะทาให้ลูกค้ายอมที่จะจ่ายตามราคาเพื่อซื้อสินค้าที่พึงพอใจ สามารถพิจารณาคุณสมบัติสาคัญ 8 ด้าน คือ
สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเชื่อถือได้ ความสอดคล้องตามที่กาหนด ความทนทาน ความสามารถในการ
ให้บริการ ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพ หรือชื่อเสียง
Kotler (1991 อ้างใน, สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์ , 2550 , หน้า 30 ) ได้กล่าวถึงความสาคัญของตราสินค้าว่า
ตราสินค้านั้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีอยู่ของตราสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกัน ทาให้
สินค้าขององค์กรไม่ใช่เป็ นเพีงสินค้าหนึ่งเท่านั้น แต่หากเป็นสินค้าที่มีตรายี่ห้อที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวสินค้า
คุณ สมบัติ ความหมายของตราสินค้านั้น ความคาดหวังที่เกิดขึ้นได้กับตราสินค้า รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อตรา
สินค้า
เพ็ญโสภา ปิ่นพงศา (2554) กล่าวว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product quality) เกี่ยวข้องกับการทางานว่า
การทางานนัน้ มีประสิทิภาพ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะต้องมีความคงทนของผลิตภัณฑ์ด้วย และเกณฑ์ที่สาคัญใน
การวัดคุณภาพของสินค้านั้นมักจะวัดจากความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านของสินค้า ราคา ดังนั้นหากต้องการมี
ความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง
และจะต้องอยูใ่ นความสามารถที่จะซื้อของลูกค้า และความพึงพอใจนั้นจะต้องมีความสม่าเสมอ
เพ็ญโสภา ปิน่ พงศา (2554) กล่าวว่า การยอมรับในตราสินค้า (Brand Familiarity) ปัจจุบันสินค้าแต่ละชนิด
ในตลาดนัน้ มีหลากหลายตราสินค้า ซึ่งบางตราสินค้านัน้ ก็เป็นตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน แต่กลับในบาง
ตราสินค้านัน้ ก็ได้ก็เป็นที่ยอมรับในตลาดได้เพียงไม่นานเท่านั้น และในบางตราสินค้าก็ไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นในแต่ละ
ตราสินค้าจึงต้องมีความพยายามทางการตลาดเพื่อที่ให้ตราสินค้านั้นๆเป็นที่ยอมรับและอยู่รอดต่อไป โดยลักษณะ
สาคัญของตราสินค้าที่ดมี ดี ังนี้
1. มีบุ ค ลิ ก ที่ ยั่ งยืน ประกอบไปด้ วย คุ ณ ค่ าทางกายภาพ คุ ณ ค่ าด้ า นการใช้ส อย ตลอดจนคุ ณ ค่ าด้ า น
จิตวิทยา
2. ต้องทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
3. ต้องทาให้ผู้บริโภคเกิดการจดจา
4. มีความเป็นเอกลักษณะ

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
Supermom โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Supermom ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเนื่องมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าด้วยตัวเอง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงเลือกการกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
คือผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครที่ซอื้ ผลิตภัณฑ์ของ Supermom เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณา
จากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆของผู้ทาวิจัย (Banjawan_B, 2552)
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2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ได้ ในวิจั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ซื้ อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข อง
Supermom เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ YAMANE (ประสพชัย พสุนนท์
,2555)
n=
n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ทีร่ ะดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
การศึก ษาครั้งนี้ได้ ก าหนดระดั บ ความเชื่อ มั่ น ที่ 95% นั่ น คื อ ยอมให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่อ นในการเลือ ก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
n =

= 384.16

จากสูต รจะเก็ บตั วอย่าง 385 ตัวอย่าง โดยเผื่อ การสูญ เสียของแบบสอบถาม 15 ตั วอย่าง ดั งนั้นขนาด
ตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 400 ตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermom
ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า Supermom ส่ ว นที่ 3 ปั จ จั ย คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ supermom ส่วนที่ 4 การยอมรับตราสินค้า Supermom และส่วนที่ 5 คือข้อเสนอแนะ
4. ขั้นตอนการวิจัย
4.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจั ย จากหนั ง สือ วารสาร และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับตราสินค้า supermom และได้ใช้ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเชื่อถือได้ ความสอดคล้องที่กาหนด ความทนทาน
ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร ความสวยงาม และการรั บ รู้ คุ ณ ภาพหรื อ ชื่ อ เสี ย ง จากการศึ ก ษา ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อําเวชภั
ซ้
ณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทย ของสถานพยาบาลประเภทคลินิก
และโรงพยาบาล (ไพศาล เกษมพิพัฒน์,2557) มาใช้ในการทาแบบสอบถาม
4.2 ร่างแบบสอบถามให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ประสงค์ ข องการวิจัย โดยใช้เป็ น แนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้
4.3 นาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิพจิ ารณานาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิ
พิจารณาจานวนทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้าน ความถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาในด้าน
ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
4.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ ยวชาญไปทดลองกับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด และนามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-Coefficient) (Ruchareka,2553) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง
และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
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4.5 น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบความถูก ต้องและความเชื่อ มั่ นไปเก็ บรวบรวมข้อ มู ล
จานวน 400 ชุด
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการแยกแยะข้อมูลไปประมวลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมู ลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ supermom โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อ ยละ (Percentage) และส าหรับในส่ วนของข้อ มูล ส่วนที่ 3 ปั จจั ยด้ านคุ ณ ภาพของผลิต ภั ณ ฑ์แ ละส่ วนที่ 4 การ
ยอมรับตราสินค้า โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยทาการทดสอบสมมุติฐานเพื่อ
ศึกษาปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยแปลผลจากค่า Pearson Chi-Square
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม โดยเป็ น แบบสอบถามชนิด มาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating
Scale) ไลเคริร์ท (Likert’s rating scale) แบ่ งระดั บความส าคั ญ ออกเป็น 5 ระดั บ คื อ ส าคัญ มากที่ สุ ด สาคั ญ มาก
สาคัญปานกลาง สาคัญน้อย และสาคัญน้อยที่ สุด โดยมีน้าหนักเท่ากับ 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ (ธานินทร์
ศิลปจารุ,2552) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ต่า
หมายถึง ต่ามาก

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ ในตราสิ น ค้ า Supermomของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 91 แต่งงานแล้วร้อยละ 8 และ
หย่าร้างร้อยละ 1 เปอร์เซ็น มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18-23 ปี ร้อยละ 87 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 89
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 92 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 87
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้า supermom
จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อคือ ลิปสติก Supermom เป็นร้อยละ 54 โดยซื้อ
น้อยกว่า1ครั้งต่อเดือนเป็นร้อยละ 56 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 201-500 บาท ร้อยละ47 โดยมีสาเหตุสาคัญในการเลือก
ซื้อคือคุณภาพที่คุ้มค่ากับราคา ร้อยละ56 บุคคลที่มผี ลต่อการตัดสินในซื้อของผู้บริโภคเป็นเพื่อนร้อยละ 38.5 และมี
การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารมาจากลื่อออนไลน์ร้อยละ44.5 โดยซื้อจากห้างสรรพสินค้าร้อยละ50.5
ส่วนที่ 3 ปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ supermom
จากการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า supermom ในภาพรวมเท่ากับ
มาก (Mean=3.85 และ S.D=0.057) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความคิ ดเห็นเท่ากับ 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),ความสอดคล้ อ งตามที่ ก 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
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สนิ ค้า supermom
3.85
0.026
มาก
สมรรถภาพ
3.92
0.58
มาก
ลักษณะเฉพาะพิเศษ
3.77
0.59
มาก
ความเชื่อถือได้
3.79
0.52
มาก
ความสอดคล้องตามที่กาหนด
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
ส่วนที่ 4 การยอมรับตราสินค้า supermom
จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการยอมรับตราสินค้า Supermom
ในภาพรวมอยูใ่ นรับดับมาก (Mean=3.92 และ S.D=0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับที่มีการพัฒนาคุณภาพ (Mean=3.89 และ S.D=0.56) ,การให้ความสาคัญกับ
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
ระดับความคิดเห็น
การยอมรับตราสินค้า supermom
3.92
0.09
มาก
การยอมรับที่มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.89
0.56
มาก
การให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
4.00
0.74
มาก
ความน่าเชื่อถือกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.88
0.65
มาก
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิจัยพบว่าปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ด้านประกอบด้วย ด้านสมรรถภาพ,ลักษณะเฉพาะพิเศษ
,ความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องตามที่กาหนด,ความทนทาน, ความสามารถในการบริการ,ความสวยงาม และการ
รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุม่ ผู้บริโภคเพศหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังตาราง
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศ
หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
t
ตัวแปร
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
ความเชื่อถือได้
.508
.092
.476
5.555
.000
ความสอดคล้องตามที่กาหนด
.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
จากตารางที่3 พบว่าปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภค
เพศหญิ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 6 ด้าน ประกอบด้วย ความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องตามที่กาหนด,ความ
ทนทาน, ความสามารถในการบริการ,ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า
Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่จะเห็นได้ว่าในส่วนของด้านความสามารถในการ
บริการและความสวยงามมีค่า Beta เป็นลบ ซึ่งหมายถึงส่งผลในรูปแบบแปรผกผันกั นคือ เมื่อให้ความสาคัญใน 2
ด้านนี้มากขึ้น การยอมรับในตราสินค้า Supermom ในกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครลดลง ส่วนใน
ด้านของสรรถนภาพและลักษณะเฉพาะพิเศษไม่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศ
หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สรุปผลและอธิปรายผล
Supermom เป็นตรายี่ห้อเครื่องสาอางค์ของไทยซึ่งมีสินค้าหลายชนิดไม่วา่ จะเป็นฟองน้าไข่ Supermom รอง
พื้น Supermom แป้งอัดแข็ง Supermom อายชาโดว์ Supermom ลิปสติก Supermom ชุดแปรงแต่งหน้า Supermom
และ Supermom Concealer & Contour Highlight Palette
1. จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermomของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมเท่ากับ มาก (Mean=3.85 และ S.D=0.057) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ มาก ทั้ง8ด้านได้แ ก่ ด้านสมรรถภาพ(Mean=3.85 และ S.D=0.48),ลักษณะเฉพาะพิเศษ
(Mean=3.79 และ S.D=0.53),ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Mean=3.80 และ S.D=0.52),ความสอดคล้ อ งตามที่ ก 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),และการรับรู้ คุณ ภาพหรือ ชื่อ เสียง(Mean=3.86 และ
S.D=0.56) ซึ่งแสดงว่าผู้บริโภคนั้นให้ความสาคัญกับคุณภาพขอผลิตภัณฑ์ในทุกด้านเท่าๆกัน แต่ในด้านที่มากที่สุด
จะเป็นด้านความทนทานจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด เนื่องด้วยการประหยัดที่สุดมีประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดและสร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุดและสม่าเสมอ (Ishikawa,1985,อ้างใน,ชนิตา ทองพนัธ,2555,หน้า12) และความ
ทนทานนั้นสามารถช่วยให้ไม่ต้องเกิดการซื้อบ่อยๆ จะซื้ออีกครั้งก็ต่อเมื่อสินค้าหมด ทาให้ลูกค้าได้รับความประหยัด
และได้รับประโยชน์จากการใช้งานสูงสุด จนเกิดเป็นความพึงพอใจ
2. จากการศึกษาการยอมรับตราสินค้า Supermom ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับความเชื่อมั่นความ
คิดเห็นในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับที่มีการพัฒนาคุณภาพ (Mean=3.89 และ S.D=0.56) ,ผลิตภัณฑ์
การให้ ความส าคั ญ กับการพั ฒ นาคุณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์ (Mean=4.00 และ S.D=0.74) ,และความน่าเชื่อ ถือ กั บการ
พัฒ นาคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ (Mean=3.88 และ S.D=0.65) โดยจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญ กับ การให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพราะคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดประสิทธิผลของ
การทางานและความคงทนของผลิตภัณฑ์ เช่น อายุการใช้งาน ความประหยัด ความมีมาตรฐาน เป็นต้นการกาหนด
คุณภาพของตราสินค้าสามารถแบ่งได้ 4ระดับ คือ ต่า กลาง ค่อนข้างสูง และสูง สามารถใช้กลยุทธ์ ในการกาหนด
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ (Armstrong & Kotler, 2007,อ้างใน,อรอนงค สุเวชวฒันกุล,2555,หน้า 12)
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ ในตราสิ น ค้ า Supermom ของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีอธิพลต่อการยอมรับทั้ง 6 ปัจจัย คือ ความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องตามที่กาหนด
,ความทนทาน, ความสามารถในการบริการ,ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง โดยวิเคราะห์จากตาราง
แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจ จัย ที่ มีอิท ธิพ ลต่อ การยอมรั บตราสิ น ค้ า Supermom ของกลุ่ ม ผู้ บริโภคเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในด้านความสามารถในการบริการและความสวยงามเป็นการส่งผลแบบสวนทางกันกับการ
ยอมรับตราสินค้า Supermom กล่าวคือเมื่อให้ความสาคัญกับสองด้านนี้มากขึ้น การยอมรับตราสินค้า Supermom
ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงจะลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยในทั้ง6ด้านนัน้ ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom
โดยเฉพาะลักษณะของสินค้าทางด้านความทนทานซึ่งมีค่าเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามมากที่สุด ซึ่งความทนทาน
ถือเป็นลักษณะที่ควรมีสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์ เพราะความทนทานนั้นถือเป็นมาตรฐานที่ผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาวันที่ใช้อยู่ที่บ้าน แต่เป็น
สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ จ ะพกไว้ในกระเป๋ า เสมอ ดั งนั้ น จึ ง ต้ อ งมี ค วามทนทานต่ อ สภาวะภายนอกบ้ า นนั้ น และ
รองลงมากความทนทานก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการให้ความสาคัญ
มากพอๆกับความทนทานของผลิตภัณฑ์
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาปั จ จัยที่ มีอิทธพลต่อการยอมรับตราสิ นค้า Supermom ของกลุ่ม ผู้ บริโภคเพศหญิ งในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 มีระดับความสาคัญในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นั่นคืออยู่
ในระดับที่มาก ดังนัน้ หากต้องการเพิ่มยอดขายจึงควรพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดและในขณะเดียวกันควรพัฒ นาด้านลักษณะพิเศษ ถึงแม้จะเป็นส่วนที่ผู้บริโภคให้
ความสาคัญน้อยที่สุด แต่หากผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากตราสินค้าอื่น จะช่วยผู้บริโภครู้จักและ
จดจาผลิตภัณฑ์ของ Supermom ได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของ Supermom จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น ควรทางาน วิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไปและการวิจัยครั้ งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ
ผลิตภัณ์เพียงด้านเดียว การศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาในด้านอื่นๆเพิ่มขึน้ ด้วย เช่น การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากสาขาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรและขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัยครั้งนีม้ คี วามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
ชนิตา ทองพนัธ. (2555). กลยทุธ์ด้านผลิตภัณฑ ์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจและผลกระทบจากการ เปิดเสรีทางการ
คา้อาเซี ยน ส่ งผลต่อ การตั ดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์ กล่ องกระดาษลู กฟู ก กรณี ศึก ษา: บริษทั ยู เนียนเปเปอร์
คารตอนส์ จากัด. สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต. วิทยาลัยพาณิชย์ศาสต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ธานินทร์ ศิลปจารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เจริญพัฒน์
ประสพชัย พสุนนท์. (2555). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท๊อป.
กฤษมั น ต์ วั ฒ นาณ รงค์ (2556). การยอมรั บ (Adoption) น ามาเป็ น “ชุ ด ความเชื่ อ ” ในสั ง คมไทย. ได้ จ าก:
http://www.thairath.co.th/content/357244 สืบค้นเมื่อ 29กันยายน 2559.
ณัฐพงศ์ คงวรรณ์. (2556). นวัตกรรม. ได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/519064 สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2559.
สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์. (2550). (Brand Awareness) และการตัดสินใจซื้อกับผู้ซื้อเสื้อผ้าตรา ZARA . (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อรอนงค ์สุเวชวฒันกุล. (2555). การพฒันากลยทุธด์้านผลิตภัณฑ ์และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนที่มีผลต่อ
การตดั สิ น ใจซื้ อ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ กรณี ศึ ก ษา: บริษ ทั ทศพรอิ น เตอร์ เฟอร์ นิช จ ากั ด . (วิทยานิพ นธ์ ป ริญ ญ
มหาบัณฑิต). วิทยาลัยพาณิชย์ศาสต์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

2104

Proceedings

เพ็ญโสภา ปิ่นพงศา (2554). องคประกอบของผลิตภัณฑ และความตระหนักรู Brand Awareness) ในตราสินคา ที่มี
ผลตอการ ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชู ก าลั ง เอ็ ม 150 ของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร.ปริ ญ ญาโท
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล.(2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศ
ไทย ของสถานพยาบาลประเภทคลินิกและโรงพยาบาล.สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Banjawan_B. (2552).การเลือกกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัย . ได้จาก http://ajarnben.bloggang.com สืบค้นเมื่อ 30
กันยายน 2559.
Ruchareka. (2553). ความรู้สถิตเิ บื้องต้นสาหรับออกแบบสอบถาม. ได้จาก https://ruchareka.wordpress.com.สืบค้น
เมื่อ 30 กันยายน 2559.

2105

Proceedings

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Generation X
ในกรุงเทพมหานคร
Factors affecting purchasing decision toward healthy food of Generation X in
Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ธัญญา ชูศริ ิ1 และ อภิชญา บางหลวง1*
Kedwadee Sombultawee1, Tunya Chusiri1 and Apichaya Bangluang1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen X
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 37-51
ปี (Generation X) ในกรุงเทพมหานคร และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
เท่ า กั บ 0.841 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยคือปัจจัยด้านการจูงใจ (x1) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (X3) ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ (X4) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื Y = 1.249 + (0.145)X1 +
(0.163)X3+ (0.400)X4
คาสาคัญ: 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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บทนา
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามแตกต่ า งกั น ซึ่ ง เกิ ด จากสภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ประชากรมีการศึกษาและมีรายได้มากขึ้น
โดยเฉพาะประชากรในเมืองใหญ่ที่ต้องพบเจอกับความเร่งรีบจนทาให้ละเลยในเรื่องของสุขภาพและการบริโภคอาหาร
ไม่ถูกหลักโภชนาการ มีการบริโภคอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งมากขึ้น รับประทานอาหารจาพวกโปรตีนและไขมันสู ง
อย่างอาหารประเภทฟาสต์ฟดู้ ก็เป็นที่นิยมของคนในเมือง ซึ่งผู้บริโภครับประทานเพียงเพื่อให้อิ่มท้องโดยไม่ได้คานึงถึง
สารอาหารที่ ร่างกายควรได้ รับ รวมทั้งยังขาดการออกกาลั งกาย ซึ่งสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปนี้ส่ งผลต่อระบบ
ร่างกายและจิ ต ใจเป็ น อย่างมาก ในทางจิ ต วิทยาเชื่อ กั น ว่า การเกิ ด พฤติ ก รรมของผู้ บริ โภคต้อ งมี สิ่ งจู งใจเป็ น
ตัวกระตุ้น ให้เกิดความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น โดยเฉพาะกลุ่ม Generation X ที่มีรูปแบบการ
ดาเนิน ชีวิ ตโดดเด่ น เหนือกลุ่ ม อื่น มีค วามมุ่งมั่ น สู ง มีก ารตั้งเป้ า หมายในการทางานพยายามทาให้ สาเร็จ แบบที่
คาดหวังไว้ และรักความก้าวหน้าซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจ ของ Maslow จากรูปแบบการดาเนินชีวิตของ
กลุ่ม Generation X ที่กล่าวมานั้นส่งผลให้กลุ่มนี้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตโดยการดูแลสุขภาพมาก
ขึน้ เพื่อที่ร่างกายพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละวัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่ง Generation ไว้ถึง 7 Generation โดยได้กาหนดนิยามสาหรับกลุ่ม Generation X
หรือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508 – 2522 อายุ 37 – 51 ปี คือกลุ่มคนในช่วงวัยทางานซึ่งมีความเสี่ยงที่จะพบ
เจอกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากที่สุดเนื่องจากอายุที่มากขึน้ ทาให้สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม
คนวัยทางานได้หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากกันขึ้น โดยเริ่มที่การออกกาลังกาย การบริโ ภคอาหารที่มีประโยชน์
โดยเฉพาะอาหารคลีน โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข
(สธ.) ได้กล่าวว่าการรับประทานอาหารคลีนคือ อาหารที่ใช้วัตถุดิบในการปรุงมากจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ
ปรุงแต่งแต่น้อย เป็นอาหารประเภท นึ่ง ต้ ม และการรับประทานอาหารคลีนต้องครบ 5 หมู่และที่สาคัญต้องออก
กาลังกายควบคู่ไปด้วย เพราะถ้าไม่ออกกาลังกาย การบริโภคอาหารเพียงอย่างเดียวก็ไม่เป็นผล นอกจากนี้ถ้ามองถึง
ประโยชน์ของอาหารคลีนจะพบว่าอาหารประเภทนี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะให้ผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้าน
อย่างเช่น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคหัวใจ เป็น
ต้น อีกทัง้ ยังเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้าหนัก และยังช่วยชะลอวัยอีกด้วย (วิชญนาถ, 2559)
Innova market insights บริษัทวิจัย ตลาดอาหารและเครื่อ งดื่ม ได้ น าเสนอ 10 เทรนด์ที่จ ะส่ งผลต่อ ตลาด
อาหารและเครื่องดื่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ ปราศจากสารต่างๆและหันมาให้ความสาคัญ
กับการรับประทานผักและลดการบริโภคอาหารแปรรูป (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) จะเห็นได้ว่า
ผู้บริโภคเริ่มให้ความสาคัญกับการบริโภคอาหารมากขึ้นและผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจกับการทาธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยเหตุน้ีจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้องค์กรหรือธุรกิจได้นาข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับกลุม่ Gen X

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยาที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของกลุ่ ม Gen X ใน
กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิด
ตัวแปนต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านจิตวิทยา
-การจูงใจ
-การรับรู้
-การเรียนรู้
-ความเชื่อและทัศนคติ

การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของกลุ่ม Gen X ใน
กรุงเทพมหานคร

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับยุค Generation X
Gen-X หรือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 37 – 51 ปี ปัจจุบันคนยุค Gen-X เป็นคนวัยทางาน มีอายุตั้งแต่ 30 ปี
ขึน้ ไป พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้คือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ตอ้ งเป็นทางการ ให้ความสาคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงาน
กับครอบครัว (Work life balance) มีแนวคิดและการทางานในลักษณะรูท้ ุกอย่างทาทุกอย่างได้เพียงลาพังไม่พ่งึ พาใคร
เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ หลายคนใน Gen-X มีแนวโน้มที่จะต่อต้านสังคม ไม่ได้
เชื่อเรื่องศาสนา และ ไม่ได้ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไป อย่างเช่นมองว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรือการหย่าร้างก็เป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับเรื่องเพศที่ 3 ซึ่งต่างจาก
กลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ที่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผิดจารีตประเพณี เป็นอย่างยิ่ง
2. แนวคิดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
Functional Food หรืออาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจาก
สารอาหารหลักที่จาเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพ ได้รับ
ความสนใจอย่ า งแพร่ ห ลาย ทั้ ง ในด้ า นการวิ จั ย และเชิง พาณิ ชย์ ซึ่ ง เป็ น มู ล ค่ า มาก เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โภคหั น มาให้
ความสาคัญกับอาหารและสุขภาพมากขึ้นจึงทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เช่น การเสริมวิตามิน,
เส้นใยและกรดไขมันที่จาเป็นต่อร่างกาย อาหารจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินชีวิต ดังนั้นเราต้องใส่ใจในเรื่องการ
รับประทานอาหารมากเป็นพิเศษ การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ
จะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดดี ้วย
3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้แก่ การจูงใจ (motivation)
การรั บ รู้ (perception) การเรี ย นรู้ (learning) ความเชื่อ และทั ศ นคติ (beliefs and attitudes) โดยแบ่ ง ความหมาย
ออกเป็นดังนี้
3.1 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) กล่าวว่าบุคคลจะมีลาดับขั้นของ
ความต้องการ (Hierarchy of Needs) ที่สามารถเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ความต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยูร่ อดของ
ชีวติ ได้แก่ ความต้องการปัจจัยสี่ ความต้องการการยกย่อง และความต้องการทางเพศ ฯลฯ เป็นต้น
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2. ความความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความต้องการ
อยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความมั่นคงในการทางาน ความต้องการ
ได้รับการปกป้องคุม้ ครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็นต้น
3. ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ (Love and
belongingness needs) ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็นต้น
4. ความต้ อ งการการยกย่อ ง (Esteem needs) ซึ่ ง เป็ น ความต้ อ งการการยกย่อ งส่ ว นตั ว (Selfesteem) ความนั บ ถื อ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสั ง คม ตลอดจนเป็ น ความพยายามที่ จ ะให้ มี
ความสั ม พั น ธ์ ระดั บ สู ง กั บ บุ ค คลอื่ น เช่ น ความต้ อ งการให้ ได้ ก ารเคารพนั บ ถื อ ความส าเร็ จ ความรู้ ศั ก ดิ์ ศ รี
ความสามารถ สถานะที่ดใี นสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม
5. ความต้องการประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวติ (Self-actualization needs) เป็นความต้องการสูง
สุดแต่ล่ะบุ คคล ซึ่ งถ้ าบุค คลใดบรรลุ ความต้อ งการในขั้นนี้ได้ จะได้ รับการยกย่อ งว่าเป็น บุค คลพิเศษ เช่น ความ
ต้องการที่เกิดจากความสามารถทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ นักร้องหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง เป็นต้น
3.2 การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการของความเข้าใจ บุ คคลต้องมีก ารจัดและรวบรวมสิ่ ง
ต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง ได้แก่ การมองเห็น ได้ยนิ ได้กลิ่น ได้รสชาติ และได้สัมผัส โดยการรับรู้นนั้ จะขึ้นอยู่
กับความรู้และประสบการณ์ในอดีต (นันทสารี สุขโข, 2548, น. 66)
ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ (Perception Theory) การรั บ รู้ เป็ น พื้ น ฐานการเรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ของบุ ค คล เพราะการตอบสนอง
พฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนเอง และความสามารถในการแปลความหมายของ
สภาพนั้นๆ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ าพจึงขึ้น อยู่กับปั จจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่ มีประสิทธิภ าพ ซึ่งปั จจัยการรับรู้
ประกอบด้ ว ยประสาทสั ม ผั ส และปั จ จั ย ทางจิ ต คื อ ความรู้ เดิ ม ความต้ อ งการ และเจตคติ เป็ น ต้ น การรั บ รู้ จ ะ
ประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือการรับสัมผัส การแปลความหมายและอารมณ์
3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละ
คนโดยกล่ าวว่าพฤติก รรมของมนุ ษย์เกิ ด จากการเรีย นรู้เกิ ดจากปฏิกิ ริยาระหว่างแรงขับ ตั วกระตุ้น ตัว นา การ
ตอบสนอง และการเสริ ม แรง ในกระบวนการเรีย นรู้ของมนุษย์ จะประกอบด้ วยลาดับขั้นตอนพื้นฐานที่ส าคั ญ 3
ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1. ประสบการณ์ (experiences)ผ่ านประสาทสั ม ผั ส ทั้ งห้ า ซึ่ งได้ แก่ ตา หู จมู ก ลิ้น และผิว หนั ง
ประสาทรับรู้เหล่านี้จะเป็นเสมือนช่องประตูที่จะให้บุคคลได้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
บุคคลได้รับนั้นย่อมจะแตกต่างกัน บางชนิดก็เป็นประสบการณ์ ตรง บางชนิดเป็นประสบการณ์ แทน บางชนิดเป็น
ประสบการณ์รูปธรรม และบางชนิดเป็นประสบการณ์นามธรรม หรือเป็นสัญลักษณ์
2. ความเข้าใจ (understanding) หลังจากบุคคลได้รับประสบการณ์แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ ตีความหมาย
หรือสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์นั้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิด
สัญญาณ (percept) และมีความทรงจา (retain) ขึน้ ซึ่งเราเรียกกระบวนการนีว้ า่ "ความเข้าใจ" ในการเรียนรู้นั้น บุคคล
จะเข้าใจประสบการณ์ที่เขาประสบได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถจัดระเบียบ (organize) วิเคราะห์ (analyze) และสังเคราะห์
(synthesis) ประสบการณ์ต่าง ๆ จนกระทั่งหาความหมายอันแท้จริงของประสบการณ์นั้นได้
3. ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ ซึ่ง เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ได้กล่าวว่า ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นความนึกคิดที่สามารถจัดระเบียบ
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(organize) ประสบการณ์ เดิ ม กั บประสบการณ์ ใหม่ที่ได้ รับให้ เข้ากั น ได้ สามารถที่ จ ะค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
ประสบการณ์ทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้อย่างแท้จริง
3.4 ความเชื่อและทัศนคติ คือ การกระทาและการเรียนรู้ซึ่งความเชื่อจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อ ความเชื่ อ (belief) เป็ น ความคิ ด ที่ บุ ค คลยึ ด ถื อ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ส่ ว นทั ศ นคติ เป็ น สิ่ ง ที่ เปลี่ ย นแปลงได้
ยาก ทัศนคติของบุคคลจะมีรูปแบบแน่นนอนและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหนึ่งจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งอื่นที่ทาได้
ค่อนข้างยาก
4. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซอื้ เป็นการนาหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการการตัดสินใจเพื่อ
ทาให้ ผู้ตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึน้ การตัดสินใจที่จะมีขนึ้ ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ ที่สามารถทาการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรือเครื่องมือดังกล่าวพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ
ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ยุ่ งยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นจึงได้พยายามหาสิ่งที่จะช่วยในการ
ตัดสินใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ Gen X ในกรุงเทพมหานคร โดยมีจานวน 5,696,409
ราย (วิกิพเี ดีย สารานุกรมเสรี, 2559) ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของประชากร
กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

n หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึง ความคาดเคลื่อนการเลือกตัวอย่าง
N หมายถึง จานวนประชากร
การศึก ษาครั้งนี้ได้ ก าหนดระดั บ ความเชื่อ มั่ น ที่ 95% นั่ น คื อ ยอมให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่อ นในการเลือ ก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
= 399.97 หรือ 400 ตัวอย่าง
ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling)ด้วยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ซึ่งตัวอย่างตรงตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุง่ หมายของผู้วจิ ัย ใน
ที่นี่คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตงั้ แต่ 37-51 ปี ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามทางออนไลน์ในการ
เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามสาหรับกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร
เป็นลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ(Multiple choice)มีจานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ เป็นลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ
(Multiple choice) มีจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกั บปัจ จัยจิตวิทยา ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้ านการรับรู้ ,
ปัจจัยด้านการเรียนรู้, ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ รวมทั้งหมด 12 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (interval
Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน 4 ข้อ โดยใช้
ระดั บการวั ด ข้ อ มู ล แบบอั น ตรภาค (interval Scale) เป็ น การวัด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) โดย
กาหนดเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว
และก าหนดให้แต่ล ะข้อมี 5 ตั วเลือ ก และแปรผลตาม Likert scale (ธานิน ทร์ ศิลป์ จารุ ,2552) ดังนี้ มากที่สุ ด =5,
มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยที่สุด=1
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ มีลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น
สิ่งสาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์แ ละความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกทั้งการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัว อย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.841 แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพโดยคานวณหาค่าความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยาโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
กลุ่ม Gen X ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553)

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามสาหรับกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร
พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 256 คน (ร้อยละ 64.00) มีอายุระหว่าง 42-46 ปี จานวน
157 คน (ร้อยละ 39.30) มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 221 คน (ร้อยละ 55.3) โดยมีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีจานวน 234 คน (ร้อยละ58.50) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จานวน 118 คน (ร้อยละ 29.5)
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท จานวน 163 คน (ร้อยละ 40.80)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย จานวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) ผู้ที่มี
ส่วนในการตัดสินใจซือ้ คือ ตนเอง จานวน 154 คน (ร้อยละ 38.50) โดยมีการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์
จานวน 155 คน (38.80) โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 201-300 บาท จานวน 165 คน (ร้อยละ 41.3)
และรับรู้ขอ้ มูลจากสื่อทางอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมากที่สุด จานวน 183 คน (ร้อยละ 45.80)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้านการรับรู้,
ปัจจัยด้านการเรียนรู้, ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ จากการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
จิตวิทยาอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.42 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจ
อยู่ ในระดั บ ปานกลาง (Mean=3.38 S.D.= 0.79) ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ อ ยู่ ในระดั บ มาก (Mean=3.43 S.D.= 0.68)
ปัจจัยด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.36 S.D.= 0.76) และปัจจัยด้ านความเชื่อและทัศ นคติอ ยู่ใน
ระดับมาก (Mean=3.51 S.D.= 0.64)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.53 และ S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคคิดว่าการจูงใจมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.45 และ S.D. = 0.99) ผู้บริโภคคิดว่าการรับรู้มีผลต่อ
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การตัดสินใจซือ้ อาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.46 และ S.D. = 0.82) ผู้บริโภคคิดว่าการเรียนรู้มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.51 และ S.D. = 0.98)และผู้บริโภคคิดว่าความเชื่อและ
ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก มาก (Mean= 3.73 และ S.D. = 0.95)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig

การถดถอย (Regression)

55.340

4

13.835

50.669

0.000

ส่วนที่เหลือ (Residual)

107.853

395

0.273

163.192

399

Total

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ใน
กรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้านการรับรู้, ปัจจัยด้านการเรียนรู้และปัจจัย
ด้านความเชื่อและทัศนคติ ส่งผลต่อการตั ดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std.Error
Beta
T
(Constant)
1.249
0.168
7.425
ปัจจัยด้านการจูงใจ
X1
0.117
0.041
0.145
2.851
ปัจจัยด้านการรับรู้
X2
0.014
0.049
0.015
0.288
ปัจจัยด้านการเรียนรู้
X3
0.137
0.042
0.163
3.273
ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ X4
0.395
0.048
0.400
8.227
R=0.582 , R Square = 0.339 , Adjusted R Square = 0.332 , Std Error of the Estimate = 0.522

Sig.
0.000
0.005
0.773
0.001
0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ใน
กรุงเทพมหานคร มีเพียง 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และ ปัจจัยด้านความเชื่อ
และทัศนคติ และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ ดังปรากฏในตารางที่ 2
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถ ดถอยพหุคู ณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen X ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้านดังนี้
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Y = 1.249 + (0.145)X1 + (0.163)X3+ (0.400)X4
เมื่อ

Y แทน การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen X ในกรุงเทพมหานคร
X1 แทน ปัจจัยด้านการจูงใจ
X3 แทน ปัจจัยด้านการเรียนรู้
X4 แทน ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X
ในกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้านการเรียนรู้และ
ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ ส่งผลให้ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen
X และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ปัจจัยด้านการจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ปัจจัยด้านการรับรู้ไม่ส่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติมผี ลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพ

ผลการวิจัย
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปและวิจารณ์ผล
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร
สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 42-46 ปี โดยมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท
ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ตัดสินใจซือ้ อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, 2556) เรื่องพฤติกรรมการบริโภค :
อาหารนิยมบริโภคกับอาหารเพื่อสุขภาพ. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพพบว่าเมื่อ อายุของผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคจะมีเหตุผลมากขึ้นในการเลือกบริโภคอาหาร โดยจะเลือก
อาหารที่ทาให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคต่างๆ ผู้ที่มีสว่ นในการตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (พรนิภา หาญมะโน, 2558) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของกลุ่ม Generation B Generation X และ
Generation Y ที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่ากลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ คือตนเองเนื่องจากผู้บริโภคจะเลือกจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาของตนเอง โดยมีการซื้ออาหารเพื่อ
สุ ข ภาพ 1-3 ครั้ ง/สั ป ดาห์ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ 201-300 บาทและรั บ รู้ ข้ อ มู ล จากสื่อ ทาง
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธิติมา พัดลม, 2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้บริโภคใช้ส่ือสังคมออนไลน์บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจซือ้
ปัจจัยจิตวิทยาของกลุ่ม Gen X อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.42 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.38 S.D.= 0.79) ปัจจัยด้านการรับรู้อยู่ในระดับมาก
(Mean=3.43 S.D.= 0.68) ปั จ จั ย ด้ านการเรี ย นรู้ อ ยู่ในระดั บปานกลาง (Mean=3.36 S.D.= 0.76) และปั จ จั ย ด้ า น
ความเชื่อและทัศนคติอยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.51 S.D.= 0.64) ซึ่งปัจจัยด้านการจูงใจสอดคล้องกับแนวคิดของ (อร
รนพ เรือ งกั ล ป์ ปวงศ์และสราวรรณ์ เรือ งกั ล ปวงศ์ , 2558) ปั จจั ย ที่ มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บการตั ด สิ น ใจเลือ กบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเป็นกระแส
ความนิยมของสังคมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เพราะผู้สูงอายุจะไม่บริโภคตามกระแสนิยม และผู้สูงอายุมคี วามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และรับประทานพืช ผักและผลไม้ที่มีกากใยอาหารเป็นประจา ปัจจัยด้าน
การรับรู้สอดคล้องกับ (Urala, 2005) ทาการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
พบว่า การพยากรณ์ที่ดีที่สุดสาหรับความตัง้ ใจที่จะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคือการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความจาเป็นในการบริโภคอาหาร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ขัดแย้งกับงานวิจัยของ
ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล (2550)ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภค
เครื่องดื่มสมุนไพรไทยบารุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการเรียนรู้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพ โดยผู้บริโภคที่มีการเรียนรู้ในการบริโภคที่มากกว่ าจะมีปริมาณการ
บริโภคที่มากกว่าผู้ที่มีการเรียนรู้น้อยกว่า
ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ ความเชื่อเป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทัศนคติเป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก สอดคล้องกับแนวคิดของแมคคาธี และ เปร์โรลท์ (1993:209) ซึ่งให้ความหมายไว้วา่ ความ
เชื่อ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ความเชื่อเป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมสร้างทัศนคติ
ของบุคคล ความเชื่อของบุคคลหรือผู้บริโภคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ส่วนทัศนคติหรือเจตคติ หมายถึง แนวความคิด
เป็นของบุคคลที่มีต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งโฆษณา พนักงานขาย บริษัทหรือความคิด ทัศนคติเกิดจาก
การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อที่สัมพันธ์กัน
หลาย ๆ ความเชื่อ ทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ พอใจ
หรือไม่พอใจ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กันตัดสินใจซื้อมีเพียง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ
และที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือปัจจัยด้านการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร, 2553 :
ออนไลน์ ) กล่ าวว่า การเข้ ามาของเทคโนโลยีกลุ่ ม Gen X จะใช้เพื่ อการทางาน การติด ต่อสื่อสาร และเพื่อความ
สะดวกสบายเท่านั้น และแม้ว่าผู้บริโภคจะรับรู้จากสื่อต่างๆหรือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ แต่สุดท้ายแล้ว การตัดสินใจจะ
ขึ้นอยู่กับความคิดของตนเองมากกว่า แต่ได้ขัดแย้งกับแนวคิดของ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2543) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภค
เกิดการรับรู้ เข้าใจ และมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้บริโภคจะเกิดพฤติกรรมบางอย่างที่สอดคล้องกัน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. กลุ่ม Gen X เป็นกลุ่มคนวัยทางาน มีรายได้เฉลี่ย 30,001-45,000 บาท จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มี
กาลังซื้อและเป็นวัยที่จะทบทวนความคุ้มค่าก่อนจะติดสินใจซื้อดังนั้น ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อ
สุขภาพต้องทาการตลาดให้ตรงใจกับกลุ่ม Gen X ให้มากที่สุด
2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับประทานเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย อาจทาได้โดยการนาเสนอคุณค่า
ทางโภชนาการอย่างละเอียด แสดงจานวนแคลอรี่หรืออธิบายคุณประโยชน์ตา่ งๆที่จะส่งผลต่อร่างกาย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร ควรนากรอบการวิจัยไปใช้ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างแบบอื่น อย่างเช่น Gen Y เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจได้ขอ้ มูลใหม่ๆมากขึ้น
2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด
3. อาจทาการสัมภาษณ์เชิงลึกตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบในการตัดสินใจ
การทาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงซึ่งเสียสละเวลาในการให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษา และ
ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์
ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัยครั้งนี้มคี วามสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ จนสามารถทาผลงานวิจัยใน
ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่มี ีต่อการรับรู้ตราสินค้า 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 ศิรประภา หาวัตร1
Kedwadee Sombultawee1, Narumon Purima1* and Siraprapha Hawat1
บทคัดย่อ
งานวิจั ยชิ้นนี้ศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88
ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุดใช้
วิธีวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยคือ
แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ การถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการวิจัยคือ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website(X1) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์
ผ่าน Facebook(X2) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Instagram(X4) ปัจจัย การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์
ผ่าน YouTube(X5) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื ดังนี้ Y =
0.80+(0.13)X1+(0.43)X2+(1.99)X4+(2.46)X5
คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ตราสินค้า

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 40 0 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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บทนา
การแต่งหน้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงมานาน เกิดขึ้นมามากกว่า 6,000 ปี มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมากมาย
กว่าจะเป็นลักษณะที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ได้มีการทดลองใช้สารเคมีตา่ งๆ มาแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าของผู้หญิงอย่าง
น่าสนใจ ซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจเครื่องสาอางอย่างมากมาย อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคทั้งเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆ ช่วงวัยต่างให้ความสนใจและใส่ใจใน
การดูแลตัวเอง ทั้งความงามและผิวพรรณ ตลาดเครื่องสาอางมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ทั้งยังมีกลยุทธ์การปรับตัวที่
น่าสนใจมาก จากสถิติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่า กลุ่ม อุตสาหกรรมหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสาอางได้
กลายเป็ นปัจจัยที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญ เนื่อ งจากทุก เพศทุก วัยต่างหันมาให้ ความใส่ใจเกี่ ยวกั บสุขภาพ ความงาม
รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้ธุรกิจด้านความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เครื่องสาอางแบรนด์ชนั้ นา
ต่ า ง ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น มากมายเพื่ อ รองรั บ กั บ ความต้ อ งการที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี (นายพสุ โลหารชุ น ,2559) ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมเครื่องสาอางไทย มีมูลค่าตลาดรวม 2.10 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดในประเทศ 60% คิดเป็น
มู ล ค่ า 1.20 แสนล้ า นบาท และตลาดส่ งออก 40% คิ ด เป็ น มู ล ค่ ากว่า 9.00 หมื่น ล้ านบาท (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม,2558)
ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเครื่องสาอางมีผู้แข่งขันรายใหญ่ในตลาดหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ Soul Skin,
Laneige, The Face Shop เป็นต้น ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องสาอางต่างๆ
ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มยอดขายและกาไร ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงต้องใช้การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ในการแข่งขันมากขึน้ โดยมุง่ เน้นให้ทางแบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ลดช่องว่างระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค
ทาโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น สามารถระบุกลุ่มอายุ เพศ ความสนใจได้ เพราะทุกคนใช้ Social Media
และส่งผลให้เกิดการรับรู้ของตราสินค้า การก่อให้เกิดการรับรู้ของตราสินค้า ทาให้ผู้บริโภคครับรู้ถึงคุณ ค่าในตรา
สินค้ า และมองเห็ น ความแตกต่างของตราสิน ค้า ช่วยตอกย้าให้ ผู้บริโภครับรู้ถึ งคุ ณ สมบั ติเกี่ยวก บตราสิน ค้าอยู่
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะด้วยการสื่อสารวิธีใดก็ตาม
จากผลวิเคราะห์แนวโน้มค่านิยมผู้บริโภค ปี 2015 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มี
กาลังซือ้ เพราะอยูใ่ นวัยทางาน มีพฤติกรรมก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า เลือกสินค้าที่ดที ี่สุด และเปรียบเทียบข้อมูลจาก
หลายๆแหล่ง เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคา รวมไปถึงการบริการในแง่ของความรู้สึก ซึ่งพฤติกรรมก่อน
บริโภคทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทาได้ง่ายและตลอดเวลา ทาให้
ผู้บริโภคเหล่านีม้ ที างเลือกที่เพิ่มขึ้นในการ พิจารณาตราสินค้า ก่อนการตัดสินใจเลือกซือ้ (นรินทร์ พันธุ์ครู, 2553)
ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์นั้น เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การทาให้เกิดการรับรู้ตราสินค้า โดยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าไปยังผู้บริโภค เข้าไปมีอิทธิพลในการโน้ม
น้าวใจผู้บริโภคให้เกิดความรู้ ทัศนคติ และเกิดเป็นพฤติกรรมต่อสินค้า (Evans, Moutinho & Raaij, 1996) อันเป็น
ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ผลของการรับรู้ตราสินค้า และเกิดเป็นพฤติกรรมในการซื้อสินค้านัน้ ๆ
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผู้วจิ ัยสนใจที่จะศึกษาที่จะศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 ของกลุ่มผู้หญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองใหญ่ และมีความหลากหลายของประชากรสู ง จึงเป็น ที่น่าสนใจในการทาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ ง เพื่อน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 ของกลุ่มเพศหญิง
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) หมายถึง “แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสาร
ตลาด ที่ยอมรับคุณค่าเพิ่ม ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะของ
การติดต่อสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและ
การประชาสัมพันธ์ และนาวิธีการสื่อสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน ให้เป็นข่าวสาร ส่งเสริมการตลาด เพื่อให้การ
ติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุด ที่มีลั กษณะความเป็นหนึ่งเดียวมุ่งเน้นที่
ลูกค้าโดยเฉพาะ ” (4As,quoted in Kotler.1997:630 , Boone and Kurtz 1995:576)
แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า
การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค สามารวัดได้จากความรู้ของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับตราสินค้า ว่าผู้บริโภครับรู้ใน
สิ่งที่นักการตลาดสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้านั้นอย่างไร ซึ่งการรับรู้ตราสินค้าแบ่งได้ คือ การระลึกถึงตราสินค้าเป็น
อันดับแรกในใจของผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว การจาได้โดยไม่มีการแนะนา เป็นการ
ระลึกต่อตราสินค้าที่เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค และการจาได้โดยมีการแนะนา เป็นการระลึกได้โดยที่ผู้บริโภคได้รับการ
กระตุ้นให้เกิดการจาได้ (วสุทัตต์ รัตนนาคินทร์ , 2554) เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้วผู้บริโภคจะเกิด
ความคุ้นเคยในสินค้านั้น ทาให้สินค้า เป็นที่น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักใน
การตัดสินใจซือ้ ในที่สุด (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)
แนวความคิดการทางการตลาดแบบ Social Media Marketing (SMM)
การทาการตลาดแบบ Social Media Marketing (SMM) จะเป็ น ตัวช่วยในการโปรโมทเว็บไซต์ โดย Social
Media Marketing (SMM) จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ ขยับขึ้นไปอยูใ่ นอันดับที่ดีขนึ้ ในเว็บไซต์ของ Google ซึ่งข้อดี
อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ สามารถเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ ต รงตามกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งรวดเร็ ว และทั น ใจ อี ก ทั้ ง ช่ ว ยในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อกับลูกค้าเป็นจานวนมากได้อย่างง่าย ลู กค้าเป็นสิ่งสาคัญ ที่ช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ลูกค้านั้นพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายขึ้นมา แต่เป็นเครือข่ายของลูกค้าด้วยกันเอง
มากกว่า เราต้องเป็นตัวกลางของเครือข่ายที่จะช่วยเชื่อมให้ชุมชนของลูกค้าเหล่านี้ถือกาเนิดขึน้ มา เมื่อมีลูกค้าคนใด
คนหนึ่งเกิดรู้สึกประทับใจกับสินค้า หรือบริการของเราขึ้นมา เขาก็จะพร้อมที่จะบอกต่อความประทับใจต่อไปยัง
เพื่อนๆ ในเครือข่ายลูกค้า (นพวงศ์ จันทวินัย,2558)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นางสาวณั ฏ ฐกั น ย์ สุ ว รรณเลิ ศ (2553) การศึ ก ษาเรื่อ ง “อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ โฆษณาออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
เครื่องสาอางเกาหลียี่ห้อ Etude House ทาให้ผู้บริโภคออนไลน์เกิดความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้นเป็นอย่างมากเพราะ
สื่อโฆษณาออนไลน์ มีภาพเคลื่อนไหวและภาพกราฟฟิคต่างๆ มี ส่วนช่วยให้ผู้บริโภคออนไลน์จดจาตราสินค้าของ
เครื่องสาอาง Etude House เป็นอย่างมาก ทั้งมีด้านเนื้อหาผู้บริโภคมองว่าสามารถให้ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน ครบถ้วน
และสื่อโฆษณาออนไลน์ของเครื่องสาอาง Etude House ให้ข้อมูลที่รวดเร็วและอัพเดทอยู่เสมอสามารถทาได้ตลอด 24
ชัว่ โมง อีกทั้งยังง่ายต่อการค้นหาข้อมูลสินค้าและสามารถดูโฆษณาตามความต้องการของผู้บริโภค ข้อดีอีกอย่างของ
โฆษณาออนไลน์ของเครื่องสาอาง Etude House คือผู้บริโภคสามารถโพสข้อความ หรือความคิดเห็นลงในเว็บเพจหรือ
เว็บไซต์และยังสามารถโต้ตอบ หรือสนทนากับเจ้าของเว็บเพจหรือเว็บไซต์ได้เพราะสื่อโฆษณาออนไลน์มกี ระดานโพส
ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือถามตอบ ถามคาถามข้อสงสัยได้ ซึ่งถึงว่าเป็นสื่อโฆษณาแบบสื่อสารสองทาง
ซึ่งจะเป็นรูปแบบการโฆษณาที่ผู้รับสื่อโฆษณาสามารถโต้ตอบกลับผ่านสื่อโฆษณาไปยังเจ้าของสินค้าหรือบริการ หรือ
เรียกว่าลักษณะการโฆษณาแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้การสื่อสารการตลาดบนโลก
ออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ รับรู้ตรา
สินค้า Ver.88 ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษา และการศึกษาครั้งนีไ้ ด้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขต กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร
การศึก ษาครั้งนี้ได้ ก าหนดระดั บ ความเชื่อ มั่ น ที่ 95% นั่ น คื อ ยอมให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่อ นในการเลือ ก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
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โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400
ตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง หรือ การเลือกหน่วยตัวอย่างแบบใช้วจิ ารณญาณเป็น
การเลือก กลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วจิ ัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ใน เรื่องนั้นๆ
ของผู้ทาวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบ ให้เลือก
ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประสัมพันธ์ส่ือสังคม ออนไลน์ ซึ่งเป็น
คาถามปลายปิด จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ประกอบด้วย
ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆได้แก่ ด้านความ ต่อเนื่องของการอัพเดตข้อมูล
ด้านการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
จานวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในตราสินค้า Ver.88 โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมู ลประเภทอันตรภาค เป็นการวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดเป็ น 5 ระดั บให้เลือกตอบเพีย ง
คาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ จานวน 3 ข้อ และ กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ
และแปลผลตาม Likert scale ดังนี้ (ธานินทร์ศิลป์จารุ, 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 น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่วนที่ 5 คาถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีผลต่อ
การรับรู้ตราสินค้า Ver.88 ของกลุม่ เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จานวน 1 ข้อเป็น คาถามปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษาเรื่อง ดังกล่าว โดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียน
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอ คาแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่า
เนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มลี ักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า จึ ง ต้อ งน ามาทดสอบ ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสั ม ประสิ ทธิ์ แ อลฟาของ Cronbach
(Cronbach’s Alpha) โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน
นาไปใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่น และแบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา
อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ค วามคิ ดเห็ นเกี่ย วกับข้อมู ลทั่ วไปเกี่ ยวกั บพฤติก รรมการรับรู้ตราสิน ค้ าโดย การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ รับรู้ตรา
สินค้า Ver.88 โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเพศ หญิง Gen
Y ในกรุงเทพมหานคร โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้
ตราสินค้า Ver.88 ของกลุม่ เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิตโิ ดยการวิเคราะห์การถดถอย เชิงพหุ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน ตราสินค้าด้วยค่า หากค่า เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.050 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม
แนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์ , 2553)
ส่วนที่ 1 กลุ่มตั วอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิ งอยู่ในช่วงอายุ 16 – 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.20
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.50 การศึกษาจบในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.50 อาชีพนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 41.00
ส่วนที่ 2 ในการวัดระดับพฤติกรรมการรับรู้ตราสิ นค้าโดยการประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ พบว่ากลุ่ ม
ตัว อย่า งมีรับรู้ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่าวสารของเครื่อ งส าอางผ่า น Facebook มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 40.00 ผู้ มี
อิทธิพลในการตัดสินใจใช้สินค้าเครื่องสาอางมากที่สุดคือเน็ตไอดอล คิดเป็นร้อยละ 22.20 สาเหตุที่ทาให้ตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางมากที่สุดคือคุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 29.00 เครื่องสาอางที่กลุ่ม ตัวอย่างใช้มากที่สุดคือ ลิปสติก
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.50 กลุ่ ม ตั ว อย่า งส่ ว นใหญ่ ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทาง เคาน์ เตอร์ แ บรนด์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.50
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อเครื่องสาอางต่อครั้ง คือ 301 – 500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 32.00 ซึ่งความถี่ในการซื้อ
เครื่องสาอางส่วนใหญ่คือ 1 – 2 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.20 โดย มีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook คิดเป็น
ร้อยละ 43.20 สื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 60.50 และสื่อออนไลน์ที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจซื้อของกลุม่ ตัวอย่างมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 45.00
ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการ นาเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้สินค้า จากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean=4.15และ S.D.= 0.49) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน พบว่า
การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean= 4.18และ S.D.= 0.71) การรับรู้ส่ือ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
(Mean = 4.24และ S.D. = 0.60) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog (Mean = 4.09และ S.D.= 0.49) การรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 4.17และ S.D.= 0.55) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube (Mean= 4.16
และ S.D.= 0.26) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean=4.09 และ S.D.= 0.34)
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ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Ver.88 ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด (Mean = 4.31 และ S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่าท่านสามารถรับรู้ตราสินค้า
Ver.88 จากการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Mean= 4.36 และ S.D.= 0.96) ท่ า นสามารถสั ง เกต
รูปลักษณ์ ของสินค้า Ver.88 จากการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ (Mean =4.30 และ S.D.= 0.21) และ
ท่านสามารถจดจาผลิตภัณฑ์ Ver.88 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์( Mean=4.28 และ S.D.= 0.90)
ซึ่งผลจากการพิจารณารายข้อ แสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นในการรับรู้ โดยการสังเกต และสามารถจดจาตรา
สินค้า Ver.88 ได้เป็นอย่างดี
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ ในตรา
สินค้า Ver.88 ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ทีส่ ่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Ver.88 ของกลุม่ เพศหญิง Gen Y ใน กรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
MeanSquare
F
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residual)
รวม

53.36
82.87
136.23

6
393
399

8.89
.21

42.18

0.00

* ≤ 0.05

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการรับรู้ใน
ตราสิ น ค้ า Ver.88 ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Gen Y ในกรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง หมด 4 ปั จ จั ย ประกอบไปด้ ว ย การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์
ผ่าน YouTube ทั้ง 4 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า VER.88 ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ใน กรุงเทพมหานคร
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 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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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการรับรู้ใน
ตราสิ น ค้ า VER.88 ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Gen Y ในกรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง 4 ปั จ จั ย ประกอบไปด้ ว ย ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ ผ่าน Instagram และ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่าน YouTube ดังปรากฏในตารางที่ 3
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ใ นตราสิ น ค้ า Ver.88 ของกลุ่ ม เพศหญิ ง 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 ในระดับมากที่สุด จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา สินค้า Ver.88
มากยิ่งขึ้น และสามารถสรุปผลการทดสอบ สมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Blog ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Instagramส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Youtubeไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากการศึก ษาพฤติก รรมการรั บรู้ส่ือ พบว่ากลุ่ ม ตั วอย่างส่ วนใหญ่ ส ามารถรับรู้ก าร ประชาสั ม พั น ธ์
ข่าวสารของเครื่องสาอางผ่านทางการเข้าชม Facebook (ร้อยละ 40.00) เมื่อเกิดการรับรู้การมี ตัวตนของตัวสินค้า
แล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสาอางซึ่งผู้ที่มีอทิ ธิพลในการ ตัดสินใจใช้เครื่องสาอางก็คือ
เน็ตไอดอล (ร้อยละ 22.20) ซึ่งจะทาการนาเครื่องสาอางมาทดลองและเปรียบเทียบ คุณภาพสินค้ากับตราสินค้าอื่นๆ
ซึ่งคุณภาพตราสินค้าเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ร้อยละ 29.00) เครื่องสาอางส่วยใหญ่ของตรา
สินค้า Ver.88 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็ยังคงเป็นลิปสติก (ร้อยละ 30.50 ) ที่เป็นสินค้ายอดนิยมของตราสินค้า
Ver.88 โดยนิ ย มซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า นช่ อ งทาง เคาน์ เตอร์ แ บรนด์ (ร้ อ ยละ 28.50) โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ
เครื่องสาอางแต่ละครั้งอยู่ที่ 301-500 บาท (ร้อยละ 32.00) และมีความถี่ในการซือ้ เครื่องสาอางแต่ละครัง้ อยูท่ ี่ 1-2
ครัง้ ต่อเดือน (ร้อยละ 49.20) ซึ่งสื่อออนไลน์ Facebook ก็เป็นสื่อที่สามารถรับรับรู้ ข่าวสารด้านโปรโมชั่นผ่านสื่อชนิด
นี้ (ร้อยละ 43.20) สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากที่สุดยังคงเป็น Facebook (ร้อยละ 60.50) ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มวัยรุ่น
ส่วนใหญ่นยิ มอีกทั้ง Facebook (ร้อยละ 45.00) ก็ยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางมาก
ที่สุดเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดการทาการตลาดแบบ SMM ที่กล่าวไว้ว่าการทาการตลาดบน
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สังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและทันใจ อีกทั้งช่วยในการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการบอกต่อกับลูกค้าเป็นจานวนมากได้อย่างง่าย(นพวงศ์ จันทวินัย,2558) จึงทาให้ส่อื สังคม ออนไลน์เป็น
สื่อหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) การศึกษาเรื่อง
“อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคออนไลน์ ” ที่พบว่า อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเครื่องสาอางเกาหลีย่หี ้อEtude House ทาให้ผู้บริโภคออนไลน์เกิดความสนใจในตัวสินค้า
มากขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับสมมติฐานที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ส่งผล
ต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 ของกลุม่ เพศหญิง Gen Yในเขต กรุงเทพมหานคร
2. จากการศึกษาระดับปัจจัยของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ ตราสินค้า
Ver.88 ของสื่อต่างๆ โดยพบว่า พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคม ออนไลน์อยู่ในระดับ
การรั บ รู้ ม าก (Mean=4.15และ S.D.= 0.49) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น ทั้ ง 6 ด้ า น พบว่ า การรั บ รู้ ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean= 4.18และ S.D.= 0.71) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 4.24
และ S.D. = 0.59) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog (Mean = 4.09และ S.D.= 0.49) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์
ผ่าน Instagram (Mean = 4.17และ S.D.= 0.55) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube (Mean= 4.16 และ S.D.=
0.26) การรับรู้ส่ือ ประชาสั มพั น ธ์ ผ่าน Line (Mean=4.08 และ S.D.= 0.34) จากข้อ มู ล ข้ างต้น ทาให้ ทราบว่าการ
ประชาสั ม พั น ธ์ผ่ า นสื่อ สั งคมออนไลน์ ทุก ชนิด ส่ งผลให้ เกิ ด จากรับรู้ ของ กลุ่ ม เป้ า หมายในระดั บมาก โดยเฉพาะ
Facebook ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกั บแนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิง
บูรณาการ (Kotler and Armstrong,1999) กล่าวไว้วา่ การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและ นา
การสื่อสารแบบต่างๆมาทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ดีที่สุด สอดคล้องกันนาไปสู่การ
รับรู้ตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ตราสินค้า อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553)
การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคออนไลน์ ” ที่พบว่า สื่อโฆษณาแบบ
สื่อสารสองทาง ซึ่งจะเป็นรูปแบบการโฆษณาที่ผู้รับสื่อโฆษณาสามารถโต้ตอบกลับผ่านสื่อโฆษณาไปยังเจ้าของสินค้า
หรือบริการ หรือเรียกว่าลักษณะการโฆษณาแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้การสื่อสาร
การตลาดบนโลกออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว
3. จากการศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 มีเพียง 4
ด้านประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website , Facebook , Instagram และ YouTube จากปัจจัย
การสื่อสารการตลาดทั้ง 4 ด้านที่มี อิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค มองว่าปั จจุบันสื่อสังคมออนไลน์มี
อิทธิพลต่อการดาเนินชีวติ ของผู้บริโภค ผู้บริโภคให้ความสนใจการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เพราะ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว อาจจะด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของ
สินค้าและสร้างคุณค่าให้ กับผู้บริโภคทาให้ ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง จาการ
รับรู้ข่าวสาร และไม่มอี ิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้า 2 ด้าน คือ การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Blog และการ
ประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Lineการรับรู้การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Blog มีข้อดี มีอิสระในการนาเสนอ
โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ สามารถสร้างเครือข่ายชุมชน และได้มิตรภาพใหม่ๆ จากความสัมพันธ์กับคนในชุมชน
Blog แต่อย่างไรก็ตาม Blog ก็เป็นการใช้ส่ือในการนาเสนอที ทุกคนก็สามารถเข้าถึง และสามารถนาเสนอข้อมูลได้
ข้อมูลที่ถูกนาเสนออกไปอาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และเนื้อหามีความน่าเชื่อถือน้อยมาก การรับรู้การประชาสัมพันธ์
สื่อออนไลน์ผ่าน Line มีข้อดี สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับได้ในทันที ใช้ งานสะดวก มีความเป็นส่วนตัวสูง นิยมใช้กันใน
กลุ่มคนสนิท เช่น เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม Line ก็เป็นการใช้ส่อื ในการติดต่อสื่อสารที่
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จากัดในกลุ่มแคบๆ ไม่ได้เป็นสื่อที่จะเปิดรับ ข่าวสารได้อย่างกว้างขว้างและครอบคลุมเหมือนสื่ออื่นๆ ดังนั้น การ
ประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Line จึงไม่มผี ลต่อการรับรู้ตราสินค้า
จากวัตถุประสงค์ ที่ว่า เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
Ver.88 ของกลุม่ เพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน
Website ปัจจัยการประชาสัมพั นธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Facebook ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ื อออนไลน์ผ่านInstagram
ปัจจัย การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทั้งนีเ้ นื่องจากการทาการตลาดบนสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและทันใจ
อีกทัง้ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อกับลูกค้าเป็นจานวนมากได้อย่างง่าย (นพวงศ์ จันทวินัย,2558)
จึงทาให้ ส่ือสังคม ออนไลน์เป็นสื่อหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ผลจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นางสาวณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคออนไลน์” ที่พบว่า อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเครื่องสาอางเกาหลีย่หี ้อEtude
House ทาให้ผู้บริโภคออนไลน์เกิดความสนใจในตัวสินค้ามากขึน้ เป็นอย่างมาก
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ค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์
ต่างประเทศ
Popularity influencing the allegiance in choosing skin care products foreign
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 บุณยาพร สุขโข1* และ ยศดา กุลนิรัตศิ ัย1
Kedwadee Somboonthawee1, Bunyaporn Sukhho1* and Yossada Kulnirattisai1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์
แบรนด์ต่างประเทศ โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์
(ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัตถุ ด้านสุนทรียภาพ) ที่มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์ ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ การสร้างแบบบสอบถามออนไลน์สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ที่เคย
บริโภคสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม
จานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มลี ักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบ
ความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสั มประสิ ทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-26 ปี เป็นคนที่โสด การศึกษาระดับปริญ ญาตรี มีอาชีพเป็น
นักเรียนหรือนักศึกษา และมีรายได้ที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคมีค่านิยมที่ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อการเลือกใช้
สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ(x_1) ค่านิยมด้านสังคม(x_2) ค่านิยมด้านวัตถุ(x_3) และ
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ(x_4) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ
Y=1.157+ (0.207)X1 + (0.104)X2 + (0.447)X3+ (0.164)X4
คาสาคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ค่านิยม ความภักดี
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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

บทนา
จากอดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น สั ง คมไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปหลายด้ าน ทั้ ง ด้ า นการรับ ประทานอาหาร การ
ดารงชีวติ การแต่งกาย ภาษา ฯลฯ เพราะได้รับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น จนเกิดเป็นค่านิยมของ
คนไทย ที่ส่งผลให้ ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกใช้สินค้า ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุจึงเติบโตขึ้น เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขั นสูง องค์กรธุรกิจประเภทสินค้าสกินแคร์เป็น
หนึ่งในธุรกิจที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย และยัง สามารถเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุด องค์กรธุรกิจเหล่านี้จาเป็นต้องมีกลยุทธ์
ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการตามค่านิยมในปัจจุบัน รวมถึงความภักดีในการเลือกใช้สินค้า เพราะถ้าองค์กร
สามารถพัฒนาสินค้าของตนได้ตามกระแสนิยม และรักษาความภักดีในการเลือกใช้สินค้าของลูกค้าได้ องค์กรนั้นก็จะ
สามารถครองส่วนแบ่งการตลาด และมีความได้เปรียบจากคู่แข่งของตนได้ การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคไม่เพียงแต่
ขึ้นอยู่กับคุณ ภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลกับผู้บริโภคเพียงเท่านั้น ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้สินค้าก็เป็นปัจจัยหลักที่มผี ลต่อการเลือกซือ้ สินค้าของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน [1]
เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเผยแพร่เมาในประเทศไทย ทา ให้วัฒนธรรมหลายอย่างของคนไทยเปลี่ยนไป รวมไป
ถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ในปัจจุบันความนิยมในการใช้สินค้าจากต่างประเทศของประชาชนมีมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากความก้าวล้าของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ประกอบกับวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา
ในประเทศไทยมากขึน้ อาจกล่าวได้วา่ “ค่านิยมในการบริโภคสินค้าต่างประเทศ” กลายเป็นหนึ่งในค่านิยมของคนไทย
ในปัจจุบัน ดังนั้นนอกเหนือไปจากปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ อาจจะมีปัจจัยด้าน
สังคมบางประการโดยเฉพาะอยากยิ่งค่านิยมของบุคคลที่เป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าสกิน
แคร์จากต่างประเทศ และมีอิทธิพลต่อความภั กดีต่อตราสินค้านั้นซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าถือเป็นสิ่งสาคัญที่ทุก
บริษัทแสวงหา [2]
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การสร้างความภักดีต่อตราสินค้าสกินแคร์ของผู้บริโภคนัน้ ต้องอาศัยทฤษฎีต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งเมื่อผู้บริโภคมีความภักดีต่อตรา
สินค้ามาก ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่รวดเร็วขึน้ และเกิดการซื้อซ้า อีกทั้งมูลค่าโดยรวมของตราสินค้า
นั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และการที่ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์สินค้าสกินแคร์ของตนก็เป็นการสร้างความ
มั่นคงให้ กับแบรนด์ของตน ทั้งในด้านการบริหารต้นทุนที่ต่าลง ยอดขายที่ เพิ่มขึ้น โอกาสในการทากาไรมากขึ้น
รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดให้กว้างขวางมากขึน้ [3]
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้
สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ อีกทั้งสินค้าสกินแคร์เป็ น สินค้านาเข้า อันดับแรกๆ ที่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยม
เลือกใช้ โดยเฉพาะสกินแคร์ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศจะเป็นที่นิยมมาก เนื่องมาจากกระแสของดารา นักร้อง และ
ภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อคนไทย โดยทาการศึกษาในผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y (Why Generation) เขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เกิดในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ทันสมัย (ชัชวาล, 2553 :ออนไลน์) จึงเกิดการรับรู้ทางสื่อโฆษณาในสังคมออนไลน์ที่รวดเร็ว (อรรถสิทธิ์ เหมือน
มาตย์, 2551 : ออนไลน์) อีกทัง้ สถานที่ขายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึง
เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะทาการสารวจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อสกินแคร์แบรนด์ต่างๆของ
กลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารของธุรกิจสกินแคร์แบรนด์ต่างๆ สามารถนาข้อมูล ไปใช้
ในการวางแผนและพัฒนาในการแข่งขันกับคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาค่านิยมของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ในกลุ่มผู้บริโภค Gen Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีที่ผู้บริโภคมีต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ในกลุ่มผู้บริโภค
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อ ศึ ก ษาค่ านิย มที่ มีอิทธิ พ ลต่อ ความจงรัก ภั ก ดี ข องผู้ บริ โภคในการเลื อ กใช้สิ น ค้ าสกิ น แคร์ แ บรนด์
ต่างประเทศ ในกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)

ปัจจัยด้านค่านิยมได้แก่
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยมด้านสังคม
ค่านิยมด้านวัตถุ
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ

ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์
ต่างประเทศ
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สมมุติฐาน
ค่านิยมในการเลือกใช้สินค้าประกอบด้วย ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ และ
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเหตุจูงใจของผู้บริโภค โดยมี
จุดเริ่มต้นจากการที่ เกิด สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ ทาให้เกิดความต้องการ ซึ่งผู้ผลิ ตหรือผู้ขายไม่สามารถรับรู้ได้ว่า
ผู้บริโภคต้องการอะไร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541: 83)[4]
พฤติก รรมผู้บริโภค คือพฤติกรรมด้านการแสดงออกในการการจัดหา เลือกซื้อ และเลือกใช้สิ นค้าหรือ
บริการของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าหรือบริการใด สามารถตอบสนองตามความต้องการของ
ตน (พัชรา ตันติประภา,2555)[5]
บุคคลที่มีความสามารถในการซื้อ และมีค วามเต็ม ใจในการซื้อสิ นค้าและบริการนั้นๆตามที่ตนต้องการ
ผู้บริโภคบางคนซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว และผู้ใช้บางคนซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ประกอบการผลิตหรือนาไปขาย
ต่อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล,2543) [6]
แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ค่านิยม เป็นความคิด แนวความคิด แรงจูงใจ และการยอมรับนับถือที่จะปฏิบัตติ าม เป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ
และปฏิบัตติ ามในระยะหนึ่ง ค่านิยมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามความคิดเห็นของคนในสังคม(ก่อ สวัสดิ์พานิช 2535)[7]
ค่ า นิย ม แนวทางการประพฤติ ที่เห็ น ว่า เป็ น สิ่ งที่ มีคุ ณ ค่ าแก่ ก ารประพฤติ เป็ น แนวทางประพฤติ ในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง เป็นสิ่งที่สังคมนิยมชมชอบ และยึดถือมาเป็นแนวทาง (พระมหาอดิศร ถิรสีโล 2540)[8]
ค่านิยมทางสังคม สังคมมักจะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน แต่ด้านค่านิยมคนในสังคมจะยึดถือร่วมกัน ความคิด
ความเชื่อ ความนิยม รวมทั้งพฤติกรรมและแบบแผนในการปฏิบัติของกลุ่มหรือสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสม (ฐิตนิ ัน บุดภาพ คอมมอน 2556) [9]
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า
ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความประทับใจที่ก่อให้เกิดการซื้อซ้า บริโภคสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น และ
บอกต่อไปยังบุคคลอื่น ซึ่งผู้บริโภคที่มีความภักดีต่อสินค้านั้นจะส่งผลให้องค์กรนั้นได้รับกาไรในระยะยาว แม้ความภักดี
ในตัวผู้บริโภคจะเกิดขึน้ ได้ยาก องค์กรธุรกิจก็ควรมุง่ สร้างความภักดีไปที่กลุ่มลูกค้าต่อไป (Pearce 1997)[10]
ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นสิ่งที่สาคัญขององค์กร ความภักดีเป็นสิ่งยึดมั่นต่อตราสินค้าของผู้บริโภค เพราะ
ถ้าผู้บริโภคไม่เห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าชนิดเดียวกันระหว่างตราอื่นๆ ผู้บริโภคจะเลือกซือ้ สินคาในตราอื่นๆ แต่
ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าขององค์กร รวมถึงมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าขององค์กร ก็จะทาให้เกิดการ
ซื้อซ้า และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางการตลาดขององค์กร (Aaker 1991)
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วิธีการทาวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกิน
แคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ ของกลุม่ ประชากรของกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตงั้ แต่ 15-34 ปี
เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีไอที มีพฤษติกรรมกล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเองสูง (พรรณวดี
สถิตถาวร,ประจวบ เพิ่มสุวรรณ. หน้า3) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มประชากรเพศหญิงและเพศ
ชายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตงั้ แต่ 15-34 ปี ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรเพศหญิงและ
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตงั้ แต่ 15-34 ปี ผู้วิจัยจึงใช้สูตรไมทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ดังนี้
1.1
n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
P หมายถึง สัดส่วนของประชากรที่ผู้วจิ ัยกาลังสุ่ม 0.50
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
E หมายถึง ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น เท่ากับ 0.05
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้
นี้ได้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึง
แทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
1.2 กลุ่ ม ตัวอย่างส าหรับงานวิจัย เรื่อ งนี้ ได้แ ก่ กลุ่ ม ประชากรที่ มีอ ายุ 15-34 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การคานวณหากลุ่มขนาด
ตัวอย่างจะคานวณตามวิธีแบบ เจาะจง(Purposive Sampling) ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะมีการสอบถามก่อน
ทาการแจกแบบสอบถามในกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
(ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ค่านิยมที่มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกิน
แคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะของ
คาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมที่มอี ทิ ธิพลในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศของกลุ่ม
ประชากร Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 15-34 ปี ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมด้าน
เศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้
สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ เพื่อใช้วัดระดั บปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบ
รนด์ต่างประเทศของกลุ่มประชากร Gen Y ที่มีช่วงอายุ 15-34 ปี โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval
Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด = 5,มาก =
4,ปานกลาง = 3,น้อย = 2และน้อยที่สุด = 1 ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดี ในผลิ ตภัณ ฑ์สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งเป็ น
คาถามชนิด ให้เลือกตอบจานวน 4 ข้อ โดยใช้ระดั บการวัดข้อ มู ลแบบอัน ตรภาค (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด = 5,มาก = 4,ปานกลาง = 3,น้อย =
2และน้อยที่สุด = 1 ให้เลือกตอบเพียงระดับเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ แปรผลตาม Likert scale
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ จานวน 1 ข้อ มีลักษณะ
เป็นคาถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัย ศึกษาค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อ
ความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีช่วงอายุ 15-34 ปี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและนา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาชี้แนะและทาการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนือ้ หามีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 100 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 100 คนเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและนา
ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ ากับ 0.862 แสดงว่าเครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่อเดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ โดยคานวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage)
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ โดย
คานวณหาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์
ต่างประเทศโดยคานวณหาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาเกี่ยวกับ
ค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของกลุ่มประชากร Gen Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน400คน ด้วยวิธีทางสถิ ติโดยการ วิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีด้วยค่า Sig. หากค่าSig. เท่ากับ .000
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.0)
อายุระหว่าง 21-26 ปี (ร้อยละ 42.5) เป็นคนที่โสด (ร้อยละ 74.5 ) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 76.8 ) มี
อาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ 66.5) มีรายได้ต่ากว่า15,000บาท (ร้อยละ69.3)
2. คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความถี่ในซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 43.5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าสกิน
แคร์ แ บรนด์ ต่ า งประเทศ 101 - 500 บาท (ร้ อ ยละ 37.0 ) ซื้ อ สกิ น แคร์ แ บรนต่ า งประเทศประเภทครี ม ทาหน้ า
(Cream)บ่อยที่สุด (ร้อยละ 43.8) เลือกซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศเพราะคุณภาพของสินค้า (ร้อยละ 51.0)
การเลือกซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศด้วยตัวเอง (ร้อยละ 44.5) ท่านรับรู้เรื่องโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆสกิน
แคร์แบรนด์ตา่ งประเทศจากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 55.8)
3. ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จากการวิเคราะห์พบว่า ค่านิยมที่
มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศอยูใ่ นระดับที่ส่งผลมาก (Mean = 3.77 และ S.D. = 0.68)
และเมื่อพิจารณาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศอยูใ่ นระดับที่ส่งผลมาก 4 ด้าน
ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (Mean = 3.56 และ S.D. = 0.93), ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 4.17 และ S.D. = 0.51),
ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 3.55 และ S.D. = 0.98) และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean = 3.81 และS.D.=0.88)
4. ความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวม
อยู่ ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.97 และ S.D .= 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การวางแผนในการซื้อ
สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศครั้งต่อไป (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.86) ความจงรักภักดีที่จะซื้อสินค้าสกิน
แคร์แบรนด์ตา่ งประเทศในอนาคต (Mean = 4.47 และ S.D. = 0.61) ความจงรักภักดีในการซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์
ต่างประเทศที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน (Mean = 3.73 และ S.D .= 1.08) และการซื้อครั้งต่อไป เต็มใจที่จะซื้อสินค้าสกินแคร์
แบรนด์ตา่ งประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าสินค้าอื่น (Mean = 3.74 และ S.D. = 1.10)
5. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์
แบรนด์ตา่ งประเทศ
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
แหล่งความแปรปรวน
127.480
4
31.870
200.811
0.00
การถดถอ(Regression)
62.689
395
0.159
ส่วนที่เหลือ (Residual)
Total

190.169

399

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าค่านิยมที่มีอิทธพลต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ จาก
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ มีอทิ ธิพลต่อ
ความจงรักภักดีในการเลือกใช้สนิ ค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)ที่ระดับนัยสาคัญ0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที2่
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อค่านิยมหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error Beta
(Constant)
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยมด้านสังคม
ค่านิยมด้านวัตถุ

X1
X2
X3

1.157
0.154
0.140
0.335

0.184
0.040
0.039
0.049

0.207
0.104
0.447

t
6.304
3.801
3.597
6.850

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000

ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
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
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบ
รนด์ ต่างประเทศ ทั้ งหมด 4 ด้าน ได้ แ ก่ ค่ านิย มด้ านเศรษฐกิ จ ค่ านิยมด้ านสั งคม ค่ านิยมด้ านวัต ถุ ค่านิย มด้า น
สุนทรียภาพ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ดังปรากฏในตารางที่ 2
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่ า นิ ย มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดีในการเลื อ ก ใช้ สินค้าสกิ นแค ร์ แ บรนด์ต่ า งประเทศ ด้ า นดั ง นี้
Y = 1.157+ (0.207)X1 + (0.104)X2 + (0.447)X3+ (0.164)X4
เมื่อ

Y
X1
X2
X3
X4

แทน ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สนิ ค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ
แทน ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
แทน ค่านิยมด้านสังคม
แทน ค่านิยมด้านวัตถุ
แทน ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยมที่มีอิทธพลต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ
มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่า นิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ ค่านิยมด้าน
สุนทรียภาพ ส่งผลให้ค่านิยมมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ และ
สามารถสรุปผลการทดสอบ สมมุตฐิ านการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยมด้านสังคม
ค่านิยมด้านวัตถุ
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่าปั จจัยด้ านค่านิย มส่งผลต่อความจงรัก ภักดี ในการเลือกใช้สินค้ าสกิน แคร์แบรนด์
ต่างประเทศทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้านวัตถุ, และด้านสุนทรียภาพ กล่าวคือถ้าผู้ผลิตสินค้าให้
ความสาคัญในปัจจัยค่านิยมทั้ง 4 ด้าน จะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีจากผูบ้ ริโภคได้ เนื่องจากค่านิยมเป็นความเชื่อ
ที่เป็นสิ่งที่ตัวเองรวมถึงสังคมมีความเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติ ค่านิยมจึงนับว่ามีความสาคัญที่มีให้กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง และสิ่งนั้นมีคุณ ค่า มีความเชื่อและความพร้อมที่จะปฏิบัติ ค่านิยมของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับ (Rokeach อ้างในธัญชนก สุขแสง , 2558, หน้า 10,) ซึ่งสรุปในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในค่าใช้จ่ายของท่านในการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ,
ช่วยให้เกิดความคุ้มค่ากับมูลค่าของสินค้า สกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งแสดงถึงค่านิยมหรือความเชื่อ ที่ส่งผลถึง
ความภักดีในแบรนด์สกินแคร์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
2. ค่ านิยมด้ านสังคม คือ การใช้สิ นค้ าสกิน แคร์แ บรนด์ต่างประเทศทาให้เป็ นที่ ยอมรับในสั งคม, การใช้
สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยเสริมบุคลิกภาพทาให้เข้าสังคมได้ง่ายขึ้นและการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์
ต่า งประเทศช่ ว ยท าให้ ก ารใช้ชี วิ ต หรือ ท ากิ จ กรรมต่ า งๆร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น ได้ ง่า ยขึ้ น จากผลการวิจั ย สรุ ป ว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในด้านนี้มากที่สุด (Mean=4.17) จากค่านิยมทั้งหมด 4 ด้าน
3. ค่านิยมด้านวัตถุ คือ การใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยเสริมภาพลักษณ์ในตัวท่าน, การใช้
สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยทาให้ท่านมีรสนิยม, การใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยเสริมบุคลิ
คที่ดีในตัวท่าน และการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศทาให้ท่านมีความทันสมัย โดยผู้ทาแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นด้วย
4. ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ คือ การใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศทาให้ท่านรู้สึกว่ามีความสุขในชีวิต
มากขึ้ น , การใช้ สิ น ค้ า สกิ น แคร์ แ บรนด์ ต่ า งประเทศช่ ว ยท าให้ ต นเองรู้ สึ ก ว่ า มี คุ ณ ค่ า , การใช้ ส กิ น แคร์ แ บรนด์
ต่างประเทศช่วยทาให้ท่านเกิดความพึงพอใจในการบริโภค และการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยทาให้
ตนเองรู้สกึ ว่ามีคุณค่าและความภาคภูมิใจ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจที่ก่อให้เกิดการซือ้ ซ้า บริโภคสินค้าใน
ปริมาณที่มากขึ้น และบอกต่อไปยังบุคคลอื่น (Pearce 1997)

2138

Proceedings

ข้อเสนอแนะ ในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยอยู่อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากค่านิยมเป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลในการเลือกใช้สินค้าสกิน
แคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ และผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ทาธุรกิจในด้านนี้ นาไปปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการสร้างค่านิยมหรือกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง
ตลอดจนการเพิ่มและรักษากลุ่มผู้บริโภคให้กับองค์กรมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มี่อทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ
เช่น ปัจจัยด้านการสร้างภาพลักษณ์ ปัจจัยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยด้านการ
ตัดสินใจซื้อ เป็นต้น เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยหลายๆด้านที่นอกเหนือจากปัจจัยค่านิยมที่มีอิทธิพ ลในการเลือกใช้
สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศได้เหมือนกัน และเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงปัจจัยด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อีกทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่ งประเทศ
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ค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขต
พื้นที่อาเภอหัวหิน
The influence of values on Apple IPHONE purchasing decision of consumers in
HUA HIN district
นภนนท์ หอมสุด1 ปานเดือน สืบประดิษฐ์1* และ พิราภรณ์ เหลืองอัคราธร1
Nopbhanont Homsud1, Parnduan Subpradit1* and Phiraphorn Lueng-Akkaratorn1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE โดย
ตัง้ สมมุติฐานว่าปัจจัยด้านค่านิยมทั้งหมด 4 ด้าน (ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, ค่านิยมด้านสังคม,ค่านิยมด้านวัตถุ,ค่านิยม
ด้ านสุ นทรี ยภาพ) จะส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ยคื อ การสร้างแบบสอบถาม สอบถาม
ความเห็นแจกกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการในร้าน ISudio ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอหัวหินทั้งหมด 400 คน ผู้วิจัยได้
นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุดไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อ มั่ น เท่ า กั บ 0.929 และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้ ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจัยคือลักษณะเฉพาะพิเศษ (X1) ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (X2) ค่านิยมด้านสังคม (X4) ค่านิยมด้าน
สุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05และสมการพยากรณ์ คือ Y = 1.030 +
(0.425)x1 + (0.250)x2 + (0.248)x4 จากค่าของตัวแปรจะแสดงให้เห็นได้ว่าว่าค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE จะทาให้แสดงถึงสถานะการเงิน การเป็นที่ย อมรับ
ในสังคม การต้องการเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี อาจรวมถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ทาให้
เกิดการตัดสินใช้ซื้ออย่างที่ คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ
คาสาคัญ: ค่านิยม การตัดสินใจซือ้

1
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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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บทนา
ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีในการสื่อสารเข้ามาหลายรูปแบบมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจานวนมากประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารแบบการใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งการใช้การ
สื่อสารแบบใช้โทรศัพท์มือถือได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา เสมือนเป็นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกให้กับมนุษย์ การคิดค้นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
ในปั จจุบันนี้ทาให้ เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด เรียกว่า สมาร์ทโฟน ซึ่งคือโทรศัพท์ มือถือเคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่
มากกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไป นอกเหนือจากการใช้แค่การสื่อสารผ่านการโทร อย่างเช่น สามารถรองรับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ โดยที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความ
ต้องการได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไป โดยสมาร์ทโฟนกาลังนิยมอย่างแพร่หลาย ทางบริษัทผู้จัดจาหน่ายได้มีการ
แข่งขันสร้างความแตกต่างจากรูปแบบของโทรศัพท์มือถือแบบเดิม เพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ สามารถขยายฐาน
ลูกค้าเพิ่มขึน้ และเป็นช่องทางให้กับธุรกิจอื่นๆ
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากขึน้ อันเนื่องมาจากความก้าวล้าของสังคม
และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ประกอบกับการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกกล่าวได้ว่า “ค่านิยมในการบริโภคเทคโนโลยี ” กลายเป็นในค่านิยม
ของสังคมไทยในปัจจุบัน (อรสิริ ทัศนาวรากุล 2554)
จากการสารวจในเขตพื้นที่อาเภอหัวหินได้พบว่าผู้บริโภคนิยมใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้ายี่ห้อ Apple เป็น
จานวนมากซึ่งบริษัทได้เกิดขึ้นจากการร่วมมือของ สตีฟจ็อบส์ และ สตีฟ วอซเนียก เมื่อบริษัทได้ก้าวเข้าสู่ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่และได้ออกแบบที่ครบวงจรในด้านของระบบปฏิบัติการต่างๆจนทาให้ Apple ได้มชี ่อื เสียงที่โดด
เด่ น สามารถใช้ ง านอิ น เตอร์ เน็ ต และมั ล ติ มิ เดี ย โดยการท างานของ IPHONE สามารถใช้ ง านส่ ง อี เมล์ ใช้ เป็ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่และมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ และมีหลายรุ่นหลายขนาด เริ่มต้นด้ว ย 2G ไปถึง ณ ปัจจุบันนี้คือ IPHONE
7 มีการพัฒ นาให้ ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วง เช่น พั ฒ นาจากหน้าจอโดยไม่มีปุ่ม
สาหรับกดหมายเลขโทรศัพท์ แต่การทางานทั้งหมดจะทางานผ่านหนเจอด้วยการสัมผัส เป็นการส่งงานระบบต่างๆ
โดยมีระบบปฏิบัติการ IOS เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการควบคุม นอกจากนั้น Apple ยังเป็นตราสินค้าที่แข็งแกร่ง
อยู่ในใจมหาชนและผู้คนให้ความนิยมเป็นจานวนมาก
โดยตราสิ น ค้ า Apple มุ่ ง เน้ น ผลิ ต สิ น ค้ า จ าพวก IT (information technology) ออกสู่ ต ลาดเน้ น รู ป แบบที่
ทันสมัย สะดวกแก่การใช้งานเหมาะกับการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึ่งตราสินค้า Apple ได้รับความนิยม
อย่างมากทัง้ IPHONE IPAD รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอ้ งการแสดงถึงสถานะทางสังคมเพื่อ
ช่วยยกระดับสถานะภาพทางการเงินของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้า Apple ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Apple ได้มี
การวางภาพพจน์ของผู้บริโภคที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ให้ออกมาสาหรับ ผู้บริโภคที่มีรายได้อยู่ในระดับสูง มีรสนิยมในการ
เลื อ กใช้ IT(information technology ) ที่ มี ช่ื อ เสี ย งและได้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คมทั่ ว โลก (Vigneronและ Johnson
(2004: 484-503))
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑ์ Apple
IPHONEของผู้บริโภคในเขตพืน้ ที่อาเภอหัวหิน โดยศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยด้านค่านิยม และปัจจัยการตัดสินซื้อ
ของผู้บริโภค (คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178)) โดยศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน เนื่องจากอาเภอหัวหินมีศูนย์
จาหน่าย IPHONE และมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก โดยสังเกตได้วา่ มีผู้ใช้บริการเข้ารับบริการอยูต่ ลอดเวลา จึงเป็นที่
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น่าสนใจในการทาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทราบถึงค่านิยมที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑ์ IPHONEของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอ หัวหิน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน
2. เพื่อศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่หัวหิน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปั จ จั ย ค่ า นิ ย ม ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย มด้ า น
เศรษฐกิ จ , ค่านิ ย มด้ า นสั งค ม ,
ค่ านิ ยม ด้ าน วั ต ถุ , ค่ านิ ยม ด้ า น
สุนทรียภาพ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
Apple IPHONE

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมของผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมด้าน
เศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม ,ค่านิยมด้านวัตถุ , ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ค่านิยม
สังคมมนุษย์นั้นเรามีความเชื่อว่าค่านิยมมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดพฤติกรรมของบุคคล เพราะ
ค่านิยมจะเป็นเครื่องตัดสิน กาหนดหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปทางใดทางหนึ่ง ดังนัน้ ค่านิยมจึงเป็นพลังที่
ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใต้พฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ (สมาน ชาลีเครือ, 2523 )
นอกจากนี้ค่านิยมยังเป็นเครื่องชี้แนวทางและลักษณะความประพฤติของคนในสังคมดังนั้นการปลูกฝังและ
พัฒนาค่านิยมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติจึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องกระทาโดยไม่ชักช้า และจะต้องมีการกระทา
ที่ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา (พนัส หันนาคินทร์, 2520 ) เพราะพลังอานาจแห่งชาติจะมั่นคงเพียงใดนัน้ ย่อมขึน้ อยู่
กับคนภาพของคนในชาติ ซึ่งย่อมจะประพฤติและปฏิบัติตามค่านิยมที่ตนยอมรับนับถืออยู่ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
สังคมจะเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมไปในทิศทางใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมเป็นสาคัญเพราะฉะนัน้ การสร้าง
ค่านิยมที่ถูก ต้องและเหมาะสมจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ค วามเจริญ ก้ าวหน้าให้เกิด ขึ้น ในสั งคม
(อานนท์ อาภาภิรมย์ ,2517 ) ค่านิยมของสังคมจึงมีความสาคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของคนในสังคม เนื่องจาก
ค่านิยมเป็นตัวควบคุมการตัดสินใจของคนในสังคม จึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอของคนส่วนมาก (อา
รง สุทธาศาสน์และคณะ ,2525 )
ความหมาย
ค่านิยม (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา,2529) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าสิ่งใดมี
ค่า มีความสาคัญ และเป็นที่ปรารถนาในขณะที่สิ่งอื่นมีค่า มีความสาคัญน้อยกว่า หรือไม่เป็นที่ต้องการ ในลักษณะ
ดังกล่าวค่านิยมจึงเป็นมาตรฐานในการรับรู้ การประเมิน การเลือก และการตัดสินใจของบุคคลว่าควรทาหรือไม่ควร
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ทา มีค่าหรือไม่มีค่า สาคัญหรือไม่สาคัญ นอกจากนี้ค่านิยมยังทาหน้าที่เป็นตัวกาหนดเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจ
ผลักดันให้บุคคลมุ่งไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องก่อให้เกิดความดีแก่สังคมด้วยหรือไม่
ไพฑูรย์ เครือแก้ว (ไพฑูรย์ เครือ แก้ว , 2518 ) กล่าวว่า “ค่านิยมของสังคมหมายถึงสิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คน
ปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเป็นหรือกลับกลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่าเป็นสิ่งบังคับ ต้องทาปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คนบูชายก
ย่องและมีความหมายต่อบุคคลและเป็นแบบฉบับความคิดที่ฝังแน่นสาหรับยึดถือในการปฏิบัตติ ัวของคนในสังคม”
พอสรุ ปได้ ว่า “ค่ า นิ ย ม” หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยความนิ ย มชมชอบ พอใจ ยกย่ อ งบู ช า
ต้องการและการตีค่าสิ่งต่างๆ โดยพิจารณาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นในเชิงจิตวิทยา สังคม จริยศาสตร์
ศาสนาและสุนทรียศาสตร์ เมื่อบุคคลพิจารณาตัดสินแล้วบุคคลจะยึดถือตามคุณลักษณะนั้นต่อไป เช่น เมื่อบุคคลใดมี
ค่านิยมต่าในสิ่งใดก็จะแสดงออกในการยอมรับนับถือในสิ่งนั้นในอันดับต่า ค่านิยมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
กาหนดแบบฉบับบุคลิกภาพ หรือลักษณะของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคม และจะส่งผลต่อคุณภาพของ
สังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่
ประเภทของค่านิยม
สาโรธ บัวศรี (2527 ) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของค่านิยมกระทาได้หลายวิธี แล้วแต่ว่าผู้แบ่งจะยึดอะไร
เป็นพื้นฐานในการการแบ่ง ไม่มีการแบ่งที่เป็นการตายตัวอย่างเพียงอย่างเดียว ถ้าผู้แบ่งยึดถือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระ
ศาสดาเป็นหลักสาคัญ ก็อาจจะแบ่งค่านิยมออกได้ เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
ค่านิยมที่เป็นศีลธรรม (Morality) หมายถึงค่านิยมที่เป็นศีล และธรรมโดยเฉพาะหรือได้แก่ Moral Values
และ Ethical Values โดยเฉพาะ ซึ่ง ถือเอาพระศาสดาหรือพระผู้เป็นจ้าได้กาหนดไว้ให้แล้ว
ค่านิยมที่เป็นข้อตกลง (Convention) หมายถึงค่านิยมที่ประชาชนในชาติได้ตกลงเห็นชอบกาหนดกันขึน้ เองไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามยุคตามสมัย ได้แก่ธรรมเนียมประเพณีอุดมการณ์ วินัย กฎหมาย ฯลฯ
ในการแบ่งประเภทของค่านิยมทั้งสองประการดังกล่าวมาแล้วจะเห็นว่า เนื้อหานั้นเหมือนกัน แต่วิธีการแบ่ง
นั้นต่างกัน ทั้งนี้อาจจะยังมีวิธีอ่ืนๆ อีกแล้วแต่จุ ดประสงค์ ของผู้ แบ่ง เช่น อี.สแปรนเจอร์ (E. Spranger) ได้จาแนก
ลักษณะของค่านิยม โดยการพิจารณาตามลักษณะการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมด้านต่างๆ ออกเป็น 6 ประเภท
คือ
1. ค่านิยมทางทฤษฎีหรือวิชาการ (Theoretical Value) ได้แก่ ค่านิยมที่จะศึกษาหาความรู้ความจริง เหตุผ ล
และการรวบรวมจัดระบบความรู้
2. ค่ านิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็ นค่ านิยมที่ทาให้บุคคลแสวงหาประโยชน์ทรัพย์สิน และความ
มั่นคง
3. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) เกี่ยวข้องกับความชื่นชม พึงพอในในความงามความเหมาะสม
และความกลมกลืนกันในลักษณะต่างๆ
4. ค่านิยมทางสังคม (Social Value)ได้แก่ความรักเพื่อนมนุษย์ ความต้องการที่จะทาประโยชน์ให้เพื่อมนุษย์
5. ค่านิยมทางการเมือง (Political Value) คือ ความนิยมอานาจอิทธิพลและชื่อเสียง
6. ค่ า นิ ย มทางศาสนา (Religious Value) ได้ แ ก่ ความเชื่อ และความยึ ด ถื อ ในศาสนา สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห รื อ
จุดมุ่งหมายอันสูงสุดในจักรวาล
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นอกจากนี้ยังมีนักสังคมวิทยาได้จาแนกลักษณะของค่านิยมตามกลุ่มคน โดยพิจารณาจาแนกเป็นระดับ
บุคคล กลุ่มคน และสังคม หรือถ้าผู้จาแนกยึดถือลักษณะของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมออาจจาแนกลักษณะของ
ค่านิยมออกเป็นค่านิยมที่มลี ักษณะยืนยงถาวรหรือเปลี่ยนแปลงกับค่านิยมที่มีลักษณะระดับของความสาคัญมากน้อย
หรือลักษณะของค่านิยมที่เป็นความเชื่อ
Vigneron และ Johnson (2004: 484-503) กล่ า วว่า การแสดงออกทางสั ง คมเป็ น การรั บ รู้ ห รื อ เป็ น การ
ขยายตัวเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการซื้อแบรนด์หรูเพราะผู้บริโภคใช้แบรนด์หรูเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หรือการ
แบ่งแยกความแตกต่างจากคนอื่น
Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485) กล่าวว่า ผู้บริโภคมีสัญลักษณ์ในการแบ่งชนชั้นทางสังคม แบ่ง
โดยการใช้แบรนด์หนึ่งๆ และผู้บริโภคจะเลือกใช้แบรนดที่รู้จักกันดีในสังคม ดังนั้น การแสดงออกทางค่านิยมทาง
สังคมจะสะท้อนถึงคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคมีการใช้สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นจานวนมากก็จะแสดงให้
เห็นว่าสินค้าแบรนด์นนั้ เป็นแบรนด์ที่นิยมของคนในสังคมและเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับผู้บริโภค ซึ่งการที่
จะเป็นแบรนด์ที่นิยมของผู้คนในสังคมได้นั้น องค์กรต้องทาให้ ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์นั้นๆ และ
เกิดความพึงพอใจ นามาซึ่งการซื้อซ้า
การตัดสินใจซื้อ
คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัยภายใน
คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนัก
ในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่าย
ผู้ผลิ ตให้ ม าและสุด ท้ายคื อการประเมินค่ าของทางเลือกเหล่านั้นในการที่ ผู้บริโภค จะซื้ อสิ นค้ าหนึ่งนั้น จะต้อ งมี
กระบวนการตั้งแต่ความต้องการไปถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งมี
รายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Need / Problem Recognition)
2. การเสาะหาข้อมูล (Information Search)
3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives)
4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision)
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) (สุมาลี พุ่มภิญโญ และสุปรียา ควรเดชะคุปต์ ,2546
หน้า18) จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งรับรู้ถึงความต้องการจาก
ภายในที่เกิดจากแรงจูงใจ และใช้ความคิด เหตุผล ประสบการณ์ต่างๆ มาพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก
โดยเลือกทางเลือกที่ดีและมีความเหมาะสมที่สุด

งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง
นางสาววรินดา บุญ พิทักษ์ 2554 “ปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ไอโฟนโฟร์
เอสของผู้ บ ริ โ ภคในย่ า นรั ง สิ ต ” Factors Affecting the Consumer Buying Decision towards IPhone4s
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตคลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE
ในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมอในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณ ฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นที่
อาเภอหัวหิน
1.2 กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ คื อ คือ ผู้ที่ใช้ผลิ ตภั ณ ฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้น ที่ อาเภอหั วหิ นซึ่ งจะใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรหา
กลุ่มตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา ,2546 )ดังนี้
n = z2 / 4e2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้
z = ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับในสาคัญ 0.05 มีค่า Z= 1.96
1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบไม่น่ าจะเป็นเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริง
โอกาสถูกสุ่มกลุ่มตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นใครก็ได้ ที่
มีลักษณะตามความต้องการของผู้วจิ ัยโดยการกาหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง ในที่น้คี อื การแจกแบบสอบถาม
ผู้ใช้บริการ ในร้าน IStudio ในเขตพื้นทีอ่ าเภอหัวหิน
1.4 สมมติฐานการวิจัย
- ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินซือ้ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นอาเภอหัวหิน
- ปัจจัยทางค่านิยมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินซื้อ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นอาเภอ
หัวหิน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุ คคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน
ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บข้ อ มู ล ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ พฤติก รรมการใช้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Apple IPHONE ซึ่ งเป็ น
ลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นที่
อาเภอหัวหิน ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ 1ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ 2.ค่านิยมด้านสังคม3.ค่านิยมด้านวัตถุ4.ค่านิยม
ด้ายสุนทรียภาพรวมทั้งหมด 12 ข้อเพื่อใช้วัดระดับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE โดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) โดย
กาหนดเป็น 5ระดับ ให้เลือกเพียงคาตอบเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน ซึ่งเป็น
คาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน 3ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale ) เป็นการวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี
5 ตัวเลือกและแปรผลตาม Likert scale( ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2552)
ตัวแปร (variable)
คือ คุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องหน่วยตัวอย่างที่สามารถแปรค่าหรือแปรเปลี่ยนได้ตามคุณสมบัติของมัน
หรือตามค่าที่ผู้วิจัยกาหนด เช่น เพศ แปรได้เป็น 2 ค่าคือ เพศชาย และเพศหญิง อายุ แปรได้ตั้งแต่อายุแรกเกิด 1, 2, ....
จนถึงอายุสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็น 100 ปี หรือมากกว่า ระดับการศึกษาแปรได้หลายค่า
ตามแต่ระดับของการศึกษาที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ เช่น ระดับประถม ระดับมัธยม จนถึงปริญญาเอก หรือถ้าต้องการศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของตารวจ ความคิดเห็นก็คือตัวแปรตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้อง
กาหนดค่าความคิดเห็นให้สามารถแปรเปลี่ยนค่าได้เป็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้ว ยอย่างยิ่ง
ขึน้ อยู่กับผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละคน รายได้ของบุคคลก็เป็นค่าที่ผันแปรได้เช่นกัน โดยแปรเปลี่ยนตั้งแต่มีรายได้ 0
บาท ไปจนรายได้สูงสุดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาซึ่งอาจเป็น 1,000,000 บาท หรือมากกว่าก็ได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
ตัวแปรจะสามารถแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนค่าได้ตามคุณสมบัตขิ องตัวแปร
ระดับการวัดของตัวแปร หมายถึง การแปลความหมายของตัวเลขซึ่งเป็นค่าของตัวแปรว่ามีความหมายใน
ระดับใด แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) หมายถึง การกาหนดตัวเลขแทนค่าตัวแปรโดยให้ตัวเลขนั้นเป็นเพียง
สัญลักษณ์หรือจาแนกตัวแปรออกเป็นพวก ๆ ไม่สามารถนาตัวเลขนั้นมาคิดคานวณ ในเชิงปริมาณได้ เช่น เพศ เรา
แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยแทนเพศชายด้วย 1 เพศหญิง เป็น 2 แต่เลข 1 และ2 ไม่ได้มีความหมายเป็นจานวน
เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แทนเพศเท่านัน้ จัดเป็นกลุ่มๆได้
2. ระดับจัดลาดับ (Ordinal Scale) หมายถึงการกาหนดตัวเลขที่บอกอันดับของสิ่งที่นามาเปรียบเทียบกันโดย
ไม่สามารถบอกปริมาณของความแตกต่างกันได้ และไม่สามารถนาตัวเลขนั้น ๆ มาคิดคานวณในเชิ งปริมาณได้ เช่น
การประกวดนางงาม การแข่งขันต่างๆ ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 สามารถบอก
อันดับได้ แต่บอกปริมาณไม่ได้ว่าชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 นัน้ สวย, ไพเราะหรือดีมากกว่ากันเท่าใด
3. ระดั บ อั น ตรภาค (Interval Scale) หมายถึ ง การก าหนดตั ว เลขแทนคุ ณ ลั ก ษณะของสิ่ ง ต่ าง ๆ โดยมี
ปริมาณแทนสิ่งนั้น ๆ ด้วย สามารถเปรียบเที ยบเพื่อบอกความแตกต่างกัน ทั้ งยังสามารถนาไปคิดคานวณในเชิง
ปริมาณได้ แต่ตัวเลขที่นามาใช้แทนนั้นเป็นตัวเลขที่สมมติให้มีความเป็นศูนย์ที่เท่ากัน หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ศูนย์ไม่แท้ เช่นอุณหภูมิ หรือการสอบวัดความรู้ของนักเรียนในวิชาหนึ่งๆ นักเรียนคนหนึ่ งได้ศูนย์คะแนน ( 0 ) แต่
ไม่ได้หมายความว่านักเรียนไม่มคี วามรู้ในวิชานัน้ เลย อาจเป็นเพียงแค่ความรู้ไม่ตรงกับข้อสอบ หรือวัดไม่ตรงความรู้
ของเขานั่นเอง อย่างนีเ้ รียกว่าศูนย์ไม่แท้
4. ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) หมายถึง ตัวเลขที่ใช้แทนคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงทาง
ธรรมชาติ หรืออาจเรียกว่า มีศูนย์แท้
ส่วนใหญ่เป็นการวัดทางกายภาพ เช่นส่วนสูง น้าหนัก เวลา ยกตัวอย่างเลย น้าหนัก 0 กิโลกรัม หมายถึงไม่
มีนาหนั
้ กเรียกว่าศูนย์แท้เป็นต้น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

2148

Proceedings

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัยถือเป็นสิ่ง
สาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัยอีกทั้งการทดสอบความ
เที่ ย งตรง (Validity)และความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของเครื่ อ งมื อ ไม่ ส ามารถแยกส่ ว นออกจากกั น ได้ แต่ ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาค่านิยมที่มอี ิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ Apple IPHONE โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน เพื่อขอคาแนะนา และทาการปรับปรุงแก้ไขตนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย ,2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 แสดงว่าเครื่องมือมีความ
เชื่อมั่นค่อนข้างสูง และ แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยม โดยคานวณหาร้อยละ(Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยม โดยคานวณหาค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ ส ถิ ติเชิงอนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล เพื่อ หา ปัจ จั ย
ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อ Apple IPHONE ในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน ด้ วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์ การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาหา ปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple IPHONE
ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน้ คือ ปฎิเสธมุตติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ
56) มีอายุ20ปีไม่เกิน30ปี (ร้อยละ56.3)สถานภาพโสด (ร้อยละ 55.3)ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อย
ละ59.3) อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ27.8)และมีรายได้ต่ากว่า15,000บาท(ร้อยละ34.5)
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกั บพฤติกรรมของผู้ บริโภคในเรื่อ งค่านิยม พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ตราสิ น ค้ า Apple IPHONE รุ่ น ไอโฟน6,6s (ร้ อ ยละ 43.8) ส่ ว นใหญ่ ใช้ระยะเวลาการตั ด สิ น ใจซื้ อ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมาณ 1 อาทิ ต ย์ (ร้ อ ยละ 30.8) ตั ด สิ น ใจซื้ อ ทั น ที ที่ อ อกสู่ ต ลาด(ร้ อ ยละ55.3) ใช้ เล่ น โซเชี ย ลใน
ชีวติ ประจาวัน (ร้อยละ35.3) วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการเลือกซือ้ ไว้ใช้ในการสื่อสาร(ร้อยละ25) และตัดสินใจซือ้ ด้วย
ตนเอง (ร้อยละ41)
ส่วนที่ 3 จากผลการศึกษาถึงค่านิยมที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE
พบว่าค่านิยมที่มีอทิ ธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพืน้ ที่อาเภอ
หัวหิน มี 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (Mean=3.84 S.D=0.87), ค่านิยมด้านสังคม (Mean=4.03 S.D=0.78),
ค่านิยมด้านวัตถุ (Mean=3.82 S.D=0.76), ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean=3.87 S.D=0.72)
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE จากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean=3.94, SD.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากทั้ง 4 ด้าน ค่านิยมด้าน
เศรษฐกิ จ (Mean=3.84 S.D=0.87), ค่ า นิ ย มด้ า นสั ง คม (Mean=4.03 S.D=0.78), ค่ า นิ ย มด้ า นวั ต ถุ (Mean=3.82
S.D=0.76), ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean=3.87 S.D=0.72)
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของคุณภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์
Apple IPHONE ในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย(Regression)
117.888
4
29.472
100.864
0.000
ส่วนที่เหลือ (Residust)
115.418
395
0.292
Total
233.306
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าค่านิยมที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของ Apple
IPHONE จากทั้งหมด 4 ด้ าน ได้แก่ ค่านิยมด้ านเศรษฐกิจ , ค่ านิยมด้ านสังคม, ค่ านิยมด้ านวัตถุ และค่ านิยมด้ าน
สุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ5ซึ่งปรากฏในตารางที2่
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้คุณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
1.030
0.161
6.398.
0.000
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
X1
0.370
0.053
0.425
7.048
0.000
ค่านิยมด้านสังคม
X2
0.243
0.048
0.250
5.016
0.000
ค่านิยมด้านวัตถุ
X3
-1.36
0.070
-1.35
-1.944
0.053
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
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
จากการวิเคราะห์ต ารางที่ 2 พบว่า ค่านิยมที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของของตราสินค้าของ Apple
IPHONE จากทั้งหมด 3ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, ค่านิยมด้านสังคมและค่านิยมด้านสุนทรียภาพ และค่านิยม
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ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื้อมีอยู่ 1 ด้านคือ ค่านิยมด้านวัตถุและจากการแสดงผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคู ณ
สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า
ของ Apple IPHONEในเขตพื้นที่หัวหิน 3 ด้านดังนี้
Y = 1.030 + (0.425)X1 + (0.250)X2+(0.248) X4
เมื่อ Y
แทนการตัดสินใจซื้อของของตราสินค้าของ Apple IPHONE
X1
แทน ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
X2
แทน ค่านิยมด้านสังคม
X4
แทน ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของ Apple
IPHONEในเขตพื้นที่หัวหิน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคมและค่านิยม
ด้านสุนทรียภาพ ทาให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของ Apple IPHONEในเขตพื้นที่หัวหิ น และสามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของApple IPHONEในเขตพื้นที่อาเภอหัว
หิน
ค่านิยมด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของตราสินค้าของApple IPHONEในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน
ค่านิยมด้านวัตถุส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของApple IPHONEในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของตราสินค้าของ Apple IPHONEในเขตพื้นทีอ่ าเภอ
หัวหิน

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์
Apple IPHONE จะทาให้แสดงถึงสถานะการเงิน การที่สังคมใช้กันเป็นจานวนมาก การต้องการเป็นผ็นาด้านเทคโนโลยี
การไม่ล้าสมัย ตามทันโลกอยู่ต ลอกเวลา อาจรวมถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ทาให้เกิด
การตัดสินใช้ซื้ออย่างที่ คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาถึงค่านิยมที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHNOE ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่อาเภอหัวหินสามารถนามาอธิปรายได้ดังนี้
1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ใ ช้ผลิตภัณ ฑ์ตราสินค้า Apple IPHNOE ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56) อายุ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 56.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 55.3) ระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 59.3) มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ 27.8) และมีรายได้ที่น้อยกว่า 15,000
บาท (ร้อยละ 34.5)
2. จากผลการศึกษาถึงค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE พบว่า
ค่านิยมที่มีอทิ ธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน
มี 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
ความสาคัญ ในเรื่องของค่านิยมทางสังคม ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้ อได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
ผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญกับค่านิยมของผลิตภัณฑ์ อาจจะด้วยค่านิยมของผลิ ตภัณฑ์คือเป็นตัวบ่งบอกถึงการยอมรับ
ของคนในสังคมและยอมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยอมรับและมีคุณค่าในสังคมจึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE และทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้
2.1 ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544, หน้า50-52)) คือ บ่งบอกถึงสถานะการเงิน
ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานทาให้ใช้ ชีวิตประจาวันได้ง่ายขึน้
จากผลการวิจัย สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในด้านนี้มากที่สุดจากปัจจัยด้าน ค่านิยมทั้ง 4 ด้าน
2.2 ค่ า นิ ย มด้ า นสั ง คม (Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485)) คื อ เป็ น ค่ า นิ ย มที่ ส่ ง ผล
เกี่ยวกับ ความรัก ความเข้าใจรวมถึงความต้องการของอารมณ์ของแต่ละบุคคลหรือความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
ของบุคคลหนึ่ง
2.3 ค่านิยมด้านวัตถุ (Vigneron และ Johnson (2004: 484-503)) คือ เป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ
การดารงชีวิต การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความจาเป็นในชีวติ ประจาวัน
2.4 ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (ราตรี พัฒนรังสรรค์ (อ้างถึง สรางค์ โค้วตระกูล 2544,หน้า 368369)) คือ เป็นค่านิยมที่ให้ความสาคัญในเรื่องของความรู้สกึ ในเรื่องความงามของตัวผลิตภัณฑ์
จากผลการศึกษา ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE พบว่าค่านิยม
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ของตราสินค้า Apple IPHONE ในเขตพื้นที่อาเภอหัวหิน มีทั้งหมด 4 ด้าน
ได้แ ก่ 1.ค่ านิย มด้ านเศรษฐกิ จ 2.ค่านิยมด้ านสั งคม 3.ค่ านิย มด้ านวัตถุ 4.ค่านิยมด้ านสุ นทรีย ภาพ ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อ(คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178)) ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ดังนั้นจะสรุปได้ว่าค่านิยมมีส่วนในการช่วยให้ผู้คนตัดสินใจซื้อ เพราะว่าด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
โลกาภิวัฒ น์ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทาให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้คนมักจะมีการทา
ตามๆกัน เพื่อต้องการเป็นผู้นา หรือตามทันสังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในส่วนของวิจัยที่ได้ทา จะเห็นได้ว่าผู้คนนิยมให้
ความสนใจกับผลิคภัณฑ์ Apple IPHONE เป็นอย่างมาก อาจจะเพราะกระแสที่มาแรงว่าใครใช้ Apple IPHONE จะดูมี
สถานะทางการเงินที่ดี หรือใครใช้รุ่นใหม่ล่าสุดก็จะเป็นที่ยกย่องเป็นผู้นาเทคโนโลยี เกิดสังคมใหม่ หรือการเป็นที่
ยอมรับในสังคม ทาให้เกิดความภูมใิ จในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ี
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHNOE ของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอหัวหินมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยค่านิยม ที่ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ,
ค่านิยมด้านสังคม, ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ เมื่อบริษัท Apple ให้ความสาคัญ ในเรื่องปัจจัย
ค่านิยมที่ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม, ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จะทาให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE เพิ่มมากขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าค่านิยมนัน้ สามารถ
สร้างการตัดสินใจชื้อและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นตราสินค้ายี่ห้อ Apple ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
ค่านิยมแต่ละด้านเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ดังนี้
1. ค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นค่านิยมที่โลกจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยถือหลักการว่าที่ไหนถูกก็ซื้อสินค้าที่นั่น
โดยต่างฝ่ายจะใช้ภาษีน้อยที่สุดหรือเป็นการที่นิยมซื้อสินค้าตามกระแสเศรษฐกิจของโลกโดยปัจจัยค่านิยมในด้าน
สังคมสาคั ญ อย่างยิ่ งซึ่งจะทาให้ เกิ ดการตัดสิ นใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ตราสิ นค้า Apple IPHONE เนื่อ งจากปั จจัยค่านิย ม
ทางด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE
2. ค่านิยมทางด้านสังคม
เป็นค่านิยมที่โดนครอบงาทางสังคมวัฒนธรรมโดยผ่านทางข้อมูลข่าวสารโดยปัจจัยค่านิยมในด้านสังคม
สาคัญอย่างยิ่งซึ่งจะทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE เนื่องจากปัจจัยค่านิยมทางด้าน
สังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE
3. ค่านิยมทางด้านวัตถุ
เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต เช่นการใช้เครื่องมื อติดต่อสื่อสารโดยปัจจัยค่านิยมในด้านวัตถุสาคัญ
อย่างยิ่งซึ่งจะทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE เนื่องจากปัจจัยค่านิยมทางด้านสังคม
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE
4. ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
เป็นค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับเรื่องของความรู้สกึ ซาบซึ่งในสิ่งของต่างๆ แสดงถึงความรู้สกึ ในสิ่งที่ต้องการ
ได้โดยชัดเจนโดยปัจจัยค่านิยมในด้านสุนทรีภาพสาคัญอย่างยิ่งซึ่งจะทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า
Apple IPHONE เนื่องจากปัจจัยค่านิยมทางด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE
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ปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญปี่ ุ่น
Quality factor affecting purchasing decision to buy Japanese car
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ปิยวรรณ ชวาลเสนีย์1 และ ลลิตภัทร สร้างถิ่น1*
Kedwadee Sombultawee1, Piyawan Chawalasenee1 and Lalitpat Sangtin1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยคุณ ภาพที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์สัญ ชาติญี่ ปุ่น โดยตั้ง
สมมุตฐิ านว่าปัจจัยด้านคุณภาพทั้ง 8 ด้าน (สมรรถนะ, ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความสอดคล้องตามที่
กาหนด, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง)จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์สอบถามความคิดเห็นจากตัวอย่างของ
ผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 400 คน และได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ
ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha)ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.931 และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้รถยนต์ทุกวัน ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ระยะเวลาการใช้งานรถยนต์มากกว่า 5 ปี ราคารถยนต์ตงั้ แต่ 500,000900,000 บาท สีสันและรูปทรงสวยงามคือสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อตามความชอบของตนเอง อีก
ทั้งผลการวิจัยที่ได้คือ ลักษณะเฉพาะพิเศษ (X2) ความเชื่อถือได้ (X3) ความทนทาน(X5) ความสามารถในการให้บริการ
(X6) ความสวยงาม (X7) และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง (X8) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านคุณภาพ 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 pretest 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 500,000900,000 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

บทนา
รถยนต์ เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ในสั ง คมปั จ จุ บั น เห็ น ได้ ว่า มี ร ถยนต์ ที่ สั ญ จรตามท้ อ งถนนอยู่ เป็ น จ านวนมาก
โดยเฉพาะในเขตเมือง เพราะว่าเป็นยานพาหนะที่มีความสะดวกสบาย และสามารถนาพาผู้ค นไปยังที่ต่างๆ มีทั้ง
รูปแบบที่เป็นรถยนต์สว่ นบุคคลและรถโดยสารสาธารณะที่มคี วามจาเป็นอย่างยิ่งในภาคคมนาคม
ธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลา แม้วา่ จะหยุดชะงักบ้างจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจ
โดยจากสถิติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในช่วง เดือนมกราคม – สิงหาคม 2558 อยู่ที่ 1,260,548 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
13.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 (GM Car ,2558) โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในประเทศไทยล้วนแต่เป็น
สัญชาติญี่ปุ่น เนื่องจากรถยนต์ดังกล่าวมีการจาหน่ายอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีการผลิตในประเทศไทย
ทาให้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าภาษีนาเข้า ส่งผลให้มีราคาที่ถูกกว่า ในเมื่อราคาไม่แพง มีใช้งานอยูเ่ ป็นจานวนมาก ทาให้ตน้ ทุน
การผลิต และอะไหล่ตา่ งๆ มีราคาถูก บารุงรักษาง่าย มีคุณภาพ อีกทั้งยังซื้อง่ายขายคล่องเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มา
ที่ทาให้รถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่นได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย
รถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่นที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยมีหลากหลายแบรนด์มาก ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น โตโยต้า
ฮอนด้า มิตซูบิชิ อีซูซุ นิสสัน มาสด้า เป็นต้น โดยยอดขายรถยนต์แต่ละแบรนด์ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม –
สิงหาคมปี 2558 รวมทุกประเภท 5 อันดับแรกคือ โตโยต้า 166,991 คัน อีซูซุ 91,337คัน ฮอนด้า 71,427คัน นิสสัน
32,374คัน และมิสซูบิชิ 31,702คัน(headlightmag.com,2558) จะเห็นได้ว่าแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับ
แรกนั้นเป็นรถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่นทั้งสิ้น
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องของคุณภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่ และรถยนต์หลากหลายประเภท ส่งผลให้ผู้ใช้มี
จานวนมากและมีความหลากหลาย จึงทาให้มคี วามสนใจที่จะศึกษาเพื่อที่ทาให้ทราบว่าเหตุใดคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่นของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่น
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ รถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่น

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้ สินค้า
4. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ แ ละระยะเวลา พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษางานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนเมษายน 2559

ทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.1 ด้านคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ คือ การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกาหนดที่ต้องการ
โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น (Crosby, 1979)
คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพ จะต้องมีความมั่นคงมีสภาพดีสามารถใช้และทางานได้ดีรวมถึงมี
รูปร่างที่สวยงาม โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะต้องสร้างความพอใจให้กับลูกค้า เพื่อสามารถทาให้ ผู้บริโภคกลับมา
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น อี ก ครั้ ง และมอบประโยชน์ ใ นการใช้ง านให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โภคอย่ า งดี ที่ สุ ด ซึ่ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ได้แก่ ด้านสมรรถนะ(Performance), ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ(Features), ด้านความเชื่อถือ
ได้(Reliability), ด้านความสอดคล้องตามที่กาหนด(Conformance), ด้านความทนทาน(Durability), ด้านความสามารถ
ในการให้บริก าร (Serviceability), ด้านความสวยงาม(Aesthetics)และด้ านการรับรู้คุณ ภาพหรือชื่อเสียง(Perceived
Quality or Reputation) (วิชัยแหวนเพชร, 2543)
1.2 ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ คือ เปรียบเสมือนคามั่นสัญญาที่ผู้ขายให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับกลุม่ ของ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวสินค้า (Attributes) ที่ผู้บริโภคจะได้รับ และจะเกิดความพอใจเมื่อใช้สินค้า โดยคุณสมบัติต่าง
ๆ ของตราสิ น ค้ าเหล่ านี้จะเป็ นสิ่ งที่ มีอ ยู่จริง จั บต้อ งได้ และเกี่ ยวข้อ งกั บการใช้เหตุ ผ ล (Rational) หรือ เป็ นสิ่ งที่ ไม่
สามารถจับต้องและมองเห็นได้และเกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์ก็ได้ (Aaker, 1996 อ้างถึงในวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์,
2550)
1.3 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ คาว่า "มาตรฐาน" มิใช่เป็นเพียงหลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดเพื่อการ
ปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้องมีการยอมรับด้วย นั่นก็คือในการกาหนดมาตรฐานใดๆก็ตาม องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็สามารถ
กาหนดมาตรฐานได้ แต่มาตรฐานเหล่านั้นจะมีความน่าเชื่อถือ และมีการนาไปใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยูก่ ับการเป็นที่ยอมรับ
ขององค์กรที่ออกมาตรฐาน อีกทัง้ ทาให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ(ชานินท์ จันทร์พัฒนะ,2558)
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1.4 ประโยชน์ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ประโยชน์ ที่ได้ รับ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ น แท้ (Core benefit) เป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ให้ ผ ลประโยชน์ แก่ ผู้ บริโภคจากการใช้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้น (Philip Kotler and Kevin Lane Keller อ้างถึ งใน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, 2550)
2. ทฤษฏีการตัดสินใจซือ้
คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักใน
การที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิต
ให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้นในการที่ผู้บริโภค จะซื้อสินค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมีกระบวนการ
ตัง้ แต่ความต้องการไปถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ในแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Need / Problem Recognition)
2. การเสาะหาข้อมูล (Information Search)
3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives)
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase Behavior) (สุมาลี พุม่ ภิญโญ และสุปรียา ควรเดชะคุปต์ ,2546
หน้า18)
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งรับรู้ถึงความต้องการจาก
ภายในที่เกิดจากแรงจูงใจ และใช้ความคิด เหตุผล ประสบการณ์ต่างๆ มาพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก
โดยเลือกทางเลือกที่ดีและมีความเหมาะสมที่สุด

กรอบแนวความคิดในการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
สมรรถนะ, ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความ
เชื่อถือได้, ความสอดคล้องตามข้อที่
กาหนด, ความทนทาน, ความสามารถใน
การให้บริการ, ความสวยงาม, และการ
รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง

การตัดสินใจซือ้
รถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่น

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซือ้

สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ยคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกอบด้ วย สมรรถนะ, ลั ก ษณะเฉพาะพิ เศษ, ความเชื่อ ถื อ ได้ , ความ
สอดคล้องตามที่กาหนด, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่น
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คื อ กลุ่ มผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทาการสุ่ ม
ตัวอย่างจากผู้ที่ใช้รถยนต์ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิ จัยจึงใช้สูตรการ
กาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้

n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p = 0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
2. การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการคัดเลือกจากสมาชิกใน Facebook
Fan page ออนไลน์ที่มีความสนใจในรถยนต์นาเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เพจ Wishmotor Import รถยนต์นาเข้าจาก
ต่างประเทศ ( ณ วันที่ 29 มี.ค. 2559 มีสมาชิก 10,017 คน) และเพจโปรโมชั่น รถยนต์โตโยต้าป้ายเเดง ( ณ วันที่
29 มี.ค 2559 มีสมาชิก 6,323คน) และเพื่อนใน Facebook ของผู้วิจัยที่เป็นผู้ใช้รถยนต์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้อย่างทันทีและตรงจุด อีกทัง้ เป็นกลุ่มที่ตรงเป้าหมายในการทาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ปั จจัยด้านคุณ ภาพที่ส่งผลต่อการการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
สัญชาติญ่ปี ุ่น” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นลักษณะของ
คาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 8 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย คุ ณ ภาพของแบรนด์ ร ถยนต์ สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น มี ทั้ ง หมด 8 ด้ า น
ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับ สมรรถนะ, ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความสอดคล้องตามที่กาหนด,
ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง รวมทั้งหมด 26ข้อ ตาม
2159

Proceedings

ทฤษฎี ของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) เพื่อ ใช้วัด ระดั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์จ าก
ประเทศญี่ ปุ่น โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5ระดับ ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน
3 ข้อ โดยใช้ระดั บการวัด ข้อมู ลแบบอั นตรภาค (interval Scale) เป็ นการวัด แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert
scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น จานวน 1 ข้อ มีลักษณะ
เป็นคาถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิ ัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพต่อ
การเลือกซื้ อรถยนต์จากประเทศญี่ ปุ่น กับ ปั จจัยการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญ ชาติญี่ ปุ่น โดยใช้แนวคิดและ ทฤษฎี
ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปเรียนปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนา และทาการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนือ้ หานัน้
มีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 931 แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอมู ลส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก เพศ อายุ อาชี พ ระดั บการศึ กษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อรถยนต์ โดยค านวณหาค่ าร้ อยละ
(Percentage)
ส่ ว นที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของแบรนด์ รถยนต์ สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญ ชาติญี่ ปุ่นผู้บริโภค โดยคานวณหา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยด้าน
คุณภาพทีส่ ่งผลต่อการการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับในตราสินค้าด้วยค่า Sig.
หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดง
วา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553)

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
68) มีอายุต่ากว่า 25 ปีและ 26-30ปีมีจานวนเท่ากัน (ร้อยละ 40.1) สถานภาพโสด(ร้อยละ 72.5) ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ81.2) อาชีพพนักงานบริษัท (ร้อยละ39.1 ) และมีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 36 )
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ รถยนต์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการ
ใช้รถยนต์ทุกวัน (ร้อยละ 40) ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า(ร้อยละ 35.3) ระยะเวลาในการใช้รถยนต์มากกว่า 5 ปี
(ร้อยละ35) ราคารถยนต์ 500,000-900,000 บาท(ร้อยละ60.2) สาเหตุในการตัดสินใจซื้อรถยนต์คือมีสีสันรูปทรง
สวยงาม(ร้อยละ31.7) บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือตนเอง(ร้อยละ59.9) ประเภทของรถยนต์ที่ซื้อคือ มือ
หนึ่ง(ร้อยละ89) และส่วนใหญ่ซือ้ ผ่อน(ร้อยละ85.3)
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณ ภาพของแบรนด์รถยนต์สัญ ชาติญี่ ปุ่น จากการวิเคราะห์พบว่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean=SD.=) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดั บ เห็ น ด้ ว ยมากทั้ ง 8 ด้ า น คื อ สมรรถนะ(Mean=3.80, SD.=0.55) ,ลั ก ษณ ะเฉพาะพิ เศษ(Mean=3.87,
SD.=0.52), ความเชื่อ ถื อ ได้ (Mean=3.84, SD=0.52), ความสอดคล้ อ งตามข้ อ ที่ ก าหนด(Mean=3.86, SD=0.53),
ความทนทาน(Mean=4.14, SD.=0.59), ความสามารถในการให้ บริก าร(Mean=3.92, SD.=0.61), ความสวยงาม
(Mean=3.83, SD.=0.58) และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean=3.85, SD.=0.61)
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น จากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก(Mean=3.94, SD.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ แบรนด์
รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นสามารถบ่งบอกถึงคุณ ภาพได้( Mean=4.12, SD.=0.58), แบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเพราะมี
ราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ รั บ (Mean=3.92, SD.=0.61), และแบรนด์ ร ถยนต์ สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น มี คุ ณ ภาพที่ ดี
(Mean=3.79, SD.=0.69)
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของคุณภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของคุณภาพที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย(Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residust)
Total

Sum of
Squares
85.599
7.784
93.382

df

Mean Square

F

Sig

8
391
399

10.700
0.02

537.494

0.000
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากทัง้ หมด
8 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ,ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความสอดคล้องตามข้อที่กาหนด, ความทนทาน,
ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ตอบ
แบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้คุณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
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
ความเชื่อถือได้
X3
0.092 0.041
0.101 2.236 0.026
ความสอดคล้องตามข้อที่กาหนด
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
การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
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
จากการวิ เคราะห์ ต ารางที่ 2 พบว่ า คุ ณ ภาพ ของส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน คือ ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ,
ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง และปัจจัยคุณภาพที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมีอยู่ 2 ด้านคือ
สมรรถนะและความสอดคล้องตามข้อที่กาหนด และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่นในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 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 แทนคุณภาพที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่น
X2 แทน ลักษณะเฉพาะพิเศษ
X3 แทน ความเชื่อถือได้
X5 แทน ความทนทาน
X6 แทน ความสามารถในการให้บริการ
X7 แทน ความสวยงาม
X8 แทน การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพั นธ์ในทิ ศทางเดียวกั นกับ ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถื อได้ , ความทนทาน,
ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ทาให้ปัจจัยด้านคุณภาพส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ใช้ รถยนต์ สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น และสามารถสรุ ป ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ได้ ดั งตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
สมรรถนะ
ลักษณะเฉพาะพิเศษ
ความเชื่อถือได้
ความสอดคล้องตามข้อที่กาหนด
ความทนทาน
ความสามารถในการให้บริการ
ความสวยงาม
การับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง

ผลการวิจัย
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมซื้อรถยนต์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ทุกวัน ใช้
รถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า ระยะเวลาการใช้งานรถยนต์มากกว่า 5 ปี ราคารถยนต์ตั้งแต่ 500,000-900,000 บาท สีสันและ
รูปทรงสวยงามคือสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อตามความชอบของตนเอง ซื้อรถยนต์มื อหนึ่ง และส่วน
ใหญ่ซอื้ แบบผ่อนชาระ
2. จากผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น พบว่าคุณภาพส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญ ชาติญี่ ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มีอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความ
เชื่อถือได้, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง กล่าวคือ
เมื่อผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นให้ความสาคัญในเรื่องของปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 6 ด้านดังกล่าว จะทา
ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้บริโภคให้ความสาคัญกับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาจจะด้วยคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์คือเป็นตัวบ่งบอกถึงการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Crosby, 1979) ส่งผลให้สินค้านั้น
สร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้ จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งในแต่
ละด้านสรุปได้ดังนี้
2.1 ลักษณะเฉพาะพิเศษ คือ รูปทรงโดดเด่นมีเอกลักษณ์, ดูแลบารุงรักษาง่าย, และมีความคุ้มค่า
ซึ่งเป็นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ ทาให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
2.2 ความเชื่อถือได้ คือ ความมีช่ือเสียง, มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน, และใช้วัสดุคุณภาพดี ทาให้ให้
เกิดการเชื่อถือในคุณภาพและเกิดความไว้ใจแก่ผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ตามมา
2.3 ความทนทาน คือ อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆมีความทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน, และมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคุม้ ค่า โดยผู้ทาแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยในด้านความทนทาน
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2.4 ความสามารถในการให้บริการ คือ การให้ข้อมูลที่ดีและประโยชน์จากพนักงานขาย, ตัวแทน
จาหน่ายมีค วามน่าเชื่อ ถือ ในการให้ บริการ, การจั ดกิ จกรรมส่ งเสริม การขายและประชาสัม พั นธ์ ให้ ทราบข้อ มู ล
ข่าวสารตลอดเวลา จากผลการวิจัย สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในด้านนี้มากที่สุด(Mean=3.92)จากปัจจัย
ด้านคุณภาพทั้งหมด 8 ด้าน
2.5 ความสวยงาม คือ มีสสี ัน รูปทรงให้เลือกได้หลากหลาย, มีสีสันและรูปทรงภายนอกที่มคี วาม
สวยงาม, และมีการออกแบบและตกแต่งภายในห้องโดยสารที่มีความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้
เป็นสิ่งแรกจากการมอง อธิบายได้ว่า ถ้ารถยนต์มีรูปทรงสวยงาม สีสันที่ถูกใจผู้ซื้อแล้ว ย่อมทาให้ผู้ซื้อสามารถ
ตัดสินใจได้งา่ ยขึน้ และจะเปิดใจรับฟังปัจจัยคุณภาพด้านอื่นๆตามมา
2.6 การรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง คือ เป็นที่รู้จักกันมายาวนาน, เป็นที่นิยมตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,
มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก, และมีความเชื่อมั่นในรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น โดยผลการวิจัยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นด้วยมาก และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 ด้าน(ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้,
ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณ ภาพหรือชื่อเสียง) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือเมื่อให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ
ทั้ง 6 ด้าน จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เพราะว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้านนั้นสามารถแสดงถึงความมี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ โดยจาแนกปัจจัยแต่ละด้านได้ดังนี้
1. ลักษณะเฉพาะพิเศษ เป็นตัวช่วยทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ หรือ
จุดเด่นทีส่ ามารถพบได้จากแบรนด์รถยนต์สัญชาติญ่ปี ุ่น เช่น ดูแลบารุงรักษาง่าย คุ้มค่าเหมาะสมกับราคา เป็นต้น
2. ความเชื่อถือได้ คือสิ่งที่สาคัญ ที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เพราะว่าทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์ เช่น มีชื่อเสียง มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี
3. ความทนทาน จะเกี่ยวเนื่องกับความคุ้มค่า เพราะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง
ผู้บริโภคจึงต้องการความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน(มากกว่า 5 ปี) ซึ่งความทนทานนั้นจะลดปัญหาความ
จุกจิกที่จะเกิดระหว่างการใช้งานได้
4. ความสามารถในการให้บริการ คือหนึ่งในแรงกระตุ้นที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งโดยปกติ
เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าที่มรี าคาสูง ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ การหาข้อมูล และต้องการได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่จากผู้ขาย และผู้ขายจาเป็นต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้งา่ ยขึน้
5. ความสวยงาม คือสิ่งแรกของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมองเห็น และทาให้เกิดความประทับใจในครัง้ แรกที่เห็น
สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้บริโภคได้
6. การับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง จะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของผู้ขาย ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาในการ
พิสูจน์ และเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อใจ
ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องคุณ ภาพของตราสิน ค้าที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสิน ใจซื้อรถยนต์สั ญ ชาติอ่ืน
เพื่อที่จะทาให้ทราบถึงความแตกต่างของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมี
คุณภาพมากยิ่งขึน้
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2. ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นและอื่นๆ ว่ามีการพัฒนารูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของตราสินค้าอย่างไรเพื่อให้มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุม่ ผู้บริโภค

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครัง้ นี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณ กลุ่มที่มีความสนใจในรถยนต์นาเข้าจาก
ต่างประเทศ (Face book) ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถามรวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้อ งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ที่ได้ ให้
ความรู้ คาปรึกษา คาแนะนาและได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง จนทาให้
งานวิจัยนี้สาเร็จเสร็จสมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล. (พิมพ์ครัง้ ที่ 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไข) :
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชานินท์ จันทร์พัฒนะ. (2558).ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์. ค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559, จาก
http://www.siamsafety.com/index.php?page=management/management04standard&ps_session=d2fe314
c54f319759ffa0615fa9c500d
ธานินทร์ ศิลปจารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ้วย SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพัฒน์.
ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธิ ุรกิจ. (พิมพ์ครัง้ ที่ 1). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท็อป.
วิชัย แหวนเพชร. (2543).การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าตราสินค้าที่ออกแบบ
โดยนักออกแบบชาวไทย ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559, จาก
https://mba.kku.ac.th/journal/allimages/pdf/eLM52RE0t1_Pornnapat.pdf
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์. (2553). กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้าอาเซียน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษ ลูกฟูกกรณีศกึ ษา : บริษัท ยูเนียนเป
เปอร์คารตอนส์ จากัด(มหาชน) .สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, สืบค้นจาก http://www.exmba.buu.ac.th/Research%202556/Research_Bangkok/Y-MBA%201/53722381/05_ch2.pdf
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2551) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ้วยคอมพิวเตอร์. (พิมพ์ครัง้ ที่ 19) (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สถิตกิ ารผลิตรถยนต์ในประเทศไทย (GM Car). (2558). สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559, สืบค้นจาก
http://gmcarmagazine.com/post/a2v7Gh0--2558--21285
สุมาลี พุม่ ภิญโญ และสุปรียา ควรเดชะคุปต์. (2546). หน้า 18. พฤติกรรมและปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อ
ทองคาของผู้บริโภค กรณีศึกษาพนักงานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมใน เขตภาคกลาง. กรุงเทพฯ :
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Crosby. (1979). Three Experts on Quality Management , TQLO Publication Research. July 1992, 92-02
Jennifer Aaker. (1996). อ้างถึงในวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (2550) ในเรื่อง ทฤษฎีคุณภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์.
Jennifer Aaker. (1997) .Dimensions of brand personality, Journal of Marketing Research. Aug 1997 ; 34,3;
ABI/INFORM Global.

2165

Proceedings

Mo Cnoe. (2558). Sales Report เจาะลึกยอดขายรถยนต์. ค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559, สืบค้นจาก
http://www.headlightmag.com/salesreport_august2015/ .
Philip Kotler. (2000). Brands and brand equity, 38/9 [2000] ,pp. 176-178.
Philip Kotler and Kevin Lane Keller. (2007). อ้างถึงในวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์. (2550) ในเรื่องทฤษฎีประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์.

2166

Proceedings

ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าบาร์บีคิว พลาซ่า
ในเขตปทุมวัน
Service quality factor affecting brand trust through BAR B Q PLAZA of
consumers at Pathumwan district
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ภูวนันท์ศริ ิ สุวรรณธนู1* และ ภษร ปริญญาวิสุทธิ1
Kedwadee Sombultawee1, Puwanansiri Suwantanu1* and Pasorn Parinyawisutti1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า
บาร์บีคิว พลาซ่าในเขตปทุมวัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ มีจานวน400คน คือผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิว
พลาซ่า ในเขตปทุมวัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.958 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คือด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (X1) ด้าน
การรับประกัน (X4) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (X5) มีอิทธิพลต่อการความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 0.308 + (0.317)X1 +(0.305)X4 + (0.111)X5 ผลการวิจัยพบว่า
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ การรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหาร
บาร์บีคิว พลาซ่า ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยคือผู้บริหารสามารถให้ความสาคัญกับด้านสิ่งที่สัมผัสได้ การรับประกัน
และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคลในปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและชัดเจนสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและนาไปสู่ความไว้วางใจในตราสินค้าของผู้บริโภค
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ ความเชื่อมั่น

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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บทนา
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชีวติ ของมนุษย์หลักๆมีสี่อย่าง คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่องนุม่ ห่มและยา
รักษาโรค มนุษย์ถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจาเป็นในชีวติ มากที่สุด แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในโลก ทั้งกระแสค่านิยม มุมมอง ทัศนคติ
รวมไปถึงปัจจัยด้านต่างๆ มนุษย์เรามีความต้องการในด้านอื่นๆมากขึ้น ด้านอาหารก็เช่นกัน อาหารเป็นปัจจัย 4 ใน
การดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อร่างกาย ทุกคนใช้อาหารในการเสริมสร้างพลังงาน บารุงสมอง
บารุงร่างกายและกระตุ้นการเจริญเติบโตในร่างกาย ความต้องการของมนุษย์ที่แท้จริงคือการกินอาหารเพื่อความอยู่
รอด แต่ในปัจจุบันมนุษย์มักให้ความสนใจทางด้านรสชาติ ความสะอาด และหลักโภชนาการมากกว่าคุณค่าที่แท้จริง
ของอาหาร ทาให้เกิดความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับวัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรรม ผู้บริโภคให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารมากขึ้น
เพราะเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยเสริมสร้างภูมิตา้ นทาน ทาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ โดยไม่ตอ้ งพึ่งยารักษาโรค อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เวลาน้อยลงทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น จึงได้
เกิดธุรกิจร้านอาหารต่างๆขึ้นมากมาย เช่น เคเอฟซี แมคโดนัล ร้านบาร์บีควิ พลาซ่า เป็นต้น
ในปัจจุบันตลาดธุรกิจธุรกิจประเภทร้านอาหารมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น การเกิดใหม่ของ
ธุรกิจร้านอาหารที่มีจานวนมาก คู่แข่งขันที่มศี ักยภาพได้เข้ามามีบทบาทในตลาดและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เกิดความ
ท้าทายให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจ เนื่องจากทุกคนมีความต้องการในการรับประทานอาหารเพื่อ ความอยู่รอดหรือเพื่อ
เสริมสร้างประโยชน์ให้กับสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นประจาทุกวันและธุรกิจนี้ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกลับมายังธุรกิจ ส่งผล
ให้ ก ารแข่ ง ขั น เพิ่ ม สู งขึ้ น เรื่อ ยๆ มี ทั้ ง จากร้ า นอาหารที่ ด าเนิ น กิ จ การโดยทั้ งผู้ ป ระกอบการในและนอกประเทศ
ผู้ประกอบการจึงต้องใช้กลยุท ธ์ในการบริหารธุรกิจและเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ นอกจากเรื่องรสชาติ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วเรื่องคุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับด้านคุณภาพ
การบริการเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ความพึงพอใจอีกทั้ งยังเป็นการรับประกัน
คุณภาพในด้านอื่นๆให้ลูกค้า รวมไปถึงเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจอีกด้วย
การบริการ (Service) คือการให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน เทื้อน ทองแก้ว
(อ้างถึงในราชัน นาสมพงษ์ ,2553:1) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และ
ด้านการให้บริการควบคู่ไปด้วยกัน เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดมี คี ุณภาพเมื่อเสริมคุณภาพในการบริการที่ดเี ข้าไปย่อมส่งผลที่
ดีให้กับองค์กร เช่น สร้างกาไร สร้างฐานลูกค้าทางการตลาด และช่วยสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับธุรกิจได้อย่าง
มากมาย คุณ ภาพการบริการที่ดี ช่วยในเรื่องการบอกต่อและ ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการ ในทาง
กลับกันหากให้บริการที่ไม่ดีก็อาจจะเกิดข้อตาหนิ หรือทาให้ส่วนแบ่งของการตลาดลดลง เพราะอาจมีการบอกต่อกัน
ของลูกค้า หรือแม้จะทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ที่เป็นสื่อในการกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจ
ส่งผลเสียให้กับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เราจึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีความ
คงที่สม่าเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การรับประกัน และทาให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เกิดความซื่อสัตย์ตอ่ ตราสินค้า นามาสู่การใช้บริการธุรกิจในระยะยาว ซึ่งร้านอาหาร
บาร์บีคิว พลาซ่า จัดว่าเป็นร้านที่มีช่ือเสียง มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก ผู้คนสามารถจดจาตราสินค้าได้เป็นอย่างดี มี
รากฐานการตลาดที่มั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม ทางธุรกิจ บาร์บีควิ พลาซ่า ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปรับปรุงและ
พัฒ นาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าโดยการเสริมให้มีการบริการเข้ามามีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการขายสินค้า วัดได้จาก
ผลการวิจัยคุณภาพการบริการที่แบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ สิ่งที่สัมผัส ได้ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ การ
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ตอบสนอง การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้า บาร์บีคิ ว
พลาซ่า
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยมีความมุง่ หมายเพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตรา
สินค้าบาร์บีคิว พลาซ่าในเขตปทุมวัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่จะนาข้อมูลไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีย่ิงขึ้นและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าบาร์บีควิ พลาซ่า ของผู้บริโภค
ที่ใช้บริการร้านบาร์บีควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านบาร์บีควิ พลาซ่า ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน

นิยามศัพท์
คุณภาพการบริการ หมายถึง คุณภาพบริการเป็นคุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจาก
ข้อผิดพลาดทาให้เกิดผลลัพธ์ทดี่ ีและตอบสนองความตองการของผู้ใช้บริการเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนีข้ นึ้ อยูก่ ับการบริการ
ที่ให้ว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้รับบริการไดมากน้อยเพียงใด
ความเชื่อมั่น หมายถึง การวัดที่ให้ผลคงที่แน่นอนสม่าเสมอไมเปลีย่ นไปเปลี่ยนมาการวัดครั้งแรกเป็นอย่างไร
เมื่อวัดซ้าอีกกี่ครั้งก็ตาม ผลการวัดยังคงเหมือนเดิม โดยปกติจะนิยามความเชื่อมั่นว่าเป็ นอัตราส่วนระหว่างความ
แปรปรวนของคะแนนจริงและความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากการสอบ

สมมติฐาน
1. คุณภาพการบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า
ในทางบวก
2. คุณภาพการบริการในด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์
บีควิ พลาซ่า ในทางบวก
3. คุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า
ในทางบวก
4. คุณภาพการบริการในด้านการรับประกันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า
ในทางบวก
5. คุ ณ ภาพการบริ ก ารในด้ า นการเอาใจใส่ ลู ก ค้ า เป็ น รายบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในตราสิ น ค้ า
ร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า ในทางบวก

2169

Proceedings

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีคุณภาพการบริการ
แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิด
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า (customer satisfaction) คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (service quality) และคุ ณ ค่ า ของลู ก ค้ า
(customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988)
ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติ กรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อ
บริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993)
ส่วนแนวคิดพืน้ ฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin
and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่ องของการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่
ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด
คอร์ ดั บ เปิ้ ล สกี้ รั ส ท์ และซาร์ ฮ อริ ก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความไว้ ว่ า
คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนอง
หรือทาให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการ
มองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือบิทเนอร์ (Bitner, 1992)
ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทาการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
Lehtinen ให้คานิยามว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เอนก สุวรรณบัณฑิต (2548. หน้า 18)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ กล่าวคือ คุณภาพการบริการเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ
บริการ โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่าการบริการนัน้ เป็นไปตามความคาดหวังของตนหรือไม่
ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความประทับใจต่อการบริการ แต่หากการบริการไม่
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้
บริการส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใช้บริการอีก (อเนก สุวรรณบัณฑิต, 2550)
ทฤษฏีความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจ (Trust) เป็นความคาดหวังที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในตัวบุคคลและเป็นส่วนหนึ่ง
ของบุคลิกภาพ ดังนั้นความไว้วางใจของบุคคลจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาซ้าๆ กับสิ่งที่ไว้วางใจ ระดับของความไว้วางใจ
ของบุคคลขึ้นอยูก่ ับพัฒนาจากประสบการณของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพและวัฒนธรรมเดิมด้วย ซึ่งค่อนข้างคงที่และ
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในสถานการณที่แตกต่างกัน แต่ความไว้วางใจระหว่างบุคคลยังคงมีความแตกต่างกันไปมี
ปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนการรับรู้ถึงความไว้วางใจของบุคคลโดยทฤษฎีของความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Brand
Trust) ประกอบด้ ว ย 3 มิ ติ ที่ มี ห ลายองค์ ป ระกอบ คื อ ความน่ า ไว้ ว างใจ (Credibility) ความเมตตากรุ ณ า
(Benevolence) และความซื่อสัตย์ (Integrity) (Rempel, Holmes, & Zanna, 1985)
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ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) กล่าวว่า สิ่งสาคัญ 2 ประการนั้นเป็นลักษณะของความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการ มีความสาคัญอย่างสูงต่อสิ่งที่เรียกว่า ความสม่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความ
สื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความสามารถ ความมีนาใจและความเมตตากรุ
้
ณา
พาราสุ รามาน เบอร์รี่ และเซี ย แทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml,1985) ให้ ค วามหมายของความ
เชื่อมั่นว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง ความสามารถให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่
บ่งบอกว่ามีความสามารถในการบริการที่ดี ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วย
ความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าวสื่อสารอย่างชัดเจน และตอกย้าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับ
บริการที่ดที ี่สุด
มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์ แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) ได้ให้ คาจากัดความของ
ความเชื่อมั่นว่า ความเชื่อมั่น คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความเชื่อมั่นซึ่ง
มีกรอบแนวคิด คือการรับรู้วา่ ผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้
บริการอยูน่ ั้น ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อผู้บริโภค พิจารณาผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือ
และมีความซื่อสัตย์ และยังกล่าวไว้ว่า พันธะสัญญา (Commitment) ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาคุณค่าของ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
มอร์แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสามารถประเมินได้จากความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการ ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละองค์การมีโอกาสได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการแตกต่างกัน และจะเกิด
การประเมินได้เมื่อผู้รับบริการ รับบริการเสร็จเรียบร้อย การบริการนั้นจะถูกเปรียบกับข้อตกลงก่อนการใช้บริการที่ผู้
ให้บริการกาหนดไว้ หากผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ ความเชื่อมั่นจะเกิดขึน้ ความเชื่อมั่นมีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การระบุข้อตกลง เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร ความเชื่อมั่นคือสภาพความเป็นจริงเมื่อคนจานวน
หนึ่งเกิดความเชื่อมั่น ในขณะที่ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability)และความซื่อสัตย์
(Integrity)โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ และขนานกับกรอบแนวคิดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา
มอร์แกน และฮัน (Morgan & Hunt, 1994) ได้กล่าวว่า ความเชื่อถือจะมีอยู่ ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความมั่นใจในความ
น่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย เป็นความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ายมีให้กันแสดงออกให้รู้สกึ เชื่อมั่น ความคาดหวังที่
ถูกสร้างขึ้นต่ออีกฝ่ายว่าสามารถวางใจหรือเชื่อถือได้ ซึ่งนิยามข้างต้นมีจุดมุ่นเน้นที่คล้ายคลึงกัน คือ การสร้างความ
มั่นใจ นอกจากนี้ในงานวิจัยอื่นๆ นาเสนอเกี่ยวกับความเชื่อถือว่า ความเชื่อมั่นคือองค์ประกอบของความเชื่อถื อซึ่ง
เป็นผลมาจากความเชื่อที่มีตอ่ องค์การว่าองค์การนั้นเป็นองค์การที่น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์หรือมีจริยธรรม ซึ่งประกอบไป
ด้วย การมีสินค้าและการบริการที่ดี มีความจริงใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม มีน้าใจ จิตอาสาและช่วยเหลือการ
กุศล มุง่ เน้นถึงผลลัพธ์ของความเชื่อถือ ที่ส่งผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์การและไม่กระทาการสิ่งใดที่ไม่คาดหวังที่อาจ
ส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อองค์การ ยิ่งกว่านั้นความคาดหวังต่อหุ้นส่วนจะเกิดขึน้ เมื่อองค์การมีความมั่นใจว่า หุ้นส่วนนั้นมี
ความจริงใจ กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการตลาดเชิงสัมพันธภาพ ได้แก่ ความเชื่อถือและพันธะสัญญา ซึ่งความ
เชื่อถือเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึงสิ่งที่จะได้รับตอบแทนใน
ระยะยาวมากกว่าการสิ่งที่ จ ะได้ รับตอบแทนระยะสั้ น ถึ งกระนั้น ความสั ม พั น ธ์ที่ผู ก มั ด ทั้ งสองฝ่ ายจะต้อ งเข้าไป
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความรู้ และประเด็นต่างๆจะปรากฏจากความสัมพันธ์นั้นๆ คือ การกระทาของฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง
จะให้ผลลัพธ์ต่ออีกฝ่าย ซึ่งผลลัพธ์นสี้ ่งผลให้เกิดความกังวลใจและความไม่แน่นอนแก่องค์กรความเชื่อถือนั้นเป็นพลัง
หรืออานาจอย่างหนึ่งที่สามารถเอาชนะความกังวลใจ ความไม่แน่น อนและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ การรับรู้
ความเชื่อถือของคนนั้นเกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และยังกล่าวว่าความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อเกิดความมั่นใจและ
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เชื่อมั่นระหว่างกันและกัน โดยที่ความเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งหลายภายใต้
รูปแบบของความสัมพันธ์ของพันธะสัญญาและความเชื่อมั่น ซึ่งได้กาหนดวิธีในการวัดความเชื่อมั่นไว้ 4 เรื่องดังนี้
- ความน่าเชื่อถือของบริษัท
- สินค้าและบริการมีคุณภาพดี
- การทาให้ลกู ค้าเกิดความสนใจก่อนเป็นเจ้าของ
- การรักษาสัญญาหรือคาพูด
สเติร์น (Stern, 1997) ความเชื่อมั่น คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า องค์การ
จาเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฏีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เอาใจใส่เพื่อครองใจลูกค้ามีทฤษฏีทั้งสิ้น 5 C ได้แก่ การสื่อสาร ความ
ดูแลและการให้ การให้ข้อผูกมัด การให้ความสะดวกสบายหรือความสอดคล้อง การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
และการให้ความไว้วางใจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผุดผ่องตรีบุบผา (2547) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริการและความภักดีต่อ
การบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีตอ่ คุณภาพของธุรกิจบริการ 2) ความภักดีของ
ผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจบริการ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่าง การรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคและความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อ
ธุรกิจบริการ
พบว่า 1. การรั บรู้ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ มีลั ก ษณะจั บต้อ งได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลโดยตรงกั บทรั พ ย์สิ น ของ
ผู้รับบริการมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับธุรกิจบริการที่มีลักษณะที่จับต้องไม่ได้ ที่ก่อให้เกิดผล
ด้านจิตใจและจับต้องไม่ได้ก่อให้เกิดผลโดยตรงกับทรัพย์สิน 2. ความภักดีต่อการบริการของ ผู้บริโภคในธุรกิจบริการ
ที่มีลักษณะที่จับต้องไม่ได้และก่อให้เกิดผลด้านจิตใจมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับความภักดีของ
ธุรกิจบริการที่สามารถจับต้องได้และก่อให้เกิดผล โดยตรงกับร่างกายของบุคคลธุรกิจที่จับต้องได้และก่อให้เกิดผล
โดยตรงต่อทรัพ ย์สิ น และธุรกิจ บริการที่ ไม่ส ามารถจับต้องได้ และก่อให้ เกิ ดผลโดยตรงต่อ ทรัพย์สิน 3) การรับรู้
คุณภาพของการ บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีต่อการบริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทุกธุรกิจ
บริการ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยคุณภาพการบริการ
- สิ่งที่สัมผัสได้
- ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
- การตอบสนอง
- การรับประกัน
- การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า
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ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการร้าน บาร์บีคิว พลาซ่า โดยจะทาการสุม่ ตัวอย่างจากผู้ที่
ใช้บริการร้าน บาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณ ภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตรา
สิ น ค้ า บาร์ บี คิ ว พลาซ่ า ในเขตปทุ ม วั น ซึ่ ง เป็ น การวิจั ย เชิงปริ ม าณ (Quantitative Research) และใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็น เครื่อ งมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนิน การตามลาดั บ
ขั้นตอน ดังนี้

n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5) ถ้าระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้ กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2546)

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตปทุมวัน ทั้งนี้เนื่ องจากข้อจากัดด้านเวลาและ
งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การคานวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะคานวณตาม
วิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง "ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความ
เชื่อมั่นของตราสินค้าบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน" เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะของคาถามที่มหี ลายคาตอบให้
เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่มี
หลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้าผ้าใบ ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้าและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนห
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ
จานวน 3ข้อ โดยใช้ระดั บการวัด ข้อ มู ล แบบอั น ตรภาค (interval Scale) เป็ น การวัด แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผล
ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าจานวน 1
ข้อ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มี2แบบดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 2 การวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อกใช้ บ ริ ก ารร้ า นบาร์ บี คิ ว พลาซ่ า
โดยคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นลักษณะของคาถามที่มหี ลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ประกอบด้วย
ค าถามเกี่ ย วกั บสิ่ งที่ สั ม ผั ส ได้ ความน่าเชื่อ และไว้ว างใจ การตอบสนอง การรั บประกั น และการเอาใจใส่ ลู ก ค้ า
รายบุ ค คล มีทั้งหมด22ข้อ โดยใช้ระดับการวัด ข้อมู ลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็ น การวัดแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นตราสินค้าบาร์บีคิว พลาซ่าของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน โดย
ค านวณหาค่ า สถิ ติ ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เป็ น ค าถามชนิ ด ให้
เลื อ กตอบจ านวน 3 ข้ อ โดยใช้ ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล แบบอั น ตรภาค (interval Scale) เป็ น การวั ด แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 ค าถามที่ ให้ แสดงข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับตราสิน ค้าบาร์บีคิ ว พลาซ่ า จานวน 1 ข้ อ มีลัก ษณะเป็ นค าถาม
ปลายเปิด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัย
คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าบาร์บีควิ พลาซ่า ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน ด้วยวิธีทางสถิติ
โดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่น ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม แนวทางของคุณ ประสพชัย พสุนนท์
(2553)
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึก ษาปัจจัยคุณ ภาพการ
บริการต่อการใช้บริการร้านบาร์บีคิว พลาซ่า กับปัจจัยด้านความเชื่อมั่นตราสินค้าบาร์บีคิว พลาซ่า ของผู้บริโภคใน
เขตปทุมวัน ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
เรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้ งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนา และทาการปรับปรุง แก้ไขจน
มั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.960 แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวัดค่าตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
1. ด้านสิ่งที่สัมผัสได้
1.1. ความหลากหลายของรายการอาหาร
1.2. ทาเลทีต่ งั้ ของร้านอาหาร
1.3. ความสะอาดของร้านอาหาร
1.4. บุคลิกภาพและมารยาทของพนักงาน
1.5. ออกแบบและตกแต่งภายในร้านอาหาร
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
2.1. ความชานาญของพนักงานในการบริการ
2.2. ความเอาใจใส่ในการให้บริการ
2.3. การบริการตามความต้องการของลูกค้า
2.4. ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในการให้บริการ
2.5. การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างทั่วถึง
3. ด้านการตอบสนอง
3.1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
3.2. จานวนพนักงานต่อการบริการ
3.3. ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน
3.4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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4. ด้านการรับประกัน
4.1. มาตรฐานในการบริการ
4.2. การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
4.3. สร้างความเชื่อมั่นในการบริการ
4.4. ความรวดเร็วในการบริการ
5. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
5.1. การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
5.2. คานึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
5.3. การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าแต่ละราย
5.4. การจดจารายละเอียดของลูกค้าเป็นรายบุคคล
ตัวแปรตาม
1.ด้านความเชื่อมั่น
1.1 ความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการที่ดขี องตราสินค้า
1.2 การให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริการที่ดี
1.3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ86.5) มีอายุ
อยู่ระหว่าง19-23ปี (ร้อยละ63.5) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ62.8) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อย
ละ92.8) มีรายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า15,000บาท (ร้อยละ81)
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ พฤติก รรมการเลือ กใช้บ ริก ารร้ านบาร์บี คิ ว พลาซ่ า พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการร้านบาร์บีคิว พล่าซ่า น้อยกว่าเดือนละ1ครั้ง (ร้อยละ51.3) เหตุผลที่
เลือกใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า คือ รสชาติอาหาร (ร้อยละ46.8) มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหาร
บาร์บีคิว พลาซ่าต่อครั้งน้อยกว่า1,000บาท (ร้อยละ49.8) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านมากสุด ใน
การเลือกใช้บริการร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า คือ เพื่อน (ร้อยละ46.8) มีการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของร้านอาหารบาร์บี
คิว พลาซ่าด้วย อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ30.5) ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า คือ 15:01-18:00น.
(ร้อยละ41.8)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของ
ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
(Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล (Empathy) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา
สินค้าอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความ
เชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.52 ),
ด้านค วามน่ า เชื่ อ ถือแล ะไว้ ว างใจได้ (Reliability) (Mean = 3.98 แล ะ S.D. = 0.61), ด้านก ารต อบ ส นอง
(Responsiveness) (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.63), ด้ า นการรั บ ประกั น (Assurance) (Mean = 3.98 และ S.D. =
0.61) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.64)
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ส่วนที่ 4 ระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปัจ จัยด้ านความเชื่อ มั่น ระหว่ างผู้ บริโภคและตราสิ น ค้า ของผู้ต อบ
แบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ระดับความคิดเห็นมาก (Mean = 4.03 และ S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี (Mean = 4.02 และ
S.D. = 0.70), ผู้บริโภคให้ความสาคัญตราสินค้าร้านบาร์บีคิว พลาซ่าที่ให้ความสาคัญคุณภาพการบริการที่ดี (Mean
= 4.05 และ S.D. = 0.72) และ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ต ราสิ นค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ที่มีคุ ณ ภาพการ
บริการที่ดี (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.69)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณ ของคุณ ภาพการบริการที่อิทธิพลต่อ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพการบริการที่อิทธิพลต่อความเชื่อมั่น
ในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย
ส่วนที่เหลือ
Total

Sum of Squares
93.499
52.544
146.043

df
5
394
399

Mean Square
18.700
.133

F
Sig.
140.222
.000b

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการบริการมีอทิ ธิพลต่อความเชื่อ มั่นในตราร้านอาหารบาร์บีคิว
พลาซ่า ในเขตปทุมวัน จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
(Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล (Empathy) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยคุณภาพการบริการของตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บี
คิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
.308
.147
2.092
.037
สิ่งที่สัมผัสได้
.365
.054
.317
6.743
.000
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
.053
.059
.054
0.896
.371
การตอบสนอง
.105
.060
.110
1.760
.079
การรับประกัน
.300
.060
.305
5.038
.000
การเอาใจใส่ลกู ค้าเป็นรายบุคคล
.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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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บี
คิ ว พลาซ่ า ในเขตปทุ ม วั น เพี ย ง 3 ด้ า น ประกอบไปด้ ว ย ด้ า นสิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได้ (Tangibles), ด้ า นการรั บ ประกั น
(Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) และไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า2ด้าน คือ
ด้านความน่าเชือ่ ถือและไว้วางใจได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ดังปรากฏในตารางที่ 2
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
Y = 0.308 + (0.317)X1 +(0.305)X4 + (0.111)X5
เมื่อ Y แทน ปัจจัยคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตรา ร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า
X1 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้
X4 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านการรับประกัน
X5 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า
ร้ า นอาหารบาร์ บี คิ ว พลาซ่ า ในเขตปทุ ม วั น จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ด้ า นสิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได้
(Tangibles), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ส่งผลให้คุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
คุณภาพการบริการในด้านสิ่งทีส่ ัมผัสได้ ทีส่ ่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า
ร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า
คุณภาพการบริการในด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา
สินค้า ร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า
คุณภาพการบริการในด้านการตอบสนอง ไม่ส่งผลต่อความเชือ่ มั่นในตราสินค้า
ร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า
คุณภาพการบริการในด้านการรับประกัน ที่สง่ ผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า
ร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า
คุณภาพการบริการในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ที่สง่ ผลทางบวกต่อความ
เชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า

ผลการวิจัย
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้าน ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน พบว่าส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านน้อยกว่าเดือนละ1ครั้ง (ร้อยละ51.3) เหตุผลที่เลือกใช้บริการ
ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า คือ รสชาติอาหาร (ร้อยละ46.8) มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า
ต่อ ครั้ง น้อ ยกว่า 1,000บาท (ร้อ ยละ49.8) บุ ค คลที่ มี อิทธิ พ ลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ มากที่ สุ ด ในการเลือ กใช้บ ริ ก าร
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ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า คือ เพื่อน (ร้อยละ46.8) มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่าด้วย
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ30.5) ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการร้านอาหารบาร์บีควิ พลาซ่า คือ 15:01-18:00น. (ร้อยละ41.8)
2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา
สินค้า ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มอี ทิ ธิพลต่อ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้าอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) (Mean = 4.10
และ S.D. = 0.52 ), ด้ า นความน่า เชื่อ ถื อ และไว้ว างใจได้ (Reliability) (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.61), ด้ า นการ
ตอบสนอง (Responsiveness) (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.63), ด้านการรับประกัน (Assurance) (Mean = 3.98 และ
S.D. = 0.61) และด้ า นการเอาใจใส่ ลู ก ค้ า เป็ น รายบุ ค คล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.64) ซึ่ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับแต่ละด้านเท่าๆกัน กล่าวได้ว่าผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้
จะพิจารณาจากคุณ ภาพการบริการที่คาดหวัง เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคประเมินจากการใช้
บริการตามความคาดหวังของตน (อเนก สุวรรณบัณฑิต, 2550) ซึ่งหากคุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง
ผู้บริโภคจะเกิดเป็นความประทับใจและเชื่อมั่นต่อตราสินค้าในที่สุด
3. จากผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ใน
เขตปทุมวัน พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสิน ค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า เพียง 3
ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุ ค คล (Empathy) และไม่ ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในตราสิ น ค้ า คื อ ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจได้
(Reliability),ด้ า นการตอบสนอง (Responsiveness) กล่ า วคื อ หากตราสิ น ค้ า ร้ า นอาหารบาร์ บี คิ ว พลาซ่ า ให้
ความสาคัญในเรื่องด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล (Empathy) จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าเพิ่มมากขึน้
ดังนั้นตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า จึงควรให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริการทั้ง 3ด้าน เพื่อให้
คุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค และนามาซึ่งความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว
พลาซ่า ของผู้บริโภค เพื่อให้ตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า มีความโดดเด่นจากคู่แข่งขัน และสามารถครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของอเนก สุวรรณบั ณ ฑิต (2550) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คุณ ภาพการ
บริการเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจบริการ โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่าการบริการนั้น
เป็นไปตามความคาดหวังของตนหรือไม่ ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความ
ประทับใจต่อ การบริก าร แต่ห ากการบริก ารไม่เป็น ไปตามความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ จะทาให้ ผู้ใช้บริก ารเกิ ด
ความรู้สกึ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใช้บริการอีก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนาไปใช้ประโยชน์
1. ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ตราสินค้าควรรักษาภาพลักษณ์ที่ดใี ห้คงไว้ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้เป็น
อันดับแรก เป็นสิ่งที่แสดงออกและสื่อถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดีที่สุดที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้และด้านการตอบสนอง แม้ปัจจัยนี้จะไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา
สินค้าแต่ธุรกิจก็ควรที่จะให้ความสาคัญเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการบริการ หากไม่รักษาไว้อาจจะส่งผล
ต่อภาพรวมขององค์กร
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3. ด้านการรับประกัน การอบรมหรือให้ขอ้ มูลแก่พนักงานเป็นสิ่งสาคัญ แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลา
ในการดาเนินงานค่อนข้างนาน แต่ผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับย่อมคุ้มค่า การทาให้ผู้บริโภคเห็นถึงความมีมาตรฐานและ
ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในตราสินค้า
4. การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เนื่องจากการจัดกิจกรรมไม่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าของ
ผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จาเป็นต้องให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรม เพราะการจัดกิจกรรมของตรายี่ห้อสินค้า
ไม่ได้สร้างในด้านความเชื่อในตัวสินค้าเพียงแต่สร้างภาพลักษณ์หรือสร้างกระแสให้กับตัวผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
ในเขตปทุมวัน จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่
ดีมากขึ้นควรทางานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไป
2. ในการทาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงแค่กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในเขตปทุมวัน
เท่านัน้ ดังนั้นในการวิจัยครัง้ ต่อไปควรจะศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในเขตอื่นๆ เพื่อนาผล
การศึกษาที่ได้ มาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างหรือความสัมพันธ์กันอย่างไร
3. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรระมัดระวังในการแจกแบบสอบถาม ให้มีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ปริมาณที่เท่าๆกัน เพื่อข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่ใช่เพียงความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุ ล่วงไปได้ ด้ วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริก าร
ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่าในเขตปทุมวัน จานวน 400 คนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และต้องขอ
กราบขอบพระคุณ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ที่คอยให้คาแนะ และให้การสนับสนุนต่อผู้ทาวิจัย
ตลอดมาจนทาให้ ผลวิจัยครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่
Satisfaction of the Service Payments in Provincial Waterworks Authority
Hatyai
ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ1*
Pattarin Thangrattanasuwan1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินที่มีต่อการบริการด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ของการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จานวน 399 คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ลักษณะของที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวและมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้น้าประปาเฉลี่ยต่อเดือน 100-150 บาท มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยมี
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก และด้านขัน้ ตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, 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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บทนา
การบริการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้มารับบริการ ซึ่งมักจะถูก
กาหนดให้เป็นเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการภายในองค์กร และถือเป็นพันธกิจหลักสาคัญอย่างหนึ่ง
ในองค์กร นอกจากนี้องค์กรยังสามารถนาคุณ ภาพการให้บริการมาสร้างความแตกต่าง และเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างความอยู่รอดให้กับองค์กรอีกด้วย
การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งที่มีสถานะเป็นองค์การที่รัฐเป็นเจ้าของ โดยให้บริการ
น้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล คานึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสาคัญ มีพันธกิจหลัก 5
ประการ ได้แก่ 1) ผลิต จ่ายน้าที่ มีคุณ ภาพ 2) พัฒ นาระบบผลิ ตและจ่ายน้าให้ มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล 3)
เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และ 5) พัฒนาบุคลากรให้มศี ักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร (การประปาส่วนภูมภิ าค,2559)
จะเห็นได้วา่ แม้แต่หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ก็ยังตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพการให้บริการนี้ เพื่อให้ผู้มารับ
บริการเกิดความประทับใจและมีความพึงพอใจ ซึ่งแตกต่างจากการให้บริการของภาครัฐในอดีตที่ประชาชนเป็นเพียงผู้
จาต้องรับบริการที่รัฐจัดให้ มาเป็นลูกค้าที่องค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร มิติของ
การประเมินคุณ ภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นมิติหลัก ด้านหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีตัวชีว้ ัดที่สาคัญในเรื่องความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขบริการ (ชัชวาล อรวงศ์
ศุภ ทัต ,2554 ) การดาเนิน กิจ การของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา ก็ เช่นกั นต้องมีก าร
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากข้อเปรียบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ ได้ กล่าวคือ องค์กรต้อง
ให้ ความสาคัญ ต่อการพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการให้ บริการในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น มีก ารปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงให้ ทันกับสภาวการณ์ของโลก และก้าวไปสู่คุณภาพการให้บริการระดับสากล
ประกอบกับการประปาส่วนภูมภิ าค ได้ให้ความสาคัญถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ งานด้านการให้บริการรับชาระเงินเป็นส่วนงานหนึ่งที่มคี วามสาคั ญต่อการบริหาร
จัดการขององค์กร กล่าวคือ หากระบบการชาระเงินมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว จะมีส่วนในการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการและตอบสนอง
ตามพันธกิจในการเสริมสร้างการบริการขององค์กร
ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ เพื่อจะได้นาเอาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพที่ก่อให้เกิดคุณค่าใน
การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการชาระเงินของการ
ประปาส่วนภูมภิ าค สาขาหาดใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กับขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ของการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาหาดใหญ่
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการชาระเงิน

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ลักษณะของบ้านพักอาศัย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ น้ าประปาโดย
เฉลี่ยต่อเดือน

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของบุ คคล โดยจะเกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองเมื่อ
ความรู้สึกของความพึงพอใจเกิดขึน้ ก็จะส่งผลต่อการดารงอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายความพึงพอใจ (Satisfaction) ไว้หลายทัศนะ ดังนี้
ราชบัณฑิตสถาน (2546: 793) ได้ให้ความหมายของคาว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คาว่า “พึง”เป็นคากริยาอื่น
หมายความว่ายอมตาม เช่น พึงใจ และคาว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความรู้สกึ รักชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมี
เจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ
ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจ
เป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรูส้ ึกหรือทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2549: 45 - 48) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็นความรู้สึกหลัง
การซื้อหรือรับบริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
หรือประสิทธิภาพของสินค้า กับการให้บริการที่เขาคาดหวัง โดยถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือ ต่ากว่าที่คาดหวังของ
ลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวังของ
ลูกค้าที่ตงั้ ไว้ ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจซึ่งผู้ขายจะต้องทาให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง
กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550 : 13) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า สิ่งที่ควรจะเป็นไปตาม
ความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกเอน
เอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็นความรู้สึกที่ มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็
จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทาให้เกิด
ความรู้สกึ ทางลบเป็นความรู้สกึ ไม่พงึ พอใจ
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สรชัย พิศาลบุตร (2550: 135) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับสิ่ง
ที่ต้องการแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการให้ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและตอบสนองให้เกิดความพึง
พอใจทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยูก่ ับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจ
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจ เมื่อไม่ได้รับ
การตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนีข้ นึ้ อยูก่ ับสิ่งที่ตั้งใจไว้วา่ จะมีมากหรือน้อย
แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของลูกค้า สาหรับการบริการเกิดจากการให้บริการอย่างเต็มที่จนสุดความสามารถ ลูกค้าจะ
รู้สกึ คุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ดังนั้นปัจจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจมี 3 ประการ ดังนี้ (ธีรกิต นวรัตน์ ณ อยุธยา,
2547)
ผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังสาหรับการบริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน และความ
ต้องการนัน้ ยังเปลี่ยนไปสาหรับการบริการในแต่ละครั้ง
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นผลจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในด้านร่างกายและอารมณ์ในขณะ
ให้บริการของผู้ให้บริการ รวมถึงความเต็มใจในการบริการของพนักงาน
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อากาศ แสงแดด จานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แถวที่ยาวเหยียดในการรอรับ
บริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านีม้ ผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551 : 70) ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ลูกค้า เกิดจากการรับรู้และการประเมินคุณภาพของการบริการ ในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและสิ่งที่ลู กค้าได้รับจริงจาก
การบริการ ทั้งนีค้ วามพึงพอใจในการบริการจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ลูกค้าจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับมีลักษณะ
ตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด
องค์ ป ระกอบด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ภาพของการน าเสนอบริ ก าร ลู ก ค้ า จะรั บ รู้ ว่า วิธี ก ารน าเสนอบริ ก ารใน
กระบวนการบริการมีความเหมาะสมเพียงใด ขึ้นกับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้
ให้บริการ ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการ การใช้ภาษาสื่อสารและการปฏิบัตติ นในการให้บริการ
ความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ความพึงพอใจเป็นจิตใต้สานึกที่เกิดขึน้ ที่มีความรู้สึกประทับใจ เมื่อได้รับการบริการต่อสิ่งนั้นที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเอง โดยที่ตนเองคิดว่าการให้บริการนั้นเป็นธรรม เคารพสิทธิของประชาชนผู้รับบริการ แต่ละระดับ
ความพึ ง พอใจย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งไปตามทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ระดั บ การศึ ก ษา ตลอดจนขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์
สภาพแวดล้ อม เป็น องค์ ประกอบ กล่าวคื อ ความพึงพอใจเกิด ขึ้นได้จ ากการที่ ได้ รับสิ่ งที่ต นปรารถนาและได้ รับ
สนองตอบความต้องการนั้น ดังนัน้ จะเห็นว่า ความสาคัญของทฤษฎีความพึงพอใจขึน้ กับ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจของผู้รับบริการกับคุณภาพการให้บริการ
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) มักจะเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพบริการ (Service Quality) เป็นอย่างมาก จนบางครั้งสับสนว่าเป็นเรื่องเดียวกัน แต่แท้จริงแล้วคุณภาพบริการ
เป็ น ทั ศ นคติ ที่ ลู ก ค้ า สะสมข้ อ มู ล ความคาดหวั ง ไว้ว่า จะได้ รับ จากการซื้ อ บริ ก ารนั้ น ถ้ า อยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
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(Tolerance Zone) ลูกค้าก็จะมีความพอใจในบริการ ซึ่งมีระดับที่แตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละคน
แต่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นการประเมินผลที่ได้จากการรับบริการ ณ ขณะนัน้ คุณภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของ
ธุรกิจการให้บริการ การที่กิจการจะรักษาคุ ณ ภาพให้ได้ม าตรฐานตามที่ลู กค้าหวังเอาไว้ จึงต้อ งคานึงถึงตั วแปร
ตามลาดับ ดังนี้
- ความน่าเชื่อถือ เป็นความสามารถของกิจการที่จะแสดงผลงานการบริการให้ได้อย่างถูกต้องแม่นยาทุกครั้ง
- จับต้องได้ องค์ประกอบทางกายภาพที่มาประกอบกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้บริการ วัสดุที่ใช้
เผยแพร่การบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ต้องดูแล้วเหมาะสม
- การตอบสนอง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะต้องถูกฝึกมาอย่างดี ต้องตัง้ ใจเอาใจใส่ และพร้อมจะให้บริการทันที
- การสร้างความมั่นใจ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้เป็นอย่างดีและแสดงออกถึงความมีน้าใจ สามารถแสดงให้
ลูกค้าไว้วางใจ และมั่นใจว่า ผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะที่จะให้บริการได้
- การเอาใจใส่ดูแล เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ สนองตอบความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
ของลูกค้าได้เป็นพิเศษ
พิมล เมฆสวัสดิ์ (2549) กลาววา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบดวยปจจัย ดังนี้
1. ผลิตภัณฑบริการ ในการนาเสนอบริการนั้นจะตองมีผลิตภัณฑบริการที่มีคุณภาพและระดับการใหบริการที่
ตรงกับความตองการของผูรับบริการหรือผูใช โดยผูใหบริการจะตองแสดงใหผูรับริการหรือผูใชมองเห็นถึงความตองการ
ของผูรับบริการถึงความเอาใจใส และความจริงใจตอการสรางเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑบริการที่สงมอบใหผูรับบริการ
หรือผูใช
2. ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับริการหรือผูใช เกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบการบริการ
เทียบกับราคาคาบริการที่ตองจายออกไป โดยผูดาเนินการจะตองกาหนดราคา คาบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการ
บริการ และเปนไปตามความเต็มใจที่จะจายของผูรับบริการหรือผูใช
3. สถานที่บริการ ผูดาเนินการจะตองมองหาสถานที่ในการใหบริการที่ผูรับบริการ หรือผูใชบริการสามารถเข
าถึงไดอยางสะดวก มีสถานที่กวางขวางเพียงพอ และตองคานึงถึงการอานวยความสะดวกแกผูรับบริการหรือผูใชในทุกด
าน
4. การสงเสริมแนะนาบริการ ผูดาเนินการจะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแกผูรับบริการหรือผูใชทั้งในดาน
คุณภาพการบริการ และภาพลักษณของการบริการผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหผูรับบริการหรือผูใชไดนาขอมูลเหลานี้ไปช
วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อบริการตอไป
5. ผูใหบริการ ผูดาเนินการจะตองตระหนักถึงตนเองวามีสวนสาคัญในการสรางใหเกิดความพึงพอใจในการ
บริการของผูรับบริการหรือผูใช โดยในการกาหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะตองคานึงถึงผูรับ
บริการหรือผูใชเปนสาคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมการใหบริการ และนาเสนอบริการที่ลูกคาตองการความสนใจ เอาใจใสอย
างเต็มที่ดวยจิตสานึกของการบริการ
6. สภาพแวดลอมของการบริการ ผู ดาเนินการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของอาคารสถานที่ผ านการ
ออกแบบตกแตง การแบงพื้นที่ใชสอยที่เหมาะสมลงตัว กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีของกิจการบริการ และสื่อภาพลักษณนี้
ออกไปสูผูรับบริการหรือผูใชอีกดวย
7. กระบวนการบริการ ผูดาเนินการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการเพื่อเพิ่ม
ความคลองตัว และความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ โดยการนา
บุคลากร เทคโนโลยีเขามารวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่จะเกิดขึน้ ตอผูรับบริการหรือผูใช
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดารารั ตน์ ศรี วิชั ย (2546) ได้ ศึ กษาวิจั ยเรื่อง ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริ การน้ าประปามหาวิทยาลั ยแม่ โจ้
กรณีศึกษา : ผู้ที่ได้รับการจัดสรรให้พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้นาประปาใน
้
การให้บริการของโรงผลิตน้าประปามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้กาหนดปัจจัยคือ ด้านคุณภาพและความเชื่อถือได้ของ
น้าประปา ด้านราคาน้าและการให้บริการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ด้านอานวยความสะดวกและด้านสถานที่ ด้านความ
รวดเร็วของกระบวนการให้บริการ ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้น้าประปา ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
และด้านการให้บริการของพนักงาน พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ฉวี ว รรณ วิ นิ จ เขตค าณวน (2548) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการรั บ บริ ก ารของผู้ ใช้ น้ าประปา
กรณีศึกษา: สานักงานประปา สาขาบางเขน พบว่า ผู้ใช้น้าประปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี มี
การศึกษาระดับปริญ ญาตรี มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ 5,001 - 15,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ เป็นที่พักอาศัย
ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้นาประปา
้
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้น้าประปา มีความ
แตกต่างกันตามสถานภาพทางระดับการศึกษา อาชีพและประเภทผู้ใช้นาอย่
้ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วน
สถานภาพทางเพศอายุ และรายได้ ไม่มคี วามแตกต่าง
งานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคม (2550) ศีกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้น้าที่มีต่อการให้บริการช่องทางการ
ชาระเงินค่าน้าประปาของ กปภ.นอกเหนือไปจากการชาระเงินที่สานักงานประปา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้น้าที่มีต่อการให้บริการช่องทางการชาระเงินค่าน้าประปาของ กปภ. นอกเหนือไปจากการชาระเงินที่
ส านั ก งานประปา พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่างส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ใช้น้ าประเภท 1 ของ กปภ. คื อ ประเภทบ้ านพั ก อาศั ย และ
เนื่องจากบ้านพักอยู่ไกลจากสานักงานประปา จึงสะดวกที่จะนาใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปาไปชาระเงินค่าน้าที่ร้านสะดวก
ซื้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น) ที่ อ ยู่ใกล้ บ้าน แทนการชาระเงิน ที่ ส านั ก งานประปา นอกจากนี้ก ลุ่ ม ตัว อย่างส่ วนใหญ่ ยั งมี
ความเห็นว่าการที่ กปภ.เปิดช่องทางการชาระค่าน้าประปาหลายช่องทางในปัจจุบันทาให้สะดวกกว่าในอดีต และถือ
เป็นวิธีการที่เหมาะสมมีความทันสมัย ซึ่งทาให้ผู้ใช้น้ามีทางเลือกมากขึ้น การศึกษายังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมากคือ ใน
ด้านบริก ารอย่างเป็น ระบบและได้มาตรฐาน รวมทั้ งในเรื่อ งของสถานที่ ให้บริก ารมีช่ือเสียง ภาพพจน์ดี และการ
ให้บริการมีการจัดลาดับดีไม่มีการแซงคิวส่วนความพึงพอใจในระดับรองลงมาจะเป็นด้านการช่วยประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งในเรื่องของทาเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการรับชาระค่าน้าที่สะดวกต่อการเดินทางไปติดต่อ และมี
บริการด้านอื่น ๆ ด้วย
ณั ฎ ฐิ ยา แดงประเสริฐ (2553) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริก ารน้าประปาอ าเภอเกาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้าที่มีต่อการให้บริการ
ของสานักงานประปาอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้น้าที่มตี อ่ การให้บริการ
ของสานักงานประปาอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้าเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการของสานักงานประปาอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ผู้ใช้บริการน้าประปาของสานักงานประปาอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจานวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกาหนดจานวนตามสัดส่ วน
และสุ่มแบบตามสะดวก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จานวนสมาชิก 2 - 4
คน สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ลักษณะที่พักเป็นบ้านเดี่ยว
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดื อน 20,001 - 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการใช้น้าประปาโดยเฉลี่ยต่อเดือน 100 - 500
บาท ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมด้านการให้บริการของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การแต่งกายสุภาพ รองลงมาเป็น การพูดจาไพเราะอ่อนหวานและน้อยที่สุดคือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ใช้น้า ส่วนความพึงพอใจโดยภาพรวมด้านการอานวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีน้าดื่มสะอาดบริการ รองลงมาเป็นมีห้องน้าที่สะอาด และน้อยที่สุด
ทาเลที่ตั้งของสานักงานสามารถไปมาสะดวก

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ เป็นการวิจัย
เชิงสารวจ (Survey research) โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ซึ่งไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จะคานวณจากผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการคานวณแบบไม่มีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการตอบแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งให้หลักการใน
การค านวณกลุ่ ม ตั วอย่างจากสู ต ร Cochran (1977 อางใน ธี รวุฒิ เอกะกุล , 2543) จากการค านวณได้ ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และผู้วิจัยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 399 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนเพื่อศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคาถามปลายปิดแบบเลือกตอบ (Check list) ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ลักษณะของบ้านพักอาศัย และค่าใช้จ่ายในการใช้นาประปาโดยเฉลี
้
่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงิน เป็นคาถามแบบมาตราวัด 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert Type) เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการได้รับภายหลังจากการได้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดับความพึงพอใจที่ได้รับทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการของผู้
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการใช้บริก ารชาระเงินที่ การประปาส่ วนภูมิภ าค สาขาหาดใหญ่ ควรพั ฒ นาหรือปรับปรุงให้ดี ย่ิงขึ้น เพื่อ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการของการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาหาดใหญ่ ต่อไป
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ครั้ง นี่ ผู้ วิจั ย ได้ ด าเนิน การเก็ บ ข้ อ มู ล และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการใช้โปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยอาศัยหลักทางสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
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หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ ลักษณะของบ้านพักอาศัย และค่าใช้จ่ายในการใช้นาประปาเฉลี
้
่ยต่อเดือน
หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) เพื่ อ ดู ค วามเบี่ ย งเบนของระดั บ
คะแนนของความพึงพอใจของผู้ ใช้บริก ารชาระเงิน และดูก ารกระจายของข้อมู ล เพื่ อสร้างความเชื่อมั่ น ว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความเห็นคล้ายคลึงกันหรือไม่

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้บริการชาระเงินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จานวน 218 คน (ร้อยละ 54.6) เพศชาย
จานวน 181 คน (ร้อยละ 45.4) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จานวน 233 คน (ร้อยละ 58.4) ส่วนใหญ่
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 133 คน (ร้อยละ 33.3) รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 98 คน (ร้อย
ละ 24.6) ส่วนใหญ่มีลักษณะบ้านพักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว จานวน 172 คน (ร้อยละ 43.1) รองลงมาเป็นตึกแถว/อาคาร
พาณิชย์ จานวน 161 คน (ร้อยละ 40.4) ค่าใช้จ่ายในการใช้น้าประปาเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 100 – 500 บาท
จานวน 230 คน (ร้อยละ 57.6) และรองลงมามีค่าใช้จ่ายในการใช้น้าประปาเฉลี่ยต่อเดือนไม่เ กิน 100 บาท จานวน
110 คน (ร้อยละ 27.6)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาหาดใหญ่
การวิเคราะห์เป็นการเสนอค่าเฉลี่ย (xˉ )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างในด้านขัน้ ตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ซึ่ง
การประเมินผลระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตารางที่ 1-4 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปา
ส่วนภูมภิ าคหาดใหญ่ ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจ
ขั้นตอนการให้บริการ
S.D.
แปลผล
xˉ
การให้บริการตามลาดับก่อน – หลัง
3.95
.76
มาก
ความยุง่ ยาก / ความซับซ้อนในการบริการแต่ละขั้นตอน
2.94
1.03
ปานกลาง
ความรวดเร็วในการบริการแต่ละขั้นตอน
3.38
.79
ปานกลาง
ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
3.54
.73
มาก
ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการติดต่อในแต่ละครัง้
3.37
.74
ปานกลาง
ภาพรวม
3.44
.54
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดั บความพึงพอใจของผู้ ใช้บริ ก ารชาระเงิน ของการประปาส่ ว นภู มิภ าค สาขา
หาดใหญ่ ด้านขั้นตอนการให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าระดับความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการตามลาดับก่อน–หลัง (xˉ =
3.95) และขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม (xˉ = 3.54) ส่วนระดับความพึงพอใจด้านขัน้ ตอนการให้บริการที่อยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความรวดเร็วในการบริการแต่ละขั้นตอน (X̅ = 3.38) ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการติดต่อในแต่
ละครั้ง (xˉ = 3.37)และด้านความยุ่งยาก/ความซับซ้อนในการบริการแต่ละขั้นตอน(xˉ = 2.94) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปา
ส่วนภูมภิ าคหาดใหญ่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ
การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
การยิม้ แย้มแจ่มใสในการให้บริการ
การแต่งกายสุภาพเหมาะสม
การให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัย
ภาพรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

3.93
3.95
3.92
4.00
3.79
3.92

.78
.74
.77
.75
.79
.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก(xˉ = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาหาดใหญ่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกรายการอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีความพึ งพอใจในเรื่องการแต่ งกายสุ ภาพเหมาะสมมากที่ สุ ด (xˉ = 4.00) รองลงมาคื อ การพู ดจาไพเราะ
อ่อนหวาน (xˉ = 3.95) ส่วนเรื่องการให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัย (xˉ = 3.79) มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปา
ส่วนภูมภิ าคหาดใหญ่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ
ความพึงพอใจ
สิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ
S.D.
แปลผล
xˉ
ทาเลที่ตั้งของสานักงานสามารถไปมาสะดวก
3.54
.87
มาก
สถานที่จอดรถพอเพียง
3.57
.84
มาก
มีที่นั่งพักสาหรับผู้มาติดต่อ
3.61
.83
มาก
มีนาดื
้ ่มสะอาดบริการ
3.63
.83
มาก
มีห้องน้าที่สะอาดสะดวก
3.53
.80
มาก
มีส่อื สิ่งพิมพ์บริการขณะรอรับบริการ
3.52
.83
มาก
ภาพรวม
3.57
.66
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดั บความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงิน ของการประปาส่ วนภูมิภ าค สาขา
หาดใหญ่ ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ ให้ บริก ารโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (xˉ = 3.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการทุกรายการอยู่ในระดับมาก โดยระดับความพึงพอใจในเรื่องมีน้าดื่ม
สะอาดบริการมากที่สุด (xˉ = 3.63) รองลงมาคือมีที่นั่งพักสาหรับผู้มาติดต่อ (xˉ = 3.61) ส่วนการมีส่อื สิ่งพิมพ์บริการ
ขณะรอรับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตารางที่ 4 แสดงระดับของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมภิ าคหาดใหญ่
ความพึงพอใจ
ปัจจัยความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
xˉ
ขัน้ ตอนการให้บริการ
3.44
.54
มาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.92
.65
มาก
สิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ
3.57
.66
มาก
3.64
0.49
มาก
เฉลี่ยรวม
จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการชาระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ชาระเงินของการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาหาดใหญ่ ทุกรายการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามของการใช้บริการชาระเงินการประปาส่วนภู มภิ าค สาขาหาดใหญ่
ส่วนใหญ่เห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ควรขยายการให้บริการนอกเวลาราชการ โดยอายจะขยาย
เป็นสาขาที่ห้างสรรพสินค้าหรือตามชุมชนใหญ่ รองลงมาคือการให้บริการชาระเงินผ่านตู้การให้บริการเร่งด่วน ควร
เปิดบริการอย่างต่อเรื่องโดยเฉพาะช่วงเวลาพักกลางวัน และเจ้าหน้าที่ในการให้บริการไม่เพียงพอ จึงทาให้การบริการ
เกิดความล่าช้า

สรุปผลและอธิปรายผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นความพึง
พอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ และด้านขั้นตอนการให้บริการ ตามลาดับ
ผู้ใช้บริการชาระเงินมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ แต่งกายสุภาพเหมาะสม พูดจา
ไพเราะอ่อนหวาน มีความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการและสามารถให้
คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยได้ สอดคล้องกับวิชาญ ฤทธิรงค์ (2528 อ้างถึงใน สามารถ ยิ่งคาแหง, 2553)และ ณัฎฐิยา
แดงประเสริฐ (2553) ที่ได้กล่าวถึงการให้บริการและการต้อนรับลูกค้าให้ได้รับความพอใจอยากที่จะมาใช้บริการอีก
ขึ้นกับหลายปัจจัยได้แก่ การแต่งกายสะอาด ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ บริการด้วย
ความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น และดูถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสาคัญ
ส่วนความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ มีนาดื
้ ่มสะอาดบริการ มีที่นั่งพักสาหรับผู้มา
ติดต่อ สถานที่จอดรถพอเพียง ทาเลที่ตั้งของสานักงานสามารถไปมาสะดวก มีห้องน้าที่สะอาดสะดวกและมีส่ือสิ่งพิมพ์
บริการขณะรอรับบริการ สอดคล้องกับวิชาญ ฤทธิรงค์ (2528 อ้างถึงใน สามารถ ยิ่งคาแหง, 2553) และงานวิเคราะห์
วิจัยเชิงสังคม (2550) ที่กล่าวถึงความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก ขึ้นอยู่กับ ทาเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการรับ
ชาระค่าน้าที่สะดวกต่อการเดินทางไป สถานที่สะอาด และมีการจัดที่พักคอยสาหรับลูกค้า
อนึ่งความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ในด้านการให้บริการตามลาดับก่อน – หลัง ขั้นตอนการให้บริการ
มีความเหมาะสม ความรวดเร็วในการบริการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการติดต่อในแต่ละครั้งและความ
ยุง่ ยาก / ความซับซ้อนในการบริการแต่ละขั้นตอน สอดคล้องกับกับวิชาญ ฤทธิรงค์ (2528 อ้างถึงใน สามารถ ยิ่งคาแหง,
2553) และงานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคม (2550) ที่กล่าวถึงความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ การบริการอย่างเป็น
ระบบและได้มาตรฐาน มีการจัดลาดับดีไม่มีการแซงคิว ต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน พนักงานมี
ความรอบรู้ในหน้าที่ บริการด้วยความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น
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อิ ท ธิ พ ลด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า
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
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาอิท ธิ พ ลด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400 คนและเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.875 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า (X1) ด้านเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า (X2)และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้ า (X3) ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmore (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 1.000+ (0.165) X1 + (0.352) X2 + (0.176) X3 ผลการศึกษา
พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ตอ่ เดือน 10,001 – 20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปี ัจจัย
ในการเลือ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตราสิ นค้ า blackmores คื อ ความถี่ ในการเลือกซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ blackmore ทุ ก ๆ 3 เดือ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ blackmores น้ อ ยกว่ า 1,000 บาท สาเหตุ ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
blackmores เพื่อบารุงร่างกาย สมาชิกในครอบครัวหรือญาติมอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์จากเพื่อนหรือคนรู้จัก
คาสาคัญ: การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ความจงรักภักดีในตราสินค้า

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

บทนา
ในยุคปัจจุบันมีการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้ขนึ้ อยูก่ ับสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ อาหาร
และความสะดวกสบาย เป็นต้น ซึ่งอาหารหลักที่รับประทานในแต่ละมื้อไม่สามารถรับสารอาหารได้ครบ 5 หมู่
ทาให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารเสริมเพิ่มเติมเข้าไป
ช่วยซ่อ มแซมส่ วนที่สึกหรอของร่างกาย ซึ่งผู้ บริโภคส่วนใหญ่ ส นใจว่าทาอย่างไรจึงจะมีสุขภาพที่ ดี โดยอาหารที่
รับประทานในแต่ละวันนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย ดังนั้นหากมีการรับประทานอาหารหรือมีสินค้าที่เกี่ยวกับ
สุขภาพที่สะอาดและปลอดภัย จะทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้ง่าย ส่งผลให้มีการผลิต
และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพอย่ า งกว้ า งขวาง ผู้ บ ริ โ ภคจึ ง มี ค วามสะดวกในการเลื อ กซื้ อ แต่ ขึ้ น อยู่ กั บ
คุณประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วย
บริษัท แบลคมอร์ส จากัด ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Blackmores ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ก่อตั้งมายาวนานกว่า 80 ปีในประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งโดย มร.มอร์ริซ แบลคมอร์ส มุ่งเน้นให้ทุกคนมี
สุขภาพที่ดีด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Blackmores Buffer C, Blackmores
Bio C, Blackmores Bio Zinc เป็นต้น
คุณค่าตราสินค้ามีความสาคัญมากต่อสายตาผู้บริโภค ผู้บริโภคหรือกลุ่มคนทั่วไปสามารถจดจาในคุณค่า
ของตราสินค้า Blackmores ได้เป็นอย่างดี มีการโฆษณา โดยเฉพาะสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่จะเน้นการบารุงสุขภาพ
ในส่ วนที่ ร่างกายต้อ งการ ซึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ราสิ น ค้ า Blackmores มี ตั ว เลือ กเพื่ อ บารุ งสุ ข ภาพที่ ห ลากหลาย ทาให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี ทางผู้ผลิตได้ใช้วัตถุดิบที่มีการควบคุมคุณภาพ
อย่างดี มีการใช้สมุนไพรและวิถีทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อป้องกันและรักษาโรค การฟื้นฟู และเป็นแนวทางใน
การรักษาโรคแบบใหม่ การที่ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า
และในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และให้ความสาคัญในเรื่องสุขภาพ จึงมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
Blackmores เพื่อช่วยในการบารุงสุขภาพร่างกาย ซึ่งถ้าคุณค่าของตราสินค้าได้อยู่ในใจของผู้บริโภคแล้วเมื่อผู้ผลิต
ผลิตสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าเดิมก็จะทาให้ผู้บริโภคให้ความสนใจมากกว่าตราสินค้าคู่แข่ง
เมื่อผู้บริโภคมีทัศนะติที่ดีต่อตราสินค้ า Blackmoers จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า และ
เมื่อผู้บริโภคนึกถึงตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็จะนึกถึงตราสินค้า Blackmores เป็นอันดับแรก การที่ผู้บริโภครัก
และเชื่อมั่นในตราสินค้าจะทาให้เปลี่ยนใจไปซื้อตราสินค้าอื่นได้ยาก และจะทาให้เกิดการซื้อซ้าในตราสินค้าเดิม การ
ซื้อซ้าเป็นเพราะผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย ความซื่อสัตย์ในตราสินค้า ดังนั้นบริษัทต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลทาให้บริษัทมียอก
ขายที่เพิ่มขึ้น การสร้างตราสินค้าทีเข้มแข็ง ทาให้ผู้บริโภคเกิดความวางใจ ประทับใจ ชื่นชอบ และพึงพอใจในตรา
สินค้ามากขึ้น
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีใน
ตราสิ น ค้ า ซึ่ งผลงานวิจั ย นี้จ ะเป็ น ประโยชน์ต่ อ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ทเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ราสิ น ค้ า
Blackmores ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรับรู้ได้ว่าคุณค่าตราสินค้าส่งผลให้รับรู้วา่ ผู้บริโภคคิ ดอย่างไรกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ผู้บริโภคเกิดการซือ้ ซ้าในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าหรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริษัท

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มผี ลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
Aaker (1996)กล่ า ววาคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า เป็ น กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ตราหรื อ
สัญลักษณ์ของสินค้า ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าให้สินค้าได้ นอกเหนือจากคุณค่าที่แท้จริงของสินค้านัน้ คุณค่าตราสินค้า
ในมุมมองของผู้ บริโภคสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การรับรู้ของผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดย
แนวคิดที่สอดคล้องและครอบคลุม มุมมองของผู้บริโภคทั้งด้านการรับรู้ของผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ นั้นคื อ
แนวคิดของ Aaker ซึ่งจาแนกคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคออกได้เป็น 5 องค์ประกอบ คือ
1. การรู้ จั ก ตราสิ น ค้ า (Brand Awareness) คื อ ความสามารถในการระบุ หรือ แยกแยะในตราสิ น ค้ า ใน
เหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกัน โดยเป็นผลมาจากความแข็งแกร่ง ของข้อมูลที่ เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Node) ในความจา
ของผู้บริโภค โดยการตระหนักรูถ้ ึงตราสินค้า
2. การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Perceive Quality) คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ และรูส้ ึกได้ถงึ คุณภาพที่
เหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ในรูปแบบ รูปธรรม แต่จะสัมผัสได้ในรูปแบบนาม
อธรรม ซึ่งคุณ ภาพที่ ถูกรับรู้ยังสามารถช่วยสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และกาหนดตาแหน่งหรือจุด ยืน
(Positioning) ให้กับตราสินค้า อีกทัง้ ยังให้เจ้าของ ตราสินค้าตั้งราคาในระดับที่สูง และเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้
3. การเชื่อ มโยงกั บ ตราสิ น ค้ า (Brand Associations) คื อ ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่า งที่ เชื่อ มต่ อ กั บตราสิ น ค้ า เข้ า จาก
ความรู้สึกของผู้บริโภค การเชื่อมโยงตราสินค้าจะแข็งแกร่งขึ้นและมีพลังขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือทาง
การตลาด ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เพิ่ ม ความสามารถเชื่ อ มโยงเกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค้ า ได้ โดยออกมาจากความทรงจ าและ
ประสบการณ์ของผู้บริโภค จึงทาให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่ง การเชื่อมโยงกับตราสินค้านั้นสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัต(ิ Attribute) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) ด้านทัศนคติ (Attitude)
4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ความพึงพอใจที่ เกิดขึ้นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
อาจมีการซื้อตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ขององค์กรใด องค์กรหนึ่งโดยไม่สนใจตราสินค้าขององค์กรอื่น
5. สินทรัพย์ของตราสินค้า (Proprietary Brand Assets) คือ สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า หมายถึง สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า และ ความสัมพันธ์ กับช่องทางการจัดจาหน่าย สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะช่วยปกป้องการลอกเลียนแบบ
ที่จะให้เกิด ความสับสนจากบริษัทคู่แข่ง สินทรัพย์และตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทต้ องสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กัน
เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับตราสินค้า สิ่งเหล่านีจ้ ะสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคูแ่ ข่งขันได้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้า
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วรัตต์ อินทสระ (2555) กล่าวไว้ว่า ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyaity) คือ การที่ผู้บริโภคมีทัศนะคติที่
ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และตรงต่อใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้าต่อเนื่องตลอด
มา การที่ผู้บริโภครักและศรัทธาในสินค้ายี่ห้อหนึ่งจึงยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินคี่หอ้ อื่น ผู้บริโภคจะมีความรู้สกึ คุ้นเคย
กับตรายี่ห้อนั้น ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อมีหลายระดับ ผู้บริโภคมีความพอใจต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและซื้อสินค้า
นั้นด้วยความเคยชิน ความยากของการสร้างความภักดีในสินค้านั้น มีคากล่าวว่า การสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน จะมี
ต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 1-10 เท่า และในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า ประกอบกับ
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้นกล
ยุทธ์ที่สาคัญทางการตลาดคือ การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) การสร้างความภักดีในตราสินค้าจึงมี
ความจาเป็นมาก และทาให้ลูกค้าเกิดต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าตราอื่น ซึ่งอาจจะสรุปว่าความภักดีในตราสินค้า
มี ความสาคัญ 3 ประการดังนี้
สร้างปริมาณการขายให้สูงขึน้ (High Sale Volume)
เพิ่มราคาให้สินค้าสูงขึน้ (Premium Pricing Ability)
การรักษาลูกค้าให้คงอยู่ (Customer retention)
พฤติกรรมการซือ้ (Purchase Behavior) และในมุมมองเชิงจิตวิทยา (Psychological)
มุมมองพฤติกรรมการซือ้ (Purchase Behavior) จะเป็นความหมายที่ถูกนามาใช้มากที่สุดเพราะสามารถวัดได้
อย่างง่าย โดยความภักดีในตราสินค้าคือการที่ผู้บริโภคมีการซื้อซ้าในตราสินค้าเดิม และบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความ
ภักดีในตราสินค้า
มุมมองเชิงจิตวิทยา (PSYCHOLOGICAL) ความภักดีในตราสินค้า คือ ตราสินค้าที่ทาให้ผู้บริโภคมีทัศนะคติที่ดี
และผูกพันด้วยเป็นอย่างมาก ซึ่งทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้านั้นเกิดจาก 3 ส่วนที่สาคัญคือ 1. ความเชื่อมั่น ผู้บริโภคจะมี
ทัศนะคติที่ดีต่อตราสินค้าเมื่อเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้น 2. การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค ความภักดีในตรา
สิ น ค้ า เกิ ด จากการที่ ต ราสิ น ค้ า สามารถเชื่อ มโยงกั บ ระบบความเชื่อ ของผู้ บ ริ โภคได้ แ ละท าให้ ผู้ บ ริ โภคเชื่ อ และ
ประทับตราสินค้าอยู่ในใจ 3. ความง่ายในการเข้าถึง ความภักดีในตราสินค้าเกิดขึ้นเมื่อตราสินค้านั้นมีความง่ายใน
การเข้าถึงความคิดขิงผู้บริโภค

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐธิดา โพธิ์ประเสริฐ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ซื้อสติ๊ก เกอร์
ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร: บทบาทของเอกลักษณ์และคุณค่าตราสินค้า พบว่าการวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องผู้ บ ริโภคที่ ซื้ อ สติ๊ก เกอร์ ไลน์ได้ แ ก่ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าและ
เอกลักษณ์ ตราสินค้า 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ ค่าตรา สินค้า ได้แก่ เอกลักษณ์ ตราสินค้า ของผู้บริโภคที่ซื้อ
สติ๊กเกอร์ไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน
จักรพันธ์ อุพันวัน (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณค่าตราสินค้าและความต้องการในการใช้นาฬิกาแบรนด์เนม ที่
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ ซื้ อ นาฬิ ก า G-SHOCK ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า การวิ จั ย ครั้ ง นี้ น้ี มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) ส ารวจความคิ ด เห็ นของผู้ บริโภคที่ เคยใช้น าฬิก า G-SHOCK (2) ส ารวจความต้อ งการของ
ผู้ บ ริ โภค และ (3) วิเคราะห์ อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า และความต้ อ งการที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก า
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G-SHOCK โดยตัวอย่างที่ ใช้ในการศึก ษาคื อ ผู้ ที่เคยใช้น าฬิ กา G-SHOCK ทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง ที่ อาศั ยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 400 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า
การรู้จักชื่อตราสินค้า
เชื่อมโยงกับตราสินค้า
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า

ความจงรักภักดีในตราสินค้า

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า
Blackmores ในเขตกรุ ง เทพมหานคร “ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) โดยใช้ วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey
Research Method) และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางใน
การดาเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการ
กาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้

n หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p = 0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16
จากการคาควณด้วยสูตรพบว่า จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ มีจานวนประมาณ 385 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น และมีการเก็บข้อมูลสารองเผื่อข้อมูลผิดพลาดอีก 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริง โอกาสถูกสุ่มตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็น
การเลื อ กกลุ่ ม ตั วอย่างที่ เป็ น ใครก็ ได้ ที่ มี ลั ก ษณะตามความต้อ งการของผู้ วิจั ย โดยการก าหนดเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจง ในที่นคี้ ือ การแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2197

Proceedings

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ในตราสินค้า Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นคาถาม
แบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เป็นคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร Blackmores เป็นการวัด
ระดับความเห็นในตราสินค้า Blackmores 2192 ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งความคิดเห็นของผู้ทาแบบสอบถาม
เป็น 5 ระดับ โดย
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores 2192 เป็นการวัดระดับความเห็นใน
ตราสิ นค้ า Blackmores 2192 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับการวัด ข้อมู ลแบบอั นตรภาค (interval
Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกคาตอบเพียง
คาตอบเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)
ส่ ว นที่ 3 และส่ ว นที่ 4 ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าลั ก ษณ ะค าถาม เป็ น มาตราส่ ว นประมาณ ค่ า (Rating Scale
Questionnaires) ในการวัดระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษา อิทธิพลด้านการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนผลงานที่ เกี่ ย วของเป็ น แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้ วนาแบบสอบถามที่ ส ร้างขึ้น ไปปรึก ษากั บ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาชี้แนะ และทาการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมี
ความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ
เป็ น แบบมาตราสวนประมาณค่ า (Rating Scale) จึ ง ต้ อ งน ามาทดสอบความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
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เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.868 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดง
ว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (สรชัย พิศาลบุตร และคณะ, 2549: 33)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores โดย
คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmores
โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพลด้าน
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติ
โดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการยอมรับในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555)
สมมติฐาน
X1 ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores
X2 ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores
X3 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62)
มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 49.8) อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี (ร้อยละ 34.5) ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี (ร้อยละ
71.8) อาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 28.3) และมีรายได้ตอ่ เดือน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 33.5)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ตราสินค้า blackmores พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Blackmores คือ ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores ทุกๆ 3
เดือน (ร้อยละ 38.0) ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิ ตภัณ ฑ์ blackmores แต่ละครั้งน้อยกว่า (ร้อยละ 44.3) สาเหตุในการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ blackmores คือ เพื่อบารุงร่างกาย (ร้อยละ 43.0) บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ
สมาชิกในครอบครัวหรือญาติ (ร้อยละ 35.3) และรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ blackmore ด้วยจากเพื่อนหรือคน
รู้จัก (ร้อยละ 51.5)
ส่วนที่ 3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า Blackmores จากการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้
คุณค่าตราสินค้า Blackmores อยู่ในระดับมาก (Mean =3.99, SD = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับที่เห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Mean = 4.09, SD = 0.48) ด้านความถี่ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ blackmore ทุกๆ 3 เดือน (ร้อยละ 38.0) ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณ ฑ์ blackmores น้อยกว่า
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1,000 บาท(ร้อยละ 44.3) สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores เพื่อบารุงร่างกาย (ร้อยละ 43.0)
สมาชิกในครอบครัวหรือญาติมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores (ร้อยละ 35.3) รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์ blackmores จากเพื่อนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 51.5) เชื่อมโยงกับตราสินค้า (Mean =3.94, SD = 0.66
และด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า (Mean =3.93, SD = 0.59)
ส่วนที่ 4 การจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้า Blackmores จากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean =
3.99, SD = 0.42 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วางแผนที่จะซื้อตราสินค้าเดิมในการซื้อครั้งต่อไป (Mean =
3.95 , SD = 0.90) ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Mean = 3.92, SD = 0.85) แนะนาให้ผู้อ่ืนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อมี
โอกาส (Mean =3.75, SD = 0.97) การซื้อครัง้ ต่อไปผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นสาหรับตราสินค้าเดิมมากกว่าตรา
สินค้าอื่น (Mean = 3.69, SD = 0.88) ซื้อตราสินค้าเดิมในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม (Mean = 3.66, SD =
0.98) ผูกมัดตัวท่านกับตราสินค้าที่ผู้บริโภคเป็นเจ้าของอยู่ (Mean = 3.60, SD = 0.97)
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในตราสินค้า
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
mean Square
F
Sig
การถดถอย (Regression)

41.383

3

13.794

ส่วนที่เหลือ (Residues)
Total

136.636
178.019

396
399

0.345

39.979

0.000

จากตารางที่ 1 อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores
จากทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้อทิ ธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่สง่ ผลต่อความ
จงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)
ด้านการรู้จักชื่อตรา
สินค้า
ด้านเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า
ด้านการรับรู้คุณภาพ
ตราสินค้า

ตัว
แปร
1.000
X1

B

Std.Error

Beta

t

Sig.

0.300
0.165

0.055

3.337
0.146

0.001
2.975

0.003

X2

0.352

0.050

0.349

7.007

0.000

X3

0.176

0.063

0.127

2.790

0.006

R=0.482, R Square = 0.232, Adjusted R Square = 0.227, Std Error of the Estimate = 0.58740
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้ าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า Blackmores ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพ
ตราสิ นค้า จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคู ณ สามารถนามาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ ความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งอิ ท ธิ พ ลด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า Blackmoresในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้านดังนี้Y = 1.000+ (0.165) X1 + (0.352) X2 + (0.176) X3
เมื่อ Y แทนอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmoresในเขต
กรุงเทพมหานคร
X1 =ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า
X2=ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า
X3=ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน
ตราสินค้า Blackmoresในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้าน
เชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณ ภาพตราสินค้า ทาให้อิทธิพลด้านการรับรู้คุ ณ ค่าตราสินค้าส่งผลไป
ทางบวกกับการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores
ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores
ด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ภาพตราสิ น ค้ า ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า
Blackmores

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ราสิ น ค้ า blackmores พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores คือ ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
blackmore ทุกๆ 3 เดือน (ร้อยละ 38.0) ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณ ฑ์ blackmores น้อยกว่า 1,000 บาท(ร้อยละ
44.3) สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores เพื่อบารุงร่างกาย (ร้อยละ 43.0) สมาชิกในครอบครัว
หรือ ญาติมีอิทธิพ ลต่อการตั ดสิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ blackmores (ร้อยละ 35.3) รับรู้ข้อมู ล ข่าวสารของผลิ ตภั ณ ฑ์
blackmores จากเพื่อนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 51.5)
กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores เพราะ ผลิตภัณฑ์
ของตราสินค้า Blackmore เป็นผลิตภัณฑ์ที่บารุงร่างกาย ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้ า
Blackmores คือ สมาชิกในครอบครัวหรือญาติ โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารของตราสินค้า Blackmores จากเพื่อนหรือคนรู้จัก
ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Blackmores ทุกๆ 3 เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งน้อยกว่า 1,000 บาท
2. จากการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores
พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าส่งผลไปทางบวกกับการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้
คุณภาพตราสินค้า ดังนี้
2.1 ด้ านการรู้จักชื่อตราสิน ค้า พบว่าส่งผลต่อความจงรัก ภักดี ในตราสินค้ า Blackmores ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฏีของ Aaker กล่าวว่า การจดจาหรือ การระลึ กถึงตราสิน ค้า ซึ่งเกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหรือบริการ และจุดเชื่อมโยงจากความไม่แน่ใจในตราสินค้าที่รู้จักไปสู่ความมั่นใจในระดับของสินค้า
ถือว่าเป็นความสามารถของผู้บริโภค
2.2 ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขต
กรุงเทพมหานคร หากองค์กรสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า ก็จะทาให้ผู้บริโภคมีทัศนะคติที่ดีต่อ
องค์กร ก็จะทาให้ผู้บริโภคจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ามากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Aaker กล่าวว่า ความสัมพันธ์
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ เกี่ ยวกับตราสินค้าให้มีความเข้ากับความทรงจาของผู้บริโภคเชื่อมโยงกัน โดยจะ
สามารถช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความรู้สกึ ของผู้บริโภคให้เข้ากับตราสินค้า
นัน้ ๆ ผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงกับตราสินค้าจะสามารถช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าได้
2.3 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า พบว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ถ้าผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณค่า และคุณภาพ ก็จะทาให้ผู้บริโภค
จงรักภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Aaker กล่าวว่าความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้และรู้สึกได้ถึง
คุณภาพที่เหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ในรูปแบบรูปธรรม แต่จะสัมผัสได้ในรูปแบบ
นามอธรรม
3. จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ Blackmores ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดี
ในตราสินค้า ทั้ง 3 ด้านประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านเชื่อมโยงกับ
ตราสินค้า กล่าวคือ เมื่อบริษัท Blackmores ให้ความสาคัญในเรื่องอิทธิพลการรัยรู้คุณค่าตราสินค้า ในด้านด้านการ
รู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า จะทาให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
กล่ าวคื อ การที่ ผู้บริโภคมีทัศ นะคติที่ดีต่อ ตราสิ น ค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิด จากความเชื่อมั่ น การนึกถึ ง และตรงต่อใจ
ผู้บริโภค และเกิดการซือ้ ซ้าต่อเนื่องตลอดมา การที่ผู้บริโภครักและศรัทธาในสินค้ายี่ห้อหนึ่งจึงยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้
สินคี่ห้ออื่น ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตรายี่ห้อนั้น ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อมีหลายระดับ ผู้ บริโภคมีความ
พอใจต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและซื้อสินค้านั้นด้วยความเคยชิน (วรัตต์ อินทสระ, 2555) จึงเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้
ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ได้งา่ ยขึน้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้ าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อ
ตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า กล่าวคือเมื่อ ตราสินค้า Blackmores ให้
ความสาคัญกับด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า จะส่งผล
ให้ผู้บริโภคจงรักภักดีต่อตราสินค้า Blackmores ได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่า คุณ ค่าตราสินค้านั้นสามารถสร้าง
ความจงรักภักดีให้แก่ผู้บริโภค ดังนัน้ ตราสินค้า Blackmores ควรให้ความสาคัญกับอิทธิพลด้านคุณค่าตราสินค้าแต่ละ
ด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้
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1. ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ของตราสินค้า Blackmores ตราสินค้าควรให้ความสาคัญกับการรู้จักตราสินค้า
ในด้านนี้เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่า การรู้จักชื่อตราสินค้า การจดจาหรือการระลึกถึงตราสินค้า เป็นจุดเชื่อมโยงจาก
ความไม่แน่ใจในตราสินค้าที่รู้จัก ไปสู่ความมั่นใจในระดับของสินค้ ามากขึ้น ถ้าหากองค์กรธุรกิจให้ความสาคัญกับ
ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า จะสามารถเพิ่มความจงรักภักดีของผู้บริโภคได้
2. ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า ของตราสินค้า Blackmores การเชื่อมโยงแสดงถึง ความสัมพันธ์ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้าให้มีความเข้ากับความทรงจาของผู้บริโภค โดยจะสามารถช่วยสร้างทัศนคติ
เชิง บวกให้ กั บ ตราสิ น ค้ า และเป็ น สิ่ งที่ เชื่อ มโยงกั บ ความรู้สึ ก ของผู้ บริ โภคให้ เข้ า กั บตราสิ น ค้ า ซึ่ ง มี ผ ลต่อ ความ
จงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภค ถ้าหากองค์กรธุรกิจให้ความสาคัญกับด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า จะสามารถเพิ่ม
ความจงรักภักดีของผู้บริโภคได้
3. ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ของตราสินค้า Blackmores ความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้และรู้สึกได้ถึง
คุณภาพที่เหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ สัมผัสได้ในรูปแบบนามอธรรม ซึ่งมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของ
ผู้บริโภค ถ้าหากองค์กรธุรกิจให้ความสาคัญกับด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า จะสามารถเพิ่มความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคได้
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ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มสี ่วนได้เสียกับ
ธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต
Factors of Phuket Yacht Marina Development in the aspects of stakeholders
พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล1* ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ1 สมชาย ไชยโคต1 วัชราวดี นิรุติธรรมธรา1 ภาวิกา ขุนจันทร์1
และ วรรัตน์ จงไกรจักร1
Pallapa Sripairojkul1*, Doungrat Koikitcharoen1, Somchai Chaiyakhot1, Vatcharavadee Nirutithamtara1,
Pawika Kunchan1 and Worrarat Jongkraijak1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต และเพื่อศึกษาปัญหาและ
ข้ อ จ ากั ด ในการพั ฒ นาท่ า เที ย บเรือ ยอช์ต จั งหวั ด ภู เก็ ต ในมุ ม มองของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ ธุ รกิ จ ท่ า เที ย บเรือ ยอช์ ต
เครื่องมือการศึกษาวิจัยคือแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต
จานวน 301 คน นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ต
ประกอบด้วย (1)กลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเทียบเรือ (2)กลุ่มปัจจัยด้านทาเลที่ตงั้ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ของท่าเทียบเรือ (3)กลุ่มปัจจัยด้านการบารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ (4)กลุ่มปัจจัยด้านความปลอดภัย (5)กลุ่มปัจจัย
ด้านสาธารณูปโภค (6)กลุ่มปัจจัยด้านสันทนาการและสิ่งสนับสนุน ขณะที่ปัญหาและข้อจากัดในการพัฒนาท่าเทียบ
เรือยอช์ตในมุมมองของผู้มีสว่ นได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต คือ (1)ข้อจากัดด้านพืน้ ที่ซึ่งท่าเทียบเรือยอช์ตควรอยู่
ในที่ตั้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุ มชน (2)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (3)ขาดการพัฒนาแบบครบวงจร และ
(4)ขาดระบบการบริหารจัด การที่ดี ขณะที่แนวทางการในการด าเนินการท่าเทียบเรือยอช์ตควรมุ่งเน้นด้านความ
ปลอดภัยในท่าเทียบเรือยอช์ตให้มมี าตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากผู้รับบริการ
คาสาคัญ: ท่าเทียบเรือยอช์ต 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
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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

บทนา
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ข้อมูลสถิติของกรมการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2558 รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยว่ามีจานวนกว่า 29.9 ล้านคน สร้างรายได้
ให้กับประเทศไม่ต่ากว่า 1.45 ล้านล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2559) รายได้จากการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ จึง ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและ
บริการ ในมุมมองเชิงพื้นที่และรายสาขา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
เรือยอช์ตหรือเรือสาราญกีฬา เป็นอุปกรณ์การท่องเที่ยวสาหรับคนมีฐานะจัดเป็นการท่องเที่ยวแบบหรูหรา
ประเภทหนึ่ง เนื่องจากมูลค่าของเรือแต่ละลาทั้งที่แล่นด้วยใบหรือแล่นด้วยเครื่องยนต์ มีระดับราคาเริ่มต้นสิบล้าน
บาทขึ้ น ไปจนถึ ง หลายพั น ล้ า นบาท และแม้ ว่า เรือ ยอช์ต จะมี ราคาแพงแต่ แ นวโน้ม ความต้ อ งการมี เรือ ยอช์ต ใน
ครอบครองยังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวรูปแบบนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย ขนาดของ
เรือยอช์ตมีตั้งแต่ความยาว 10 เมตรถึงหลักร้อยเมตร ถ้าเล็กกว่า 12 เมตรเรียกว่า Cabin Cruiser หากขนาดเกินกว่า
24 เมตรขึ้นไปเรียกว่า Super Yacht และถ้าใหญ่ กว่า 50 เมตรเรียกว่า Mega Yacht สถานการณ์ ของการแล่นเรือ
ยอช์ตที่ผ่านมาคือเรือยอช์ตประเภท Super Yacht ส่วนใหญ่แล่นอยู่ในทะเลแถบทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และแถบ
ทะเลแคริบเบียน ต่อมาในระยะหลังเรือยอช์ตเริ่มเดินทางเข้ามาในทวีปเอเซียมากขึ้น รวมถึงความต้องการเป็นเจ้าของ
เรือยอช์ตขนาดใหญ่เริ่มมีมากขึ้นด้วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
ประเทศต่าง ๆ ที่มีอาณาเขตติดทะเล โดยเฉพาะแถบทะเลแคริบเบียนให้ความสาคัญ กับการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเรือยอช์ต เช่น การศึกษาปรากฏการณ์การพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อสนับสนุนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจยุโรป
พบว่ามีลงทุนพัฒนาท่าจอดเรือใน 2 รูปแบบคือ เอกชนเป็นผู้ลงทุน กับรัฐ บาลท้องถิ่นเป็นผู้ลงทุน ในการเลือกพื้นที่
เพื่อพัฒนาท่าจอดเรือมี 2 ทางเลือก คือดาเนินการในพืน้ ที่ที่มกี ารพัฒนาทางท่องเที่ยวแบบอื่นอยูแ่ ล้ว กับ ดาเนินการ
ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ในขณะที่ความต้องการบริการท่าจอดเรือยอช์ตในยุโรปมีมากกว่าท่าจอดเรือที่มีไ ว้
ส าหรั บ ให้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น การพั ฒ นาท่ า จอดเรือ ยั ง มี โอกาสที่ ดี แ ต่ ต้ อ งมี ก ารจั ด การโดยหน่ ว ยงานมื อ อาชี พ ที่ มี
ประสบการณ์ เพื่ อให้บรรลุ ผ ลที่ ดี (Kizielewicz and Lukovic', 2013) ขณะที่ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ยน สิ งคโปร์ และ
มาเลเซีย มีดินแดนติดทะเลเช่นเดียวกับประเทศไทย จึงมีการให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวทางทะเลเช่นเดียวกับ
ไทย โดยมาเลเซียมีศึกษาการประเมินการพัฒนาท่าเทียบเรือและภาคธุรกิจของการท่องเที่ยวทางเรือของประเทศ
มาเลเซีย มีจุดมุ่งหมายจะเป็นทางเลือกหนึ่งของจุดหมายปลายทางสาหรับนักเดินทางที่เดินทางทางเรือ โดยวางแผน
ส่งเสริมกิจ กรรมส าหรับการท่ องเที่ย วทางทะเลเพื่อให้ท่าจอดเรือ ยอช์ตของมาเลเซียไปปรากฏในแผนที่ของการ
ท่องเที่ยวทางเรือ ขณะที่การพัฒนาท่าจอดเรือต้องตระหนักถึงความยั่งยืน เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า การออกกฎระเบียบบังคับใช้กับธุรกิจท่าจอดเรือยอช์ตต้องมีมาตรฐานมีแนวปฏิบัติ
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ที่ดีเพื่อเป็นการยกระดับให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงการเสนอบริการเสริมในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการและ
เรือที่มาจอดเทียบท่า การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทาได้สะดวก (Khalid, Zamil, Farid and Ishak, 2007)
จังหวัดภูเก็ต หรือเกาะภูเก็ ต เมืองท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และจัดอยู่ใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อานวยความ
สะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่แหล่ งท่องเที่ยวที่มีความ
งดงามทางทะเล ด้วยภูมปิ ระเทศที่เป็นเกาะจังหวัดภูเก็ตจึงได้รับความสนใจในการเป็นเส้นทางหนึ่งในการเดินเรือของ
นักแล่นเรือจากทั่วโลก ทั้งชาวออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และมาเลเซีย ท่าเทียบเรือยอช์ต
หรือมารีนาในจังหวัดภูเก็ต มี 5 แห่ง ได้แก่ ยอร์ชเฮเว่น มารีนาภูเก็ต รอยัล ภูเก็ตมารีนา ภูเก็ต โบ๊ทลากูน และ
อ่าวปอ แกรนด์มารีนา เป็นของเอกชน และท่าเทียบเรืออ่าวฉลองที่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ (ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว, 2558
การดึงดูดนักท่องเที่ยวเรือยอช์ตให้เดินทางแล่นเรือเข้าสู่เกาะภูเก็ต เพื่อจอดเรือ ท่องเที่ยว มีกิจกรรมทาง
ทะเล จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยเฉพาะท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และสอดรับกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
ไทย จึงมีคาถามว่าปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของไทย และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวควรเป็นอย่างไร ปัญหาและข้อจากัดในการพัฒนาท่า
เทียบเรือยอช์ต ในจังหวัดภูเก็ตอย่างไรในมุมมองของผู้มสี ่วนได้เสียในธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบ
เรือยอช์ต
2. เพื่อ ศึกษาปัญ หาและข้อจากัดในการพั ฒ นาท่าเที ยบเรือยอช์ต ในมุ ม มองของผู้มีส่ วนได้ เสียกับธุรกิ จ
ท่าเทียบเรือยอช์ต

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา ปัจจัยพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ต : กรณีศึกษาผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือ
ยอช์ต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ตซึ่งผู้ วิจัยใช้จานวนเรือยอช์ตที่
ท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ตสามารถรองรับได้รวม 1,219 ลา (ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์, 2558) เมื่อทราบจานวน
ประชากที่แน่นอน การกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยนี้จึงใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, 1967) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 [n = N/(1 + Ne2 ), n = ขนาดตัวอย่าง, N = จานวนประชากรที่ศึกษา คือ จานวนเรือยอช์ต จานวน
1,219 ลา, e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างกาหนดให้ =0.05 (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือการ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5)] คานวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 301 ลา ผู้วิจัยกาหนดสัดส่วน
ของการสุ่มตัวอย่าง ที่จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ ท่าเทียบเรือ 5 แห่ง ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละท่าเทียบเรือ
จานวนเรือยอช์ตทีท่ ่าเทียบ
ท่าเทียบเรือ
เรือสามารถรองรับ (ลา)
1. ยอร์ช เฮเว่น มารีนา่ ภูเก็ต
300
2. รอยัลภูเก็ต มารีนา่
111
3. ภูเก็ต โบ๊ทลากูน
308
4. อ่าวปอ แกรนด์มารีนา่
400
5. ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
100
รวม
1,219

สัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่าง
0.25
0.09
0.25
0.33
0.08
1.00

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (ลา)
74
27
75
99
24
301

การสร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น ามาสร้ า ง
แบบสอบถาม และนาแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด นาผลการเก็บข้อมูลที่ได้มามาหา
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี วั ด ความสอดคล้ อ งภายใน ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917 ซึ่งมากกว่า 0.70 จึงสรุปได้ว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ใน
เกณฑ์ ที่ ส ามารถน าไปเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ได้ (Hair et al., 1998) ก่ อ นลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล จริง ผู้ วิจั ย ปรั บปรุ งแก้ ไข
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ แล้วลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงตามสัดส่วนที่คานวณได้ ณ ท่าเทียบเรือยอช์ต 5 แห่งของจังหวัด
ภูเก็ต ในเดือนเมษายน 2559 หลังจากนัน้ นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพิ ้ืนฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจั งหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ
ท่าเที ยบเรือ ยอช์ต จากการลงพื้นที่ เก็ บ ข้อ มูลด้ วยแบบสอบถาม จานวน 301 ชุด มีแ บบสอบถามที่ใช้งานได้จ ริง
จานวน 267 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.7 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือ ร้อยละ 17.6 เจ้าของเรือ
ยอช์ ต ร้ อ ยละ 21.0 ผู้ บั งคั บการเรือ หรือ กั ปตั น และหรือ เจ้า หน้า ที่ เรือ ยอช์ ต ร้อ ยละ 29.2 และผู้ ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ ร้อยละ 16.5และสถานภาพอื่น ๆ ร้อยละ 15.7
ผลการศึกษา สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับ
ธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ
ท่า เที ย บเรือยอช์ต ประกอบด้ วย อั นดั บหนึ่ง คื อกลุ่ ม ปั จจั ย ด้ านคุ ณ ลั ก ษณะของท่า เที ย บเรือ (ค่ าเฉลี่ ย 4.12 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .817) อันดับสองคือกลุ่มปัจจัย ด้านทาเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ (ค่าเฉลี่ย 3.98 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .881) อันดับสาม คือกลุ่มปัจจัยด้านการบารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ (ค่าเฉลี่ย 3.93 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .770) อันดับสี่ คือกลุ่มปัจจัยด้านความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .944) อันดับห้า คือ
กลุ่มปัจจัยด้านสาธารณูปโภค (ค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.188) และอันดับหก คือกลุ่มปัจจัยด้านสันทนา
การและสิ่งสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .808) ตามลาดับ รายละเอียด ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผูม้ สี ่วนได้เสียกับ
ธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต
กลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ต
ค่าเฉลี่ย
S.D.
1. กลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเทียบเรือ
4.12
.817
- ท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.37
.961
- ร่องน้าหรือทางเดินเรือมีความกว้างเพียงพอสาหรับการเดินเรือที่ปลอดภัย
4.37
.881
- ที่จอดเรือมีขนาดความกว้างและความยาวสาหรับเรือยอช์ตปกติและ/หรือขนาดใหญ่
4.36
.954
- ท่าเรือปลอดภัยและจากคลื่นและเป็นอยูใ่ กล้ชายฝั่ง
4.20
1.061
- ที่จอดเรือมีห่วงชูชพี ที่มีสายแข็งแรง
4.14
1.004
- ตอม่อและทางเดินเท้าแข็งแรงมีการบารุงรักษาอย่างดี
4.02
1.090
- ที่ท่าจอดเรือมีพุกไม้หรือโลหะซึ่งใช้ผูกเชือกสมอและโซ่ที่เพียงพอ
3.87
1.111
- ท่าจอดเรือบนบก/บริการเช่าโรงจอดเรือ
3.87
.979
- การบริการขนส่ง/เคลื่อนย้ายเรือยอช์ต
3.84
.953
2. กลุ่มปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
3.98
.881
- ทาเลที่ตั้งของท่าเทียบเรือหาง่าย สามารถเดินเข้าถึงที่จอดเรือได้สะดวก
3.83
1.648
- สานักงานมารีนา/ท่าเทียบเรืออยู่ในทาเลที่หาได้งา่ ย
4.01
1.030
- ห้องสุขาและห้องอาบน้าทีส่ ะอาดและเพียงพอกับความต้องการ
4.16
.929
- การต้อนรับด้วยมิตรภาพไมตรีจิตกับผู้มาเยือน
3.90
1.177
3. กลุ่มปัจจัยด้านการบารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ
3.93
.770
- อูซ่ ่อมเรือ/การซ่อมเรือ
3.99
.987
- การบริการติดตั้งและซ่อมเครือ่ งยนต์เรือยอช์ต
3.94
.913
- การบริการเครนยกเรือ/การยกเรือ
3.89
.993
- สิ่งอานวยความสะดวกการปล่อยเรือลงน้า
3.99
1.061
- ตัวแทนจัดบริการจาหน่ายเครื่องยนต์/อุปกรณ์เกี่ยวกับเรือยอช์ต
3.92
.926
- บริษัทตัวแทนจาหน่ายเรือยอช์ต/นายหน้าเรือยอช์ต/อูต่ อ่ เรือยอช์ต
3.88
.944
4. กลุ่มปัจจัยด้านความปลอดภัย
3.88
.944
- อุปกรณ์ดับเพลิงและมีการบันทึกการให้บริการ
3.90
1.169
- บันไดหนีไฟเพื่อความปลอดภัย
3.94
1.076
- นโยบายปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและบันทึกการเกิดอุบัตเิ หตุ
3.72
1.832
- มีการประกันภัยที่มีมูลค่าสูงพอที่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด
4.03
.946
- สัญญาที่จอดเรือที่เหมาะสม
3.80
.914
5. กลุ่มปัจจัยด้านสาธารณูปโภค
3.84
1.188
- การบริการระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าติดตัง้ ครอบคลุมท่าเทียบเรือยอช์ตเพื่อรองรับความ
3.80
1.116
ต้องการใช้งาน
- น้าดื่มให้บริการแก่เจ้าของเรือ/ผู้อยูท่ ีท่ ่าเรือ
3.88
1.142
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผูม้ สี ่วนได้เสียกับ
ธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต (ต่อ)
กลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ต
ค่าเฉลี่ย
S.D.
6. กลุ่มปัจจัยด้านสันทนาการและสิ่งสนับสนุน
3.78
.808
- การประกันภัยเรือ/การประกันภัยทางทะเล/นายหน้าประกันภัยเชิงพาณิชย์
3.92
.952
- การบริการให้เช่าเหมาเรือยอช์ต
3.88
1.052
- การสันทนาการ/การตกปลาในทะเล/การแข่งขันกีฬาเรือ
3.82
1.335
- อสังหาริมทรัพย์ (แฟลต คอนโดมีเนียม ทาวน์เฮาส์ หรือ อื่น ๆ) เพื่อการพักอาศัย
3.51
1.190
- โรงเรียนมารีไทม์/การฝึกอบรมลูกเรือ/การฝึกสอนมืออาชีพ
- สโมสรเรือยอช์ต
3.78
1.332
3.90
1.007
ระดับนัยสาคัญ .05 (แบบสองทาง)
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจากัดในการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ต ในมุมมองของผู้มสี ่วนได้เสีย
กับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต มีดังนี้
1. ข้อ จ ากั ด ด้า นพื้น ที่ ของการพั ฒ นาท่ า เที ย บเรือ ยอช์ต ทาเลที่ ตั้งท่ าเที ย บเรือต้อ งเหมาะสม หากจะให้
สามารถรองรับเรือยอช์ตได้หลากหลายขนาดต้องมีร่องน้าลึกเพียงพอ ขณะที่บริเวณรอบเกาะมีชายหาดที่ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนเล่นน้าของนักท่องเที่ยว ไม่ควรมีท่าเทียบเรือตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
2. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตหากขาดการบริหารจัดการที่ดี จะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า รวมถึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์
และระบบนิเวศทางทะเล เป็นต้น ดังนัน้ การพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตต้องคานึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม เน้น
ความสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจอดเรือและท่าเทียบเรือยอช์ตกลมกลืน กับธรรมชาติและทาลาย
ธรรมชาติให้น้อยที่สุด เมื่อท่าเทียบเรือยอช์ตเปิดดาเนินการแล้ว ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการจัดการขยะ
มีการแยกประเภทและกาจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการกาจัดของเสียในท้องทะเล รวมถึงการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมทางทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยรอบและชุมชน
3. ขาดการพัฒ นาแบบครบวงจร ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงาม มีสิ่งอานวยความ
สะดวกรองรับนักท่องเที่ยว แต่ยังขาดการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับเรือยอช์ตเช่น ธุรกิจต่อ
เรือยอช์ตรวมถึงธุรกิจบริการอะไหล่และการซ่อมบารุงที่ยังด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์
4. ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือยอช์ต ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพมาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการ
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สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษา ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มสี ่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบ
เรือยอช์ต พบว่า
1. ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต
ประกอบด้วย อันดับหนึ่งคือกลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเทียบเรือ อันดับสองคือกลุ่มปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ อันดับสามคือกลุ่มปัจจัย ด้านการบารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ อันดับสี่คือกลุ่มปัจจัย ด้าน
ความปลอดภั ย อัน ดั บห้ าคื อกลุ่ม ปั จจัย ด้านสาธารณู ปโภค และอั นดั บหกคือ กลุ่ ม ปัจ จัย ด้ านสั น ทนาการและสิ่ ง
สนับสนุน สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพของท่าเทียบเรือยอช์ตโลก (Gold Anchor International
Scheme) ที่ มีสมาคมอุ ตสาหกรรมท่าเที ยบเรือ (Marina Industry Association: MIA) และสมาคมท่าเรือยอช์ต (The
Yacht Harbor Association: TYHA) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพท่ า เที ย บเรื อ ยอช์ ต ทั่ ว โลกในชื่ อ
มาตรฐานคุ ณ ภาพ สมอทองค า (Gold Anchor) โดยประเมิน เกณฑ์ปฏิบัติข องท่ าเที ย บเรือ ในด้ านการบริห ารและ
บรรยายกาศโดยรอบ ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือ/
การให้บริการของท่าเทียบเรือ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษากลุ่มปัจจัยในการประเมินศักยภาพท่าเรือด้านการขนส่งสินค้า
ของ บุญ ฑริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และวรพจน์ มีถม (2557)ที่วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกาหนดกลุ่มปัจจัยการประเมิน
ท่าเรือ และแบ่งเป็น 2 กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยด้านกายภาพ (ประกอบด้วยปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเรือ และ
ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสาหรับการบริการขนส่ง) และกลุ่มปัจจัยเชิงสถิติ (ประกอบด้วยปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของ
ท่าเรือ และปัจจัยด้านระยะเวลาในการดาเนินการ) และผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Sariisik,
Turkay & Akova (2011) เรื่อง How to manage yacht tourism in Turkey : A swot analysis and related strategies ว่า
การท่ องเที่ยวเรือยอช์ตเป็นแนวทางของการพัฒ นาภาคการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้
ดาเนินการ เนื่องจากสร้างรายได้สูงให้กับประเทศ พร้อมกับโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเรือยอช์ตได้รับการประเมินว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศตุรกี ด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยชายหาดที่ยาวและสวยงาม สิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีคุณภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเรือยอช์ต นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการผลิตเรือยอช์ต รวมถึงมีการ
ฝึกอบรมพนักงานและมีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์รองรับการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือยอช์ต
2. ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ต ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เ สียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต
ได้แก่ (1)ข้อจากัดด้านพื้นที่ (2)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (3)ขาดการพัฒนาแบบครบวงจร และ (4) ขาดระบบการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บริการอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัยและได้รับการยอมรับ ซึ่ง Shin & Kim (2014) กับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบควบคุมและความปลอดภัยของนาร่องในระบบจัดการเรือยอช์ต เพื่อสร้างระบบงานด้าน
คอมพิ ว เตอร์ เพิ่ ม ความสะดวกในการใช้ ท่ า เที ย บเรือ ยอข์ ต การจั ด การสิ่ ง อ านวยความสะดวก และเฝ้ า ระวั ง
สภาพแวดล้อม มุ่งตอบสนองความต้องการใช้งานและแก้ปัญหาในปัจจุบัน มีระบบย่อยประกอบด้วยระบบรายงานเรือ
เข้า-ออกจากท่า ระบบการเฝ้าระวังเรือยอช์ตเกี่ยวกับระดับน้าและสภาพอากาศ การแจ้งเตือนพื้นที่ต้องห้ามเพื่อ
ความปลอดภัยในการทากิจกรรมทางทะเล แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการท่าเทียบ
เรือและพัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
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ข้อจากัดและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มีข้อจากัดที่ว่าข้อมูลที่ได้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงสารวจเบื้องต้น ยังขาดข้อมูลเชิงลึกที่ลงไปพูดคุย
สัมภาษณ์ผู้มสี ่วนได้เสีย ด้วยข้อจากัดด้านเวลาและการให้ความร่วมมือจากผู้มสี ่วนได้เสีย ดังนั้นในการวิจัยในอนาคต
อาจจะดาเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือยอช์ตและท่าเทียบต่อไปในอนาคต ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เศรษฐมิตขิ ั้นสูง รวมถึงการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตและ
ผลกระทบในหลายมิติ เช่น นักท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
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ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง
Influence factors for choosing online channel in purchasing of cosmetic
products
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 มนทกานติ์ ลิม้ สกุล1 และ ภูษณิศา อร่ามศรี1
Kedwadee Sombultawee1 Montakan Limsakul1 and Pusanisa Aramsri1
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ในการเลื อ กช่ อ งทางออนไลน์ ในการซื้ อ สิ น ค้ า ประเภท
เครื่องสาอางเป็ น ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์ โ ดยวิธีวิจัยเชิงปริม าณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือกลุ่ม ผู้ซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จานวน 400 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทา
การทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจาก
เครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.861
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ดังนั้น ผลการวิจัยคือ
ด้านรูปลักษณ์ (X1) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (X2) ด้านความเป็นชุมชน (X3) ด้านการทาให้ตรงความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า (X4) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X5) และด้านการติดต่อค้ าขาย (X7) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ า
ประเภทออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 0.619 +
(0.203)X1 + (0.285)X2 + (0.142)X3 + (0.161)X4 + (0.081)X5 + (0.091)X7
คาสาคัญ: ช่องทางออนไลน์ เครื่องสาอาง

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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บทนา
ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค แห่ ง โลกาภิ วั ฒ น์ ความก้ า วหน้ า ในเทคโนโลยีน้ี มี ก ระทบต่ อ การด าเนิ น ชีวิต ของมนุ ษ ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสี ่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า ทาให้เกิดเป็นแรงกระตุน้ ให้มีการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างไม่หยุดยัง้ และสังเกตได้จากการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ในยุค
ปั จ จุ บั น นี้ ผู้ บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต มากกว่ า เมื่ อ ก่ อ นมาก มากจนอิ น เตอร์ เน็ ต กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวติ ประจาวันที่และยังเป็นเครื่องมืออานวยความสะดวกมากมายให้แก่ผู้บริโภค ดังนัน้ ธุรกิจที่ตอ้ งทาให้ผลิตภัณฑ์และ
บริการตอบสนองต่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้ชวี ติ ประจาวันของผู้บริโภค
ส่งผลให้ เกิด การทาธุรกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิก ส์ (e-commerce) หรือ ที่เรียกกัน ว่าการทาการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซึ่งหมายถึงการดาเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การทาการตลาดโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นการทาการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นอีก
หนึ่งช่องทางออนไลน์ที่ทาให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่นการนาสินค้าไปเผยแพร่ตาม
ช่องทางออนไลน์หรือสื่อออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รั บรู้และสนใจซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด การเติบโตของ
ธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องมาจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านไอทีที่ทาให้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตสะดวกขึ้น นับได้ว่ามีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะ ในการ
ทาธุรกิ จปั จจุบัน การมีช่องทางในการโปรโมทสิ นค้ าหรือ บริก ารให้เป็ นที่ รู้จัก ยิ่งมากช่องทางเท่าไร ยิ่งเป็ นการดี
โดยเฉพาะช่องทางในโลกออนไลน์ เพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเมื่อใดที่ต้องการทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิ่ง
แรกที่ผู้บริโภคกระทา คือเปิดอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาสินค้าหรือบริการที่ตนเองต้องการ ซึ่งสามารถค้นหาได้ทั้งราคา
รูปแบบ ข้อดีข้อเสีย เมื่อได้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว ผู้บริโภคจึงตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการส่งผลให้
บรรดาผู้ประกอบการหันมาขยายช่องทางจัดจาหน่ายผ่านออนไลน์กันมากขึ้น
โดยการสร้างช่ อ งทางการทาการตลาดออนไลน์ จึงเปรีย บเสมือนเครื่อ งมือการตลาดนั้น มีห ลากหลาย
รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ล้ ว นท าให้ สิ น ค้ า และบริ ก ารนั้ น ถู ก พบเจอในโลกออนไลน์ ท าให้ เกิ ด การพู ด คุ ย การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบไร้พรมแดนเพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 600 ล้านคน อีกทั้งยังเป็น
ช่องใหม่ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ และจากการสถิติการตลาดออนไลน์ในแนวโน้มทั่วโลก
พบว่า การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือจากทั่วโลกคิดเป็น 25 % 1 ใน 5 ของผู้บริโภคและใช้ smartphone
และจากการสารวจการ Shopping online 78% เป็นกลุ่มผู้หญิงที่ซื้อของผ่านออนไลน์ และกว่า 57% เคยซื้อสินค้า
ผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน (MGR Online,2551) และสินค้าที่กลุ่มเพศหญิงมักจะเลือกซื้อบน
ช่องทางออนไลน์มักจะเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เสื้อผ้า และเครื่องประดับ
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภท
เครื่องส าอาง การศึกษาวิจั ยเรื่อ งนี้ทาให้ ทราบถึ งปั จ จัย ด้ านองค์ ประกอบ 7C ที่ ประกอบไปด้ว ย ด้ า นรู ปลั กษณ์
(Context) ด้ า นส่ ว นประกอบที่ เป็ น เนื้ อ หา (Content) ด้ า นความเป็ น ชุ ม ชน (Community) ด้ า นการท าให้ ต รงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการเชื่อมโยง(Connection)
ด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ ส่งผลให้ ผู้บริโภคตั ดสิ นใจเลือกซื้อ สินค้าผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ และผู้ประกอบการสามารถนาผลวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงใช้กับช่องทางออนไลน์ที่ตนเองเลือกใช้ใน
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆสามารถนาผลวิจัยที่ได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
ทางด้านช่องทางออนไลน์ได้ดยี ่งิ ขึน้ สามารถสร้างการบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้บริโภคและทาการตลาดให้ประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อนามาใช้ในการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ 7C
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546:77) กล่าวว่าการทาเว็บไซต์ให้ประสบความสาเร็จและมีวิธีการให้คนเข้า
มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการที่ทาให้เว็บไซต์นนั้ น่าสนใจและน่าเข้ามา
ใช้บริการ โดยมีการเสนอความคิดเกี่ยวกับลักษณะของเว็บไซต์ที่ดคี วรมีองค์ประกอบที่สาคัญ 7ประการ หรือ 7C ดังนี้
1. องค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ประกอบด้วยการจัดผังและการออกแบบ ถือเป็นส่วนที่สาคัญและ
เป็นหัวใจหลักที่จะทาให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ โดยรูปแบบของข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์มีทั้งตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง
ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ดคี วรเป็นข้อมูลใหม่ มีความถูกต้อง มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
2. ส่วนประกอบที่ เป็นเนื้อหา (Context) ประกอบด้วยเนื้อหาที่นาเสนอในเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวอักษร
รวมถึงมีภาพประกอบ การใช้เสียงและไฟล์วีดีโอ เพื่อให้เว็บไซต์มคี วามน่าสนใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความ
ตื่นตาตื่นใจและไม่เกิดความเบื่อในการใช้เว็บไซต์หาข้อมูลที่ต้องการหรือสร้างความบันเทิงให้กับตัวเอง
3. ชุมชน (Community) เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจานวนหนึ่ง ซึ่งการมีสังคมในเว็บไซต์จะช่วยทาให้เว็บไซต์
มีผู้เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านีจ้ ะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในสังคมของเว็บไซต์นนั้ ๆ
4. การออกแบบเฉพาะตัว (Customization) คือรูปแบบการให้บริการที่สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความ
เหมาะสมกับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ แตกต่างจากช่องทางอื่นๆและยัง
สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้
5. การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็น การพิจารณาถึงวิธีการที่ผู้ ใช้สามารถเข้าถึ งเว็บไซต์ง่ายและ
รวดเร็วหรือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ยังมีชอ่ งทางอื่นๆที่สามารถเข้าถึงข้อ
มูลในเว็บไซต์ เพราะยิ่งมีชอ่ งทางการสื่อสารมากก็จะทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้มากขึ้น
6. การเชื่อมโยง (Connection) ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์และรวมลิงค์เว็บไซต์ เป็นการ
รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจและแบ่งออกเป็นหมวดหมูเ่ พื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างง่าย
7. การพาณิชย์ (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
หรือการค้า เพื่อทาให้เว็บไซต์มีบริการ มีข้อมูลที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ โดยพิจารณาถึงการ
เลือกสินค้าให้ตรงกับกลุม่ คนที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์เพราะโอกาสที่ลูกค้าจะซือ้ สินค้ามีมากขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550:3) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา การซื้อ
การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าตอบสนองความต้องการของเขาได้
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งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจั ยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรต้นคือ ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาด ตัว
แปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) กลุ่มตัวอย่างคือประชากรในกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป จานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการ
แจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)
ผลการศึกษาพบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,001 - 30,000 บาท โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้ อผ้า เครื่องแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ ของผู้ตอบ
แบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้ง และส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งละ 500 -1,000
บาท ปัจจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสาคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ธันต์ชนก สิทธิพันธ์ (2558) ทาการศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์
ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม ความงามที่ มีต่ อ การใช้บุค คลมี ช่ือ เสี ย งมารับ รองสิ น ค้ า ผ่ า นอิ น สตาแกรม งานวิจั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้บริโภครวมทั้งการเปรียบ เทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับทัศนคติ
ของผู้บริโภคและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ ความถี่ในการเปิดรับสื่อ และเหตุผลในการเปิดรับสื่ออินสตาแก
รมของผู้บริโภค กับทัศนคติที่มีต่อการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมารับรองสินค้าประเภทผลิตภัณ ฑ์เสริมความงามผ่าน
อินสตาแกรม โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่าน การทดสอบความตรงของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือด้วยวิธีครอนบาร์ค
0.868 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ที่เคยซื้อซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณ ฑ์เสริมความงามผ่านอิสตาแกรม
จานวน 200 คน มาประมวลผล ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) ภายใต้ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Level of Significance) .05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเปิด รับ
อินสตาแกรมทุกวันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ติดตามบุคคลมีช่อื เสียงมากกว่า 20 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดารา เพื่อ
ความสนุ ก สนาน และมี ค วามชื่น ชอบเป็ น การส่ ว นตั ว นอกจากนี้ยั ง มีก ารหาข้ อ มู ล จาก Facebook เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า
ออนไลน์ 2-3 เดือน/ ครั้ง โดยภาพ รวมผู้บริโภคมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการใช้บุคคลมีช่ือเสียงมารับรองสินค้าผ่าน
อินสตาแกรมจาแนกออก เป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านความดึงดูดใจ 2) ด้านความเหมือน 3) ด้านความเคารพ 4) ด้าน
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และ 5) ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ โดยด้านที่ผู้บริโภคให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้า น
ความดึ งดู ด ใจ ส าหรั บการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าผู้ บริ โภคที่ มีข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายได้/ เดือ นและอาชีพ แตกต่างกั น จะมีทัศนคติต่อการใช้บุค คลที่มีช่ือ เสี ยงมารับรองสิ นค้ าประเภท
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ ความถี่ในการเปิดรับและ
เหตุผลในการเปิดรับแตกต่างกันจะมีทัศนคติที่มีต่อการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมารับรองสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริม
ความงามผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)

ปัจจัยด้านช่องทางออนไลน์ องค์ประกอบ 7C ได้แก่
-ด้านรูปลักษณ์
-ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา
-ด้านความเป็นชุมชน
-ด้านการทาให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า
-ด้านการติดต่อสื่อสาร
-ด้านการเชื่อมโยง
-ด้านการติดต่อค้าขาย

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางประกอบด้วย ด้านรูปลักษณ์ ด้าน
ส่ ว นประกอบที่ เป็ น เนื้ อ หา ด้ า นความเป็ น ชุ ม ชน ด้ า นการท าให้ ต รงความต้ อ งการเฉพาะของลู ก ค้ า ด้ า นการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้าขาย จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง
ผ่านทางช่องทางออนไลน์

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาวิจัยครั้งนีศ้ กึ ษาเรื่อง “ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซือ้ สินค้า
ประเภทเครื่องสาอาง” ประกอบด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัยในการเลือกช่องทาง
ออนไลน์ในการซือ้ สินค้าประเภทเครื่องสาอาง
2. ขอบเขตด้านประชากรกลุม่ ผู้บริโภคที่เลือกซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้วจิ ัยไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนจึงสุม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจานวน400คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ด้านรูปลักษณ์ ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา ด้านความเป็นชุมชน ด้านการทาให้
ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้าขาย
3.2 ตัวแปรตาม ปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์

วิธีดาเนินการวิจัย
ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางของกลุม่ ประชากรของกลุ่มผู้บริโภค
ที่เลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการตามลาดั บ
ขั้นตอน ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มประชากรเพศหญิงและเพศ
ชายที่เลือกซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ กลุ่มประชากรเพศหญิงและเพศ
ชายที่เลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผู้วจิ ัยจึงใช้สูตรการกาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของ
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างดังนี้
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1.1
n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีอายุ 15-34 ปี ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลา
และงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การคานวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะ คานวณ
ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น ( Non-probability Sampling) network sampling ด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกันในที่น้ีคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
เครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ใกล้เคียงกัน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์
ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสาคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ประกอบด้วย
คาถามเกี่ยวกับด้านรูปลักษณ์ ,ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา ,ด้านความเป็นชุมชน ,ด้านการทาให้ตรงความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ,ด้านการติดต่อสื่อสาร ,ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้าขายรวมทั้งหมด 25 ข้อ Roger
(1978, p.76) เพื่อใช้วัดระดับความสาคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ
อันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือก
เพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าAppleซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ
จานวน 5 ข้อ โดยใช้ระดั บการวัด ข้อมู ล แบบอั น ตรภาค (interval Scale) เป็ น การวัด แบบมาตราส่ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผล
ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้าไอเดียกรีน จานวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจั ยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยด้านช่องทาง
ออนไลน์และปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
สร้าง แบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
เพื่อขอคาแนะนาและทาการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มลี ักษณะ
เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) จึ ง ต้ อ งน ามาทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและนาข้อ
บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วชิ ัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่ าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.861 แสดงว่า เครื่องมือมีความ
เชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่3 การวิเคราะห์ข้อมู ลเกี่ ยวกับระดับความสาคัญ ด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง
ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย
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 ) มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ 92) มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 92.5 )
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ พบว่าผู้ตอบซื้อสินค้าผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ ผ่านทางpage Facebook (ร้อยละ 34 ) ทราบข้อมูลของช่องทางออนไลน์นั้นจากอินเตอร์เน็ต
(ร้อยละ 63.2) เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 68) ครั้งล่าสุด ท่านซื้อสินค้า
ประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 42.5) เหตุผลหลักในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์
คือความสะดวกในการซื้อ (ร้อยละ 66.8) ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของท่านจานวน 1-3ครัง้ /ปี
(ร้อยละ 40.8) ซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ มูล ค่าโดยเฉลี่ย501-1,000 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 44.5) ใช้วิธีโอนเงิน
ผ่ า นทาง e-banking หรือ เครื่อ ง ATM/ADMในการชาระเงิน สิ น ค้ าที่ ซื้ อ ผ่ านทางช่อ งทางออนไลน์ (ร้ อ ยละ 52.8)
หลังจากที่ท่านซื้อสินค้าผ่ านทางช่องทางออนไลน์แล้วจะใช้บริการต่อไปและแนะนาให้เพื่อนใช้ตาม (ร้อยละ 64.8 )
ส่ ว นที่ 3 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความส าคั ญ ด้ า นองค์ ป ระกอบ 7C ของช่ อ งทางออนไลน์
ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับด้านรูปลักษณ์ ,ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน,ด้านการทาให้ตรง
ความต้องการเฉพาะของลูก ค้า ,ด้านการติดต่อสื่อสาร,ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้ าขาย พบว่า ระดั บ
ความสาคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.59 และ
S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เป็นชุมชน (Mean = 3.98 และ S.D.=0.64) และมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ รูปลักษณ์ (Mean
= 3.33 และ S.D. = 0.76),ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Mean = 3.46 และ S.D.=0.80 ),ด้านการทาให้ตรงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.29 และ S.D.=0.90),ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.59 และ S.D.=0.82),
ด้ านการเชื่อ มโยง (Mean = 3.77 และ S.D.=0.76), และด้ านการติด ต่ อ ค้ า ขาย (Commerce) (Mean = 3.71 และ
S.D.=0.78)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยูร่ ะดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.80 และ S.D. =0.75) และเมื่อพิจารนาเป็นราย
ข้อพบ ว่า 1.ท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์( Mean = 3.68 และ S.D.=0.98),ท่าน
พิจารณาปัจจัยด้านรูปแบบของช่องทางออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อ (Mean = 4.14 และ S.D.=0.78) และท่านมีความ
ไว้วางใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์(Mean = 3.57 และ S.D.=1.00 )
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ใน
การซือ้ สินค้าประเภทเครื่องสาอาง
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อ
สินค้าประเภทเครื่องสาอาง
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residust)
Total

Sum of Squares
102.893
124.685
227.578

Df
7
392
399
2221

Mean Square
14.699
0.318

F
46.212

Sig
0.00
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง
จากทั้งหมด 7 ด้านได้แก่ ด้านรูปลักษณ์,ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน,ด้านการทาให้ตรงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการติดต่อสื่อสาร,ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ง
ปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้องค์ประกอบด้าน 7C ของช่อง ทางออนไลน์เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

B
Std.Error Beta
(Constant)
0.619
0.254
ด้านรูปลักษณ์
X1
0.203
0.051
0.204
ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา
X2
0.285
0.055
0.304
ด้านความเป็นชุมชน
X3
0.142
0.044
0.122
ด้านการทาให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า
X4
0.161
0.045
0.193
ด้านการติดต่อสื่อสาร
X5
0.081
0.039
0.089
ด้านการเชื่อมโยง
X6
-0.056
0.049
-0.057
ด้านการติดต่อค้าขาย
X7
0.091
0.045
0.095
R=0.67 , R Square = 0.452 , Adjusted R Square = 0.442 , Std Error of the Estlimate = 0.56398

t
2.433
3.797
5.199
3.207
3.579
2.048
-1.135
2.013

Sig.
0.015
0.000
0.000
0.001
0.000
0.041
0.257
0.045

จากการวิเคราะห์ ต ารางที่ 2 พบว่า ระดั บ ปั จ จั ย ในการเลือ กช่อ งทางออนไลน์ในการซื้ อ สิ น ค้ า ประเภท
เครื่องสาอาง เพียง 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านรูปลักษณ์, ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา ,ด้านความเป็นชุมชน ,ด้าน
การทาให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ,ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการติดต่อค้าขาย และไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์คือด้านการเชื่อมโยง ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกช่องทาง
ออนไลน์ในการซือ้ สินค้าประเภทเครื่องสาอาง ทั้ง 6 ด้านดังนี้
Y = 0.619 + (0.203)X1 + (0.285)X2 + (0.142)X3 + (0.161)X4 + (0.081)X5 + (0.091)X7
เมื่อ

Y แทนการตัดสินใจซือ้ สินค้าประเภทเครื่องสาอางออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์
X1 แทนปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้านรูปลักษณ์ (context)
X2 แทนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ด้านส่วนประกอบที่เป็น
เนื้อหา (Content)
X3 แทนปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้านความเป็นชุมชน (Community)
X4 แทน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้านการทาให้ตรงความ
ต้อง การเฉพาะของลูกค้า (Customization)
X5 แทนปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าออนไลน์ ผ่ านทางช่ องทางออนไลน์ ด้ านการติ ดต่ อสื่ อสาร
(Communication)
X7 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce)
2222
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่อง
สาอาง จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านรูปลักษณ์,ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน
,ด้านการทาให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลให้ปัจจัยใน
การเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจัยได้ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ด้านรูปลักษณ์ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์

ผลการวิจัย
สนับสนุน

ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
ด้านความเป็นชุมชนที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์
ด้านการทาให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้าที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
เครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์
ด้านการติดต่อสื่อสารที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์
ด้านการเชื่อมโยงส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์
ด้านการติดต่อค้าขายที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์พบว่า ผู้ตอบซื้อ
สินค้ าผ่ านทางช่องทางออนไลน์ ผ่านทาง page Facebook (ร้อยละ 34) ทราบข้อมู ลของช่องทางออนไลน์นั้น จาก
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 63.2) เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 68) ครั้งล่าสุดท่าน
ซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 42.5) เหตุผลหลักในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์คือความสะดวกในการซื้อ (ร้อยละ 66.8) ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของท่านจานวน
1-3 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 40.8) ซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ มูล ค่าโดยเฉลี่ย 501-1,000 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 44.5)
ใช้วิธีโอนเงินผ่านทาง e-banking หรือเครื่อง ATM/ADMในการชาระเงินสินค้าที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ
52.8) หลังจากที่ท่านซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วจะใช้บริการต่อไปและแนะนาให้เพื่อนใช้ตาม (ร้อยละ
64.8 ) กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าผ่านทาง page Facebook ส่วนใหญ่ ทราบข้อมูลจากแหล่ง
อินเตอร์เน็ต เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง ครั้งล่าสุดซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง เหตุผลในการซื้อผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์คือความสะดวกสบายในการซือ้ ความถี่ในการซือ้ 1-3 ครัง้ /ปี ซื้อในมูลค่า 501-1,000บาท ชาระเงิน
ผ่านทาง e-banking หรือเครื่อง ATM/ADM หลังจากซื้อสินค้าแล้วมีความรู้สกึ ทีจ่ ะใช้บริการต่อไป
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2. จากผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกช่ องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง พบว่า ระดับ
ความสาคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.59 และ
S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เป็นชุมชน (Mean = 3.98 และ S.D.=0.64) และมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ รูปลักษณ์ (Mean
= 3.33 และ S.D. = 0.76),ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Mean = 3.46 และ S.D.=0.80 ),ด้านการทาให้ตรงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.29 และ S.D.=0.90),ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.59 และ S.D.=0.82),
ด้ านการเชื่อ มโยง (Mean = 3.77 และ S.D.=0.76), และด้ านการติด ต่ อ ค้ า ขาย (Commerce) (Mean = 3.71 และ
S.D.=0.78) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภท
เครื่องสาอางด้านความเป็นชุมชนมากกว่าด้านอื่นๆ จากงานวิจัยของ (อาภาภรณ์ วัธนกุล,2555) ที่กล่าวว่าผู้บริโภค
ให้ความสาคัญกับการมีเว็บบอร์ดสาหรับติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ เสนอคาแนะนา ติชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหว่างสมาชิก ดังนัน้ การมีสังคมในเว็บไซต์จะช่วยทาให้เว็บไซต์มผี ู้เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2546)
จึงควรให้ความสาคัญในด้านนี้
3. จากผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผ่านทางช่องทางออนไลน์มีเพียง 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านรูปลักษณ์
,ด้านส่วนประกอบที่ เป็ นเนื้อ หา,ด้านความเป็ นชุมชน,ด้ านการทาให้ต รงความต้องการเฉพาะของลู กค้า ,ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและด้านการติดต่อค้าขายและไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์คือด้านการ
เชื่อมโยง กล่ าวคื อ ด้ านรูปลั ก ษณ์ ,ด้ านส่ วนประกอบที่ เป็ น เนื้อ หา,ด้ านความเป็น ชุม ชน,ด้ านการทาให้ ต รงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการติดต่อค้าขายจะทาให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้ ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยอดนิยมของประเทศไทย มี
ส่วนช่วยในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ (อาภาภรณ์ วัธนกุล,2555 )และทาให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาวิจัยปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบที่
เป็ น เนื้ อ หา (Content) ด้ า นความเป็ น ชุ ม ชน (Community) ด้ า นการท าให้ ต รงความต้ อ งการเฉพาะของลู ก ค้ า
(Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) ส่งผลกับผู้บริโภคในการ
ซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอางส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ ควรมีการพัฒนาการ และควรให้ความสาคัญกับแต่ละ
ด้าน ในส่วนด้านการเชื่อมโยง(Connection) จากผลการวิจัยพบว่าด้านการเชื่อมโยงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงไม่ตอ้ งให้ความสาคัญกับด้านการเชื่อมโยง เพราะไม่ได้ส่งเสริม
ให้องค์กรธุรกิจมีผลตอบแทนที่สูงขึน้ การศึกษาในปัจจัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ประกอบการที่ทา
ธุรกิจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ และการวางแผนทางการตลาดในอนาคต และมีรูปแบบ
ของช่องทางออนไลน์ที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านอืน่ ๆ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น
ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม ฯลฯ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกลยุทธ์และวางแผน
การตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้
2. ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลายและกว้างขึ้น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม
อย่างงานวิจัยนี้ เช่น มีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะ
ส่งผลทาให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
ที่ได้ให้ความรู้ การชี้แนะ ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องและให้การสนับสนุนต่อผู้ทาวิจัยในงานวิจัยตลอดจนการให้
คาปรึกษาและผู้วจิ ัยต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามซึ่ง เป็นประโยชน์ในการ
ทาวิจัยจนงานวิจัยครั้งนีม้ คี วามสมบรูณ์ครบถ้วนสาเร็จไปได้ด้วยดี
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องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
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
การวิจัย ในครั้งนี้มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึก ษาถึ งความคิ ด เห็ น ที่ มีต่อ องค์ ป ระกอบภาพลั ก ษณ์ ของประเทศ
แหล่งกาเนิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน และ ศึกษาถึงผลกระทบของ
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดที่มีต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าแบรนด์เนมในเขตหัวหิน และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.805 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจั ย คื อ ปั จ จั ยส่ วนบุ ค คล (x1) ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และ
การตลาด (x2) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท(x3) ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 และสมการพยากรณ์คอื Y = 0.741+ (0.153) X1 + (0.149) X2 + (0.556) X3
คาสาคัญ: องค์ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด การตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าแบรนด์เนม

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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บทนา
พื้นฐานการดารงชีวติ ในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีปัจจัยหลักที่สาคัญอยู่ 4 ประการ ได้แก่ อาหาร ยา
รักษาโรค ที่อยูอ่ าศัย และเครื่องนุง่ ห่ม ซึ่งปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์จาเป็นต่อการดารงชีวติ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้
ชีวิตมนุษย์มีความสุข ความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิตประจาวัน ดังนั้นเราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ โดยที่
ความสาคัญของการแต่งกายสามารถบ่งบอกถึงค่านิยมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนชาตินั้นๆ ซึ่งแต่
ละชนชาติก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ ับสภาพสังคมของแต่ละประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
และบูรณาการไปตามสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันธุรกิจประกอบการเสื้อผ้ามีจานวนเพิ่มขึน้ ทาให้เห็นได้ว่าผู้แข่งขันนั้นมีเพิ่มขึน้ และมีการเจาะตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่านิยมและวัฒนธรรมจึงมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งในวัฒนธรรม
ทางตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิตอ่ วัฒนธรรมของคนไทยมากขึน้ จึงทาให้การตัดสินใจซื้อมีความแตกต่างไปจากเดิมเมื่อ
เทียบกับในอดีต ประเทศไทยได้เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศมากขึน้ นักลงทุนจึงได้มีความสนใจที่จะนาเสื้อผ้ าของ
ต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกมาจัดจาหน่ายโดยมีหน้าร้านให้กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดและลูกค้าได้เข้ามา
เลือกซือ้ เสื้อผ้าที่ได้นามาจัดจาหน่าย
จากสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยนั้นจะเห็นได้ว่าไทยมีการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศในปริมาณ
มาก โดยเฉพาะสินค้ าที่เป็นแบรนด์เนม จะมีการนาเข้ามาแข่งขันของตราสินค้าจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก
เสื้อผ้ าก็ เป็ น อีก หนึ่งสิ นค้ าที่ ถูก แบ่ งแยกส่ วนตลาดไปจากผู้ บริโภคชาวไทย ซึ่งปั จจั ยหนึ่งที่ มีค วามส าคั ญ ที่ ทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า ได้แก่ ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า เนื่องจากประเทศแหล่งกาเนิดสินค้านั้นในความคิด
ของผู้บริโภคก็เหมือนกับเป็นการรับประกันถึงคุณภาพได้อย่างหนึ่งว่าสินค้าจากประเทศนัน้ ดี น่าเชื่อถือ โดยมีงานวิจัย
ที่พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดนัน้ จะมีความสัมพันธ์กับการต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ตราสินค้าแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ สร้างความแตกต่างความโดดเด่น และความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้า
สามารถบอกถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องผู้ บ ริ โภค และเสื้ อ ผ้ า ก็ ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ข องผู้ บ ริ โภค โดยจากข้ อ มู ล การ
เจริญเติบโตของตลาดเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากรายงานวิจัย พบว่า มูลค่ารวมของการซื้อเสื้อผ้าของคนไทยในปี57 อยู่ที่
2,763 ล้านบาท และคาดว่าการซื้อเสื้อผ้ามีมูลค่าสูงขึ้นถึง 3,186 ล้านบาท (คอตตอน ยูเอสเอ, 2557)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า โดยจะศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ประกอบไปด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าหรือไม่ ทัง้ นี้
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเสือ้ ผ้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นที่มตี อ่ องค์ประกอบภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดที่มีต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าแบ
รนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน
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ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า แนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมในเขตหัวหิน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า
3.2 ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อ
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมใน
เขตหัวหิน

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด (Country of Origin Image)
ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด สินค้า หมายถึง ภาพ (Picture) ชื่อเสียง (Reputation) และแบบฉบั บทาง
ความคิด (Stereotype) ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง (Nagashima, 1970, อ้างถึงในสมพล วันต๊ะ
เมล์, 2547) ซึ่ง Knight and Calantone (2000) ได้กล่าวเสริมว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้านั้นเป็นผลมา
จากคุณลักษณะทางด้านสินค้า (คุณภาพ บรรจุภัณฑ์เป็นต้น) และคุณลักษณะทางด้านประเทศ (ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
สังคม เป็นต้น)
Narayana (1981) ยังได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด ว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมของ
สิ น ค้ า ที่ ม าจากประเทศใดประเทศหนึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ Roth and Romeo (1992) กล่ า วว่า ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศ
แหล่งกาเนิดนั้นเป็นการรับรู้ภาพรวมที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าจากประเทศมดประเทศหนึ่ง บนพื้นฐานด้านการผลิตและ
ลักษณะจุดแข็งจุดอ่อนทางการตลาดต่อประเทศนั้นๆ
Nebenzahl and Jaffe (1997) กล่าวว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดนัน้ เป็นผลกระทบมาจากการประเมิน
สิ น ค้ า หรื อ ตราสิ น ค้ า ที่ ม าจากประเทศใดประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคจะรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ป ระเทศ
แหล่งกาเนิดประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่มาจากประเทศต่างกันนัน้ แตกต่างกัน (Han 1990)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า Terpstraและ R. Sarathy
(2000) [8] ได้จัดองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าไว้ 3 องค์ประกอบ คือ
1. ปั จจัยส่วนบุค คล(Individual Factors) ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดนั้น มีอิทธิพลต่อความเชื่อ และ
ทัศนคติของ ผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า และในส่วนของทัศนคติผู้บริ โภคก็
จะได้รับอิทธิพลจาก ความคุ้นเคยในตัวสินค้า ความรู้สึกชาตินิยมที่มีในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งจะเกิดการเปรียบเทียบ
ระหว่างสินค้าจากต่างประเทศ กับสินค้าภายในประเทศ เป็นต้น
2. ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และการตลาด (Product-Market Factors) ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด นั้ น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้คุณ ภาพสินค้า ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์ประกอบบุคลิกคุณ ลักษณะของสินค้า เช่น
คุณภาพสินค้า ราคาของสินค้า และประโยชน์ใช้สอยของสินค้านั้นๆรวมไปถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์
กั บ ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง ก าเนิ ด สิ น ค้ า ด้ ว ย นอกจากนั้ น Nagashima (1970) กล่ า วว่ า ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศ
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แหล่งกาเนิดสินค้าสามารถสร้างขึ้นจากตัวแปรอื่นได้อีก ไม่วา่ จะเป็นด้านคุณลักษณะของสินค้า ด้านกระบวนการผลิต
ด้านโฆษณาและชื่อเสียง ด้านการออกแบบและรูปแบบ คุณลักษณะผู้บริโภค
3. ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม (Environment Factors) ซึ่ ง หมายถึ ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
แหล่งกาเนิดสินค้า การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าในตลาดโลกซึ่งสะท้อนถึงลักษณะ
นิสัยของคนในชาติ เพราะในความหมายนี้คอื ถ้าคนในประเทศซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จะส่งผลให้เศรษฐกิจพัฒนา เป็นต้น
นั่นจึงมีผลต่อการตัด สินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้าจะใช้แผนการตลาดด้านภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิด
สินค้าเพื่อวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์การเลือกที่กลยุทธ์ มุ่งโฆษณาประชาสัมพันธ์และเน้นภาพลักษณ์ ในเชิงบวก ของ
สินค้า และแหล่งโรงงานที่ผลิตสินค้าควรได้รับมาตรฐาน
จากการที่ Rook (1987) [9] ได้กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภค เกิดประสบการณ์ ที่ดี มีความมั่นใจในตัวสินค้าจาก
ประเทศแหล่งกาเนิด ซึ่งส่งผลให้จดจาคุณลักษณะของสินค้าได้ และเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อหรือก่อให้เกิด ความจงรักภักดีในตราสินค้าหรือประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าต่อไปในที่สุด จึงขอกล่าวถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ดังต่อไปนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ถูกกล่าวไว้ในนิยาม “พฤติกรรมผู้บริโภค” นั้น
ประกอบไปด้วย กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ดังนี้
1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) หมายถึง สภาวะที่ผู้บริโภคเข้าใจว่า ความปรารถนาของ เขากับ
ความเป็นจริงที่ดารงอยู่ยังไม่สมดุลกัน กล่าวคือ ความต้องการของตนยังไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเอง ผู้บริโภคที่เป็น
เจ้าของคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง ย่อมคาดหวังจะให้คอมพิวเตอร์ของตนทางานได้สมบูรณ์แบบทุกครัง้ แต่ปรากฏว่าในหนึ่ง
สัปดาห์ต้องหยุดทางาน เพราะ คอมพิวเตอร์ของตนเสีย ผู้บริโภคคนนั้นย่อมรู้ประจักษ์ ชัดว่า มีความแตกต่างเกิดขึ้น
ระหว่างระดับของความ ปรารถนากับระดับของความจริง นั่นคือ การยอมรับ ปัญหานั่นเอง เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจหา
ทางแก้ไขปัญ หา ย่อมหมายความว่าเขาจะต้องดาเนินตามขั้นตอนต่อไป คือ การค้นหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล (Information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคค้นหานั้น คือ ส่วน
ประสมการตลาดที่นักการตลาดจากหลายบริษัท พัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง ส่วนประสมการตลาดที่ผู้บริโภคจะไป
แสวงหานั้น มาจากสี่ แ หล่ งด้ ว ยกั น คื อ แหล่ งบุ ค คล (personal source) แหล่ งการค้ า (commercial source) แหล่ ง
สาธารณะ (public source) แหล่งประสบการณ์(experience source) ซึ่ง ผลจะถูกวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็นทางเลือก
สาหรับผู้บริโภคนัน้ ๆ แล้วจึงประเมินทางเลือกต่อไป
3. การประเมิน ทางเลือ ก (Alternatives evaluation) ขั้นตอนนี้ผู้ บริโภคจะกาหนดเกณฑ์ต่างๆ ขึ้น มา เพื่ อ
เปรีย บเที ย บคุ ณ ค่ า ของส่ วนประสมการตลาดที่ รวบรวมมานั้น เกณฑ์ เหล่ านี้ ได้ แ ก่ รายละเอีย ดของส่ ว นปร ะสม
การตลาดที่พงึ ประสงค์หรือไม่พงึ ประสงค์นั่นเอง
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนการเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือก
นัน้ โดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราที่ผ่านเกณฑ์มาด้วยคะแนนดีที่สุด
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากการที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาและได้ บริโภคแล้ว
ผู้บริโภคจะเรียนรู้ว่าผลิตภัณ ฑ์นั่นสามารถ แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใด ถ้าลูกค้า
ได้รับความพอใจ ก็มักจะเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทมากขึ้น มีความภักดีต่อตราสินค้ายาวนานส่งผลให้เกิดการ
ซื้อซ้าอีก
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กรอบแนวความคิดในการวิจัยประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดและการตัดสินใจซือ้

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคล, ปัจจัยด้านสินค้าและ
การตลาดของประเทศแหล่งกาเนิด, ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของประเทศแหล่งกาเนิด จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อหรือเคยใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน ซึ่ง
ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ ดาเนินการตามลาดั บ
ขั้นตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตหัวหิน ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คอื กลุ่มผู้บริโภคในเขตหัวหิน เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร จึง
ได้กาหนดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
(1)
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N หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
E หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
P หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p = 0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่ อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนีเ้ ท่ากับ 400 ตัวอย่าง
2. วิธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่า ง ผู้ วิจั ย เลื อ กใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น (Non-probability
Sampling) (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) นั่นคือการสุม่ ตัวอย่างพิจารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยจะเลือกศึกษากลุ่มประชากรที่ง่ายต่อการศึกษา ในที่น้ีคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดด้านองค์ประกอบ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน ของผู้บริโภคในอาเภอหัวหิน ” เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน มีจานวน 8 ข้อ
ซึ่งลักษณะคาถามจะเป็นคาถามปลายเปิด (Close-ended question) คาถามแบบเลือกตอบแบบ (Maltiple choice) และ
เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า
เสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหินในเขตหัวหิน มีจานวน 9 ข้อ ให้เลือกตอบข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถานที่เห็น
ด้วยมากที่สุด แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อ
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กาหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน 3 ข้อ
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert
scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน
ของผู้บริโภค จานวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบแบบสอบถามค่าระดับความคิดเห็นและระดับ
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ความเป็นจริง 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert scale) คะแนนที่กาหนดจะถูกคานวณออกมาในรูปของ
ค่าเฉลี่ยตามสูตรอันตรภาคชัน้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน กับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าของผู้บริโภคในหัวหิน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงาน
ที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนา และทาการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง
และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ
เป็ น แบบมาตราสวนประมาณค่ า (Rating Scale) จึ ง ต้ อ งน ามาทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.793 แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86) ต่า
กว่าหรืออายุ 25 ปี (ร้อยละ 96) เป็นคนโสด (100%) ปริญญาตรี (ร้อยละ 83.5) นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 94.2) มี
รายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 98)
ส่วนที่ 2คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้ าเสื้อผ้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
จานวนตราสินค้าเสือ้ ผ้าที่มใี นครอบครอง 2 ตราสินค้า/คน (ร้อยละ 32.8) เสื้อผ้าที่เลือกซือ้ ราคาน้อยกว่า 1,000 บาท
(ร้อยละ 88 ) ซื้อเสื้อผ้ามาจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 61.9) ซึ่งบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ตราสินค้า
เสื้อผ้า คือ บุคคลที่มีช่ือเสียง/Idol ( ร้อยละ 58.4) สาเหตุที่สาคัญ ที่ สุดของท่านในการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า
เสื้ อ ผ้ า คื อ ภาพลั ก ษณ์ ภ ายนอกที่ โดดเด่ น (ร้ อ ยละ 34.8) รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ ว ยอิ น เตอร์ เน็ ต (ร้ อ ยละ 43.1)
ระยะเวลาในการใช้งานเสื้อผ้าเป็นเวลา 1-2ปี (ร้อยละ 64.9) ตราสินค้าเสือ้ ผ้าที่ใช้คือ Lacoste (ร้อยละ 32.3)
ส่วนที่ 3ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตราสินค้าเสื้อผ้า ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors),ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) และปัจจัย
ด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดง ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสือ้ ผ้า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการ Mean
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors)
4.19
0.62
เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)
3.04
0.45
เห็นด้วยปานกลาง
ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors)
4.13
0.69
เห็นด้วยมาก
รวม
4.18
0.56
เห็นด้วยมาก
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า
ที่ ส่ งผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ตราสิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า อยู่ในระดั บเห็ น ด้ ว ยมาก (Mean = 4.18 และ S.D.=0.56) และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ ง 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 ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(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 ท่านให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดของตราสินค้าเสื้อผ้า (Mean = 4.24 และ S.D.=0.77),
ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกาเนิดที่มีความน่าเชื่อถือ(Mean = 4.14 และ S.D.=0.83)
และ ท่านเต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ ของประเทศแหล่งกาเนิด (Mean = 4.03 และ S.D.=0.96) ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้า
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของกลุ่ม
Mean
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ผู้บริโภค
ท่านให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดของ
4.24
0.77
เห็นด้วยมาก
ตราสินค้าเสือ้ ผ้า
ท่านตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าจากภาพลักษณ์ของประเทศ
4.14
0.83
เห็นด้วยมาก
แหล่งกาเนิดที่มีความน่าเชื่อถือ
ท่านเต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศ
4.03
0.96
เห็นด้วยมาก
แหล่งกาเนิด
รวม
4.14
0.72
เห็นด้วยมาก
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ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิง พหุของภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดตรา
สินค้าที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย(Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residust)
Total

Sum of
Squares
82.736
122.865
205.601

df
3
395
398

Mean Square
27.579
0.311

F
88.663

Sig
0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าของผู้บริโภค ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด
(Product-Market) 3.ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม(Environment Factors) ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

B
Std.Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.741
0.275
2.691 0.007
ปัจจัยส่วนบุคคล
X1
0.153
0.055
0.133 2.789 0.006
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด
X2
0.149
0.062
0.094 2.400 0.017
ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม
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
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดประเทศตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้ อ ผ้ า ของผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง 3 ด้ า นประกอบไปด้ ว ย1.ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล(Individual Factors) 2.ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า และ
การตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ดังปรากฏในตารางที่ 4
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์แหล่งกาเนิดประเทศตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค ทัง้ 3 ด้านดังนี้
Y = 0.741 + (0.153)x1+ (0.149)x2 + (0.556)x3
เมื่อ Y แทน องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบ
รนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน
X1 แทน องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดด้านปัจจัยส่วนบุคคล
X2 แทน ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)
X3 แทน องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดด้านปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล
(Individual Factors) 2.ปั จจั ยด้ านสิ น ค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปั จจั ยด้ ายสภาพแวดล้อ ม(Environment
Factors) และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ที่สง่ ผลทางบวก
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) ที่
ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้า
ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors)ที่สง่ ผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้า

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1.จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัว
หิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจานวนตราสินค้าเสื้อผ้าที่มีในครอบครอง 2 ตราสินค้า/คน (ร้อยละ 32.8)
เสื้อผ้าที่เลือกซือ้ ราคาน้อยกว่า 1,000 บาท (ร้อยละ 88 ) ซือ้ เสื้อผ้ามาจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 61.9) ซึ่งบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าเสื้อผ้า คือ บุคคลที่มีช่ือเสียง/Idol ( ร้อยละ 58.4) สาเหตุที่สาคัญที่สุด
ของท่ านในการตัดสิ นใจเลือกซื้อตราสิน ค้าเสื้อผ้า คือ ภาพลักษณ์ ภายนอกที่โดดเด่น (ร้อยละ 34.8) รับรู้ข้อมู ล
ข่าวสารด้วยอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 43.1) ระยะเวลาในการใช้งานเสื้อผ้าเป็นเวลา 1-2ปี (ร้อยละ 64.9) ตราสินค้า
เสื้อผ้าที่ใช้คือ Lacoste (ร้อยละ 32.3)
2. จากผลการศึก ษาภาพลั ก ษณ์ ประเทศแหล่ งก าเนิด ตราสิ น ค้ าที่ ส่ งผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ าของ
ผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.18 และ S.D.=0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีระดับความเชื่อมั นความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุ คคล (Individual Factors)
(Mean = 4.19 และ S.D.=0.62),ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) (Mean = 3.04 และ S.D.=0.45)
และ ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) (Mean = 4.13 และ S.D.=0.69)ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ค วามสาคัญ กับปัจจัยด้านสินค้ าและการตลาด (Product-Market)และปั จจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment
Factors) มากกว่าปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าด้านอื่นๆ
3. จากผลการศึกษาบุ คลิ กภาพตราสิ นค้ าที่ ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อเสื้อ ผ้า พบว่าภาพลัก ษณ์ ประเทศ
แหล่ งก าเนิดตราสิ นค้ าที่ส่ งผลต่อการตั ดสิ นใจซื้อ เสื้ อผ้ าของผู้บริโภค ทั้ งหมด 3 ด้ าน ได้แ ก่ 1.ปัจจั ยส่วนบุค คล
(Individual Factors) 2.ปัจ จัยด้ านสิน ค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปั จจัย ด้านสภาพแวดล้ อม(Environment
Factors) ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ต อบแบบสอบถาม เมื่ อ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regression) ที่ ระดับนัย สาคั ญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4 กล่าวคื อถ้ าหากตราสิ นค้ าให้ส าคัญ กั บปัจ จัยแหล่ ง
ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าคือ ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product2236
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Market) ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าได้ง่านยิ่งขึ้น
เนื่องจากปัจจัยภาพลักษณ์แหล่งประเทศกาเนิดตราสินค้าเสื้อผ้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสินค้า Terpstraและ R. Sarathy (2000)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ของผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้า
และการตลาด(Product-Market) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ของผู้บริโภค กล่าวคือ เมื่อบริษัทนาเข้าตราสินค้าเสื้อผ้าให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า
จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเสือ้ ผ้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากให้ความสนใจต่อประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ดังนั้นตรา
สินค้าเสื้อผ้าควรให้ความสาคัญกับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ของภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ตราสินค้าควรให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ เนื่องจากบุคคลให้ความเชื่อมั่นในสินค้านาเข้าที่จะช่วยยกระดับให้บุคคลนั้นดูมีความ
ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจนาเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคลจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค
มีการตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ ง่ายขึน้
2. ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า ตราสินค้าควรให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ เนื่องจากบุคคลให้ความเชื่อมั่นในสินค้านาเข้าที่จะช่วยยกระดับให้บุคคลนั้นดูมีความ
ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจนาเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคลจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค
มีการตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ ง่ายขึน้
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้า เกิดจาก
สภาพเศรษฐกิ จประเทศแหล่งกาเนิดตราสินค้าดีก็ จะทาให้ทาให้สิ นค้าที่ม าจากประเทศแหล่งกาเนิด นั้นส่งผล ให้
ภาพลักษณ์ นั้นดีขึ้น รวมถึงวัฒ นธรรมของผู้ผลิตที่จะช่วยให้สินค้านั้นมีความน่าสนใจ และลักษณะประชากรของ
ประเทศผู้ผลิตก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นดูดีขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจนาเข้าให้ความสนใจกับปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ ง่ายขึน้

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วย การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องใน
งานวิจัย ตลอดจนการให้คาปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการทาวิจัย จนงานวิจัยครัง้ นี้มีความสมบรูณ์ครบถ้วนสาเร็จไป
ได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้สามารถนาวิชาการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้
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ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 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
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้า นกแก้ว (Parrot) และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า นกแก้ ว (Parrot) ของผู้ บ ริ โภคในช่ ว งอายุ 18-40 ปี ในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดยเก็ บ
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ซึ่งเป็นวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคในเขตสมุทรสงครามและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.858 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง ช่วงอายุ 26-33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมี
รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านกแก้ว
(Parrot) ในระดับที่เห็นด้วยมากทัง้ 3 ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ การตัดสินใจซือ้ สินค้า สบู่และครีมอาบน้า 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
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บทนา
ในปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจประเภทสะดวกซื้อมีอยู่อย่างแพร่หลาย และมีการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อ แย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดที่จะทาให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความต้องการสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคที่มอี ยูอ่ ย่างจานวนมาก เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุปโภคบริโภค จาเป็นที่จะต้องมีการสร้างกลยุทธ์
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างจาก
คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตราสินค้าได้ ธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์ชาระล้างร่างกายเป็น
ธุรกิจประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ผู้ผลิตสบู่และครีมอาบน้าส่วนมากมักให้ความสนใจในกระบวนการผลิต และกลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เพราะสบู่และครีม
อาบน้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้อยู่เป็นประจาในชีวิตอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้อัตราการแข่งขันธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์ชาระ
ล้างร่างกาย มีอัตราการแข่งขันที่ สูงขึ้น การได้ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดนับว่าเป็นการได้เปรียบในการแข่งขัน
องค์กรธุรกิจจึงควรให้ความสาคัญการสร้างภาพลักษณ์ที่ดแี ก่ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สบู่และครีมอาบน้านกแก้ว (Parrot) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงใน
ตลาดมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยที่มีกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, 2555) โดผลิตภัณฑ์ชาระล้างร่างกายพวกสบู่และครีมอาบน้าที่มชี ่อื เสียงของบริษัทอย่างนกแก้ว
ที่มีจุดเด่นในเรื่องของกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ สีสันที่อิงตามสีของดอกไม้ในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคมี
การจดจาที่ค่อนข้างจากัด เพราะ ความรุนแรงของการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้าประเภทสบู่และครีมอาบน้านั้นมี
มากขึ้น และจานวนของผู้ ค้ าในตลาดก็มีม ากขึ้นเช่น กั น ทาให้ ผู้ บริโภคต้อ งพบเจอกั บสิน ค้ าประเภทเดีย วกั น แต่
หลากหลายตรายี่ห้อ จึงเกิดข้อปัญ หาว่าในยุดที่การแข่งขันเรื่องของตรายี่ห้อ ภาพลักษณ์ของสบู่และครีมอาบน้า
นกแก้ว (Parrot) นัน้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานของธุรกิจเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ทาให้องค์กรธุรกิจ
ประสบผลส าเร็ จและเกิ ด ความยั่งยืน มาได้ จ นถึง ปั จจุ บัน จากข้ อ มู ล ข้างต้น ท าให้ ผู้ วิจัย สนใจที่ จ ะศึก ษาเกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) โดยตั้งสมมติฐานว่า ภาพลักษณ์ที่ส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า นกแก้ว (Parrot) ที่ส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) และภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า นกแก้ว
(Parrot) ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) ในกลุ่มของผู้บริโภคในช่วงอายุ 1840 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากประชากรในช่วงอายุ 18-40 ปี เป็นกลุ่มประชากรในช่วงเจนนาเรชั่น วาย
(Generation Y) ที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้กว้างขว้างและเข้าถึงข้อมูลได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด จึงส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดข้อ
ปัญ หาว่าการรับรู้ด้ านภาพลักษณ์ นั้ นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อสบู่และครีมอาบน้าของตราสิน ค้านกแก้ว (Parrot)
หรือไม่ (เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ , 2559) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่จะได้สามารถนาข้อมูลการสร้าง
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของนกแก้ว (Parrot) ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ
และศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และยังทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตัวสินค้าที่จะได้สามารถนามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ได้มาตรฐานต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-40 ปี ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) ของ
ผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-40 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม

ทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีด้านภาพลักษณ์
การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทางความคิด ที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายจาก
การรับรู้ และประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส โดยจะนาข้อมูลที่ได้มาสร้างภาพในสมอง ที่มีความหมายและมีความ
กลมกลืน (เสรี วงศ์มณฑา, 2542: 79)
ภาพลักษณ์ (Image) เป็นภาพที่เกิดขึ้นใจของคนเรา ในที่น้ีอาจจะเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้ไม่ว่าจะ
เป็น ภาพบุคคล(Person) หรือภาพองค์กร(Organization) เป็นต้น โดยอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้ ความคิด ความเชื่อ ที่
เกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สร้างให้เกิดขึน้ ในใจของเรา หรืออาจเป็นภาพที่เรานึกคิดสร้างขึน้ มาเองก็ได้ (วิรัช ลภิรัตนกุล ,
2540: 76)
วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) ได้แบ่งภาพลักษณ์ออกเป็นประเภทสาคัญๆ ดังนี้
1. ภาพลักษณ์ของธุรกิจ (Organization image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนทั่วไปที่มตี ่อองค์กรธุ รกิจแห่ง
ใดแห่งหนึ่ง ในทางธุรกิจ โดยที่ภาพลักษณ์ดังกล่าวจะให้ความสาคัญกับภาพพจน์ขององค์กรธุรกิจ ทั้งสินค้าหรือ
บริการ ตรายี่ห้อ การดาเนินการ ประสิทธิภาพของบุคลากร ตลอดจนการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
2. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (brand image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นใจของผู้คนทั่วไปที่มีตอ่ สินค้าหรือบริการจาก
องค์กรธุรกิจเท่านัน้ โดยจะไม่รวมไปถึงตัวขององค์กรธุรกิจ ทัง้ นี้สนิ ค้าหรือบริการ ที่เกิดจากองค์กรธุรกิจมี ไม่วา่ จะมี
ภาพลัก ษณ์ ในเชิงลบหรือบวกหรือ กลางๆ องค์ กรธุรกิจ ก็ยังมีความจ าเป็ นที่ จะต้อ งปรับเปลี่ยนหรือ ปรุงแต่งให้ มี
ภาพลักษณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และสามารถได้รับการยอมรับจากคนในสังคม
3. ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า (image in the attitude of the brand) คือ ภาพที่เกิดขึ้นใจของ
ผู้คนทั่วไปที่มีตอ่ สถาบัน มีความคล้ายคลึงกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ แต่ไม่ได้มี ความหมายไปในทางธุรกิจ ทางการค้า
หรือการตลาด หรือตราสินค้า แต่เป็นบทบาทหรือพฤติกรรมในทางความคิดของผู้บริโภคต่อองค์กรธุรกิจ
2. ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมการซื้อ เป็นบทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ ที่ผู้บริโภคต้องการประโยชน์จาก
สินค้าหรือบริการนั้น พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงการขาดของสินค้าบางอย่างซึ่งจะเป็น
ตัวกระตุ้น (Stimulus) ที่ต้องมีการกลั่นกรองด้วยประสบการณ์ที่บุคคลมีอยู่เพื่อเป็นการตรวจสอบกับข้อมูลต่างๆที่ได้
เก็บสะสมไว้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวหรือไม่ โดยประสบการณ์จะมีผ่านเข้ามามีพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามถ้าการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่แน่นอนแล้วก็เป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภคจะเริ่มเข้ามาบทบาทต่อ
การกระทาที่บุคคลจะตัดสินใจทันที (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550: 54)
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กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การที่ตัวบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของ
คน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสิ่งกระตุ้นจากทั้งภายนอนและภายใน เช่น ความหิว ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความ
ต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการที่เป็นความปรารถนา (Require Needs)
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผู้บริโภคจะมีกระบวนการค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก โดย ข้อมูลภายใน ได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต
ที่มีตอ่ สินค้า และ ข้อมูลภายนอก ได้แก่ ผู้บริโภคคนอื่นที่เคยใช้ในสินค้า หรือการสอบถามข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิลผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะมีการประเมินทางเลือกขั้น
พื้นฐานจากความโดดเด่น ความเข้าใจในตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ และคุณลักษณะอื่นๆที่สาคัญ
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความชื่นชอบ
มากที่สุด และปัจจัยจ่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการคือ หลังจาก
ประเมินผลก่อนที่จะเกิดความตัง้ ใจในการซื้อและเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) จะเกิดขึ้นหลังจากซื้อและมีการทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ หากผู้บริโภคมีความพึ่งพอใจในตัวของผลิตภัณฑ์ก็ย่อมที่จะเกิดพฤติกรรมการซือ้ ซ้าอีกในคราวต่อไป
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการภาพลักษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-40 ปี ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซือ้ สบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภคในช่วงอายุ
18-40 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ภาพลักษณ์ของธุรกิจ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ สบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot)
2. ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า นกแก้ว (Parrot) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว
(Parrot)
3. ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า นกแก้ว (Parrot) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีม
อาบน้า นกแก้ว (Parrot)

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดและวิธีดาเนินการดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้
สินค้าสบู่และครีมอาบน้าตรานกแก้ว (Parrot) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และ
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ (W.G.
Cochran, 1996) โดยก าหนดระดั บค่ า ความเชื่อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 และระดั บค่ าความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 (กั ล ยา
วาณิชย์บัญชา, 2549: 74) ซึ่งสูตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ
สูตร
เมื่อ

n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วจิ ัยกาลังสุ่ม .50
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(ระดับ .05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น เท่ากับ .05
แทนค่า
384.16

จะได้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ
5 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 400 ตั ว อย่า ง (ประสพชัย พสุ น นท์ , 2555: 169) โดยใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตามความต้องการของผู้วิจัยและมีการสอบถาม
ก่อนทาการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่ใช้สินค้าสบู่และครีมอาบน้าตรานกแก้ว (Parrot) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และมีวิถีชวี ิตแบบชาวบ้านดั่งเดิมอย่างแท้จริงซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มคี วาม
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จะทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ภาพลักษณ์ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้าตรานกแก้ว (Parrot)” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้ เลือก
(Multiple Choice Question) เป็นลักษณะของคาถามปลายปิด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินค้าสบู่และครีมอาบน้าตรานกแก้ว
(Parrot) ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้าตรานกแก้ว
(Parrot) ของกลุ่ ม ตั วอย่า ง ในพื้น ที่ จังหวั ดสมุ ทรสงคราม ประกอบด้ วยค าถามที่ เกี่ ยวกั บภาพลั กษณ์ ขององค์ ก ร
ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า รวมทั้ งหมด 12 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer
Aaker (Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อ มี 5 ตัวเลือก
โดยให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
หาค่าเฉลี่ย แปลความหมายข้อมูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ค่าแปลผลอยูในระดับมากที่สุด
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 หมายถึง ค่าแปลผลอยูในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกั บการตัดสิ นใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้าตรานกแก้ ว (Parrot) ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ
อั น ตรภาค (Interval Scale) เป็ น การวัด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็ น 5 ระดั บ ให้
เลือกตอบเพียงระดับเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ แปรผลตาม Likert Scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ ,
2552)
ส่ วนที่ 5 ค าถามที่ ให้ แ สดงข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บสิ น ค้ า สบู่ และครีม อาบน้าตรานกแก้ ว จ านวน 1 ข้อ มี
ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด ตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิ ัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัย ศึกษาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้าตรานกแก้ว (Parrot) ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้
แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอ
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คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาชี้แนะและทาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจ
ว่าเนือ้ หามีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบก่อ น
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha, 1951) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล
และนาข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่า ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.858 แสดงว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 2 การวิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ สิ น ค้ า สบู่ แ ละครี ม อาบน้ าตรานกแก้ ว (Parrot) โดย
คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า โดยคานวณหาค่าสถิติ
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า โดยคานวณหา
ค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม จานวน 400 คน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า ด้วยค่า sig. หากค่า
sig. เท่ า กับ 0.00 ซึ่งน้อ ยกว่า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิเสธสมมติฐานหลั ก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
57.3) ช่วงอายุ 26-33 ปี (ร้อยละ 33.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ 61.3) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.5) มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง (ร้อยละ 94.3) มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 30.5)
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว(Parrot) พบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว(Parrot) คือ 1 ครั้งต่อสองเดือน (ร้อยละ 50.5)
สาเหตุในการซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว(Parrot) คือ กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ (ร้อยละ 49.0) มาจากความชอบ
ส่วนตัว (ร้อยละ 52.5) ซึ่งมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสบู่ และครีมอาบน้า นกแก้ว(Parrot) เพื่อนและคนรู้จัก
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(ร้อยละ 34.0) โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเลือกซือ้ สบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว(Parrot) จาก ร้านสะดวกซื้อ (ร้อย
ละ 54.0) และในขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ตอบเลือกซื้อมากที่สุด คือ แบบขวดปั้ม (ร้อยละ 39.8) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว(Parrot) แต่ละครัง้ คือ 101-149 (ร้อยละ 40.0)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว
(Parrot)ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ใน
ทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีม
อาบน้า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภค อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า น พบว่า มีระดั บ ความเชื่อ มั น ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดั บ เห็ น ด้ วยมากทั้ งหมด 3 ด้ าน ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.50) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า (Mean = 3.79 และ S.D.
= 0.56) และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า (Mean = 3.74 และ S.D. = 0.56)
ส่ ว นที่ 4 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สบู่ แ ละครี ม อาบน้ า นกแก้ ว (Parrot) ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก(Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับตราสินค้า Parrot มีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าตราสินค้าอื่นที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน (Mean =
3.67 และ S.D. = 0.69) ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้า Parrot มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ (Mean = 3.85 และ S.D.
= 0.80) ผู้บริโภค มีความผูกพันกับตราสินค้า Parrot (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.90) ผู้บริโภคเชื่อว่าองค์กรจะ
นาเสนอผลิตภัณ ฑ์ที่ดีที่สุดให้เสมอ (Mean = 3.78 และ S.D. = 0.90) และผู้บริโภคไม่ลังเลที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า
Parrot ขององค์กร (Mean = 3.72 และ S.D. = 0.90)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีม
อาบน้า นกแก้ว (Parrot)
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residust)

Sum of Squares
77.714
46.381

df
3
396

Total

124.095

399

Mean Square
25.905
0.117

F
221.173

Sig.
0.00

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว
(Parrot) จากทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ของธุรกิจ ภาพลักษณ์ ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ ใน
ทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ภาพลักษณ์เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
(Constant)
0.285
0.139

t
2.061

Sig.
0.040

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
X1
0.468
0.047
0.427
9.854
0.000
ธุรกิจ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัว
X2
0.253
0.046
0.256
5.461
0.000
สินค้า
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ใน
X3
0.208
0.046
0.210
4.558
0.000
ทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า
R= 0.791, R Square = 0.626, Adjusted R Square = 0.623, Std. Error of the Estimate = 0.3422
จากการการวิเคราะห์ ต ารางที่ 2 พบว่า ภาพลั ก ษณ์ ส่งผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ าสบู่ และครี ม อาบน้า
นกแก้ว (Parrot) ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์
ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามา
เขียนเป็นสมการพยากรณ์องค์ประกอบภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot)
ทั้ง 3 ด้านดังนี้
Y= 0.285 + (0.427)X1 + (0.256)X2 + (0.210)X3
เมื่อ

Y
X1
X2
X3

แทน การตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot)
แทน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ
แทน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า
แทน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า

จากการวิเคราะห์ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) ของ
ผู้บริโภคในเขตสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นไปในทิศทางบวกทั้งหมด ซึ่ง
สามารถเรียงลาดับตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามจากมากไปน้อย ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุข้างต้น
ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อปานกลาง และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด ตามลาดับ
ของสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการซื้อสบู่และครีมอาบน้า (Parrot) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีความถี่ในการซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) คือ 1 ครั้งต่อสองเดือน สาเหตุในการซื้อสบู่และครีม
อาบน้า นกแก้ว (Parrot) คือ กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และมาจากความชอบส่วนตัว ซึ่งมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) เพื่อนและคนรู้จัก โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเลือกซื้อสบู่และครีม
อาบน้า นกแก้ว (Parrot) จาก ร้านสะดวกซื้อ และในขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ตอบเลือกซื้อมากที่สุด คือ แบบขวดปั้ม
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) แต่ละครัง้ คือ 101-149
2. จากการศึกษาระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บภาพลั กษณ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสินค้าสบู่ และครีมอาบน้า
นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.48) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน ทั้ ง 3 ด้ าน พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของธุรกิจ (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.50) ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.56) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า (Mean =
3.74 และ S.D. = 0.56) สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand image) (อนุชิต ศิริกิจ, 2550) ซึ่งสามารถ
อธิบายว่า ภาพลักษณ์ ของตราสินค้าที่ดีจะเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าขององค์กร ทาให้ผู้บริโภค
สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าได้ผ่านภาพลักษณ์ทางบริษัท โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีภาพลักษณ์
ตราสินค้าที่ดี มีคุณค่าตราสินค้าที่สูง สร้างความไว้ใจ และส่งผลดีต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต
3. จากผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot)
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางด้านบวกเดียวกันกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า โดยปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็น และอิทธิพลต่อตัวแปรตามค่อนข้างมาก กล่าวคือ เมื่อตราสินค้า
นกแก้ว (Parrot) มีการให้ความสาคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ในตัวของธุรกิจเป็นหลัก จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ อย่างภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า
ก็มีระดับความคิดเห็นและอิทธิพลต่อตัวแปรตามลดหลั่นกันลงมาตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาวิจัย ภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot)
ของผู้บริโภคในเขตสมุทรสงคราม พบว่า โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวกเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารของธุรกิจตราสินค้าของ นกแก้ว (Parrot) ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ สินค้าและ
ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้า นกแก้ว (Parrot) เพราะ
หากผู้บริโภคตัดสินใจซึ่งในครั้งแรก การตัดสินใจในครั้งต่อไปก็จะง่ายมากยิ่งขึน้ ดังนั้น ผู้บริหารของธุรกิจตราสินค้า
ของ นกแก้ว (Parrot) ควรให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์มากขึ้น
2. นกแก้ ว (Parrot) ควรท าการตลาดในรู ป แบบช่ อ งทางออนไลน์ เพิ่ ม เพราะในปั จ จุ บั น ที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและการตัดสินใจตราสินค้าผ่านการตลาดได้มาก
ที่สุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทาการวิจัยในเชิงคุณภาพ
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ และจะทาให้งานวิจัยมีหลากหลายมากขึ้น
2. ควรทาการศึกษากับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียง อย่างเช่น
สมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถทาสาเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนา ขอขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้คาปรึกษาที่มีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัย
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยได้ขอ้ มูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน
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บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าAnelloของGen 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของ
Gen Y ในเขตปทุมวัน ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ Gen Y ในเขตปทุมวัน
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.860
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จั ย คื อ
บุคลิกภาพแบบจริงใจ (X1) บุคลิกภาพแบบมีอานาจ (X3) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (X5) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
(Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: อะเนลโล บุคลิกภาพตราสินค้า 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

1

การตลาด, วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120
1 Marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120
*Corresponding author e-mail: zomrutai1996@gmail.com

2251

Proceedings

บทนา
การแต่งกายเป็นเรื่องสาคั ญ สาหรับการเข้าสั งคมของโลกในปัจจุบัน การแต่งกายที่ดีจะช่วยสร้างความ
ประทับใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็น เพราะการแต่งกายที่ดีนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความพอใจ ความสนใจ ความเชื่อถือ
ความศรัทธาและความไว้วางใจได้ สามารถบ่งบอกอุปนิสัย ระดับการศึกษา ฐานะความเป็นอยู่ และยังช่วยบ่งบอกถึง
เชื้อชาติและวัฒนธรรมประจาชาติ(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ซึ่งการแต่งกายก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์
ของแต่ละคนรวมถึงแฟชั่น ณ ขณะนั้นไม่ว่าจะเป็น เสื้อ กางเกง รองเท้า หรือแม้กระทั่งกระเป๋า อดีตกระเป๋าเป็ นเพียง
อุปกรณ์ สาหรับใส่สิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องสาอาง เงิน เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา แต่ปัจจุบันกระเป๋าไม่ได้เป็นเพียง
เท่านั้น กระเป๋ากลายเป็นอุปกรณ์คู่กายที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในเวลาออกจากบ้าน (สานกงานกองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)) ทาให้กระเป๋าเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทย สังเกตได้จากการที่คนหนึ่งคนจะมีการเป๋าหลายใบ
เช่น กระเป๋าเป้ กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
Anello กระเป๋าของกลุ่มวัยรุ่นที่กาลังเป็นที่นิยมและมียอดขายสูงมากของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะพึ่งเริ่มวาง
จาหน่ายในปี 2559 ซึ่งผลิตโดยบริษัท Carrot Company มีแนวคิดการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มี
ความสวยงาม ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสีสัน ทาให้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิ ง โดยภายใน
กระเป๋าจะมีช่องบรรจุของเป็นจานวนมาก เพื่อให้สามารถจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบ กระเป๋าสามารถเปิดได้
กว้างมาก ทาให้สามารถหยิบสิ่งของที่อยู่ภายในได้อย่างสะดวก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนมีความละเอียดมาก ซึ่ง
ทาให้เห็นว่ากระเป๋ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความทนทานในการใช้งาน กระเป๋า Anello ใช้ผ้าหลากหลายชนิดใน
การผลิต ดังนัน้ ทุกเพศทุกวัยจึงสามารถเลือกซือ้ ได้ตามความต้องการของตนเอง ทาให้เป็นสินค้าขายดีของญี่ปุ่น และ
ต่อมาได้มีการนาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยหลายช่องทาง เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทาให้
ผู้บริโภคสามารถพบเห็นและเลือกซือ้ ได้งา่ ยขึน้
งานวิจัย (กมลทิพย์ พลขันธ์,2557) ตราสินค้าสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้ บริโภคมีค วามเห็ น ว่าตราสิ น ค้ า ที่ อ อกแบบสวยงาม ชื่อ ตราสิ น ค้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ และตราสั ญ ลั ก ษณ์ มีก ารจั ด วาง
เหมาะสม และภายใต้ตราสินค้าเปรียบเสมือนเครื่องประดับชิน้ หนึ่งที่สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้บริโภค
จะซื้อสินค้าที่มรี ะดับคุณค่าตราสินค้าสูงเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง จึงสรุปว่ากระเป๋าแต่ละยี่ห้อมีบุคลิกภาพของ
ตราสินค้าที่ตา่ งกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่จะเลือกตราสินค้ากระเป๋าที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของ
ตนเองได้ จากงานวิจัย (ชินพล พฤฑฒิกุล, 2557) ที่กล่าวว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งอาจจะ
เชื่อมันในค่านิยมของตราสินค้านั้นที่ว่า ตราสินค้านั้นสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพตัวเองได้ และจากงานวิจัย (มิรา
,ธาตรี 2557) ก็ยังคงบอกว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของมนุษย์ให้ดูดีขึ้ นได้ เป็นเหมือน
การยกระดับตนเองให้ดูเป็นคนมีรสนิยมในการเลือกใช้ตราสินค้า
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วจิ ัยสนใจศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า
anello ของGen Yเขตปทุมวัน เนื่องจากเขตปทุมวันเป็ นเขตที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษา อีกทั้ งยัง
จัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สาคัญ (สานักงานเขตปทุมวัน) ทาให้ปทุมวันเป็นศูนย์รวมของผู้คนจานวนมาก อีกทั้ง Gen Y
ยังเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสนใจกับแฟชั่นและความทันสมัยเป็นอย่างมาก จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่าบุคลิกภาพของตรา
สินค้าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello หรือไม่ มากน้อยแค่ไหน ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้จาหน่าย anello
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ กระเป๋าanelloของGen Yในเขตปทุมวัน
2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ กระเป๋า anello ของGen Yเขตปทุมวัน

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฏีการตัดสินใจซื้อ
วอลเตอร์ (Walters. 1978: 115) ได้อธิบายความหมายของคาว่า การตัดสินใจ (Decision) ไว้วา่ หมายถึงการ
เลือกที่จะกระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือก ต่าง ๆ ที่มีอยู่ คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178)
กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและ
ทัศนะคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มี
ผู้บริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพั นธ์กับข้อมูลที่ มีอยู่ห รือข้อมูลที่ ฝ่ายผู้ผลิ ตให้ม า และสุดท้ ายคื อการประเมินค่ าของ
ทางเลือกเหล่าน้น และ มานิต รัตนสุวรรณ ได้กล่าวไว้วา่ การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใช้
เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการ
ของตนเองให้มากที่สุด (ลฎาภา พูลเกษม, 2550, หน้า 8)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’ sDecision
Process) เป็นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ ของผู้บริโภคมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1)การรับรู้ปัญ หา (2)การ
ค้นหาข้อมูล (3)การประเมินผลทางเลือก (4)การตัดสินใจซือ้ และ (5)พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า
บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) คือกลุ่มของลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ ที่สัมพันธ์กับตรา
สินค้า บุคลิกภายตราสินค้าสามารถตอบสนองผู้บริโภคในเชิงสัญลักษณ์ หรือความ ต้องการแสดงออกถึงความเป็น
ตัวตนมากกว่าการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ของ
ภาพลักษณ์ ตราสินค้า ที่ทาให้ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าโดยรวมนั้นมีความลึกและชีวิตชีวา (ศรีกัญ ญา มงคลศิริ ,
2547, หน้า 92)Aaker (1997) กล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพตราสนค้าเป็นสิ่งที่สาคัญแล้วทาให้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความ
แตกต่างมากที่สุด บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถแยกออกเป็นกลุ่มย่อยได้เช่นเดียวกับบุคลิกภาพมนุษย์ที่หลากหลาย
5 ลักษณะที่สาคัญ (หรือ Big Five Factor) ได้แก่ ความจริงใจ (Sincerity) ความกระตือรือร้น (Excitement) ความมี
อานาจ (Competence)ความหรูหรา(Sophistication) และความห้าวหาญ (Ruggedness)
ทฤษฎีเจนเนอร์เรชั่นวาย
Miller และ Washington (2008) ได้ให้คาจากัดความของ Generation Y หรือ Gen Y หมายถึง กลุ่มคนที่เกิด
ในช่ว งปี ค.ศ. 1981 – 2000 เป็ น กลุ่ ม คนที่ ทั น โลกทั น เทคโนโลยี สามารถใช้อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมือ ทั น สมั ย ได้
คล่องแคล่ว คนกลุ่ มนี้จึงมีบุค ลิกลั กษณะด้านหนึ่งที่ค่ อนข้างหวือ หวา ตามสมัยนิยม เช่น แฟชั่น เสื้อ ผ้า รองเท้ า
กระเป๋า เป็นต้น พ่วงติดมากับความเก่งกล้าในการแสดงออกและกล้าที่จะคิดนับเป็นผู้บริโภคที่มเี อกลักษณ์และโดด
เด่นมีความเป็นตัวของ (ชัชวาล, 2553 :ออนไลน์) มีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูงชอบแต่งตัว ต้องการทางานในแวด
วงแฟชั่น ในองค์กรที่ต้องแต่งตัวไปงานต่างๆ (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2553 :ออนไลน์)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจั ย (กมลทิ พ ย์ พลขั น ธ์ , 2557) พบว่า ตราสิ น ค้ า สามารถบ่ ง บอกถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องผู้ บ ริ โภคได้
เนื่องจากผู้บริโภคมีความเห็นว่าตราสินค้าที่ออกแบบสวยงาม ชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์มีการจัด
วางเหมาะสม และภายใต้ตราสินค้าเปรียบเสมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ซึ่ง
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่มีระดับคุณค่าตราสินค้าสูงเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง
งานวิจัย (ชินพล พฤฑฒิกุล, 2557) กล่าวว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งอาจจะเชื่อมันใน
ค่านิยมของตราสินค้านั้นที่ว่า ตราสินค้านั้นสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพตัวเองได้
งานวิจัย (มิรา,ธาตรี 2557) บอกว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของมนุษย์ให้ดูดีข้ึน
ได้ เป็นเหมือนการยกระดับตนเองให้ดูเป็นคนมีรสนิยมในการเลือกใช้ตราสินค้า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชากร Generation Y ในเขตปทุมวัน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพตราสินค้า
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เขตปทุมวัน และระยะเวลาในการศึกษา
เริ่มต้น เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2559

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพตราสินค้า ประกอบด้วย บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบ
กระตือรือร้น บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีอานาจ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าว
หาญ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ กระเป๋า anello ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello
ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตปทุมวัน ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตปทุมวัน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากสุ่มตัวอย่าง
z = ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
การศึกษาครั้งนี้ได้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05)
ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
=384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 400
ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการ
เลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในที่น้ีคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดด้านบุคลิกภาพ
ตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน ที่ใกล้เคียงกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมู ลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋า anello ซึ่งเป็นลักษณะ
ของคาถามที่มหี ลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของ Gen
Y ในเขตปทุ ม วั น ประกอบด้ ว ยค าถามเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ งใจ(Sincerity) , บุ ค ลิ ก ภาพแบบกระตื อ รือ ร้ น
(Excitement) , บุคลิกภาพแบบมีอานาจ (Competence) , บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบ
ห้าวหาญ(Runggedness) รวมทั้งหมด 15 ข้อ ตามทฤษฎีของ Aaker (1997) เพื่อใช้วัดระดับ บุคลิกภาพตราสินค้าที่
ส่งผลต่อการซื้อกระเป๋า anello ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale)
เป็ น การวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็ น 5 ระดั บให้ เลือ กเพีย งคาตอบเดี ยว และ
กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anelloของผู้บริโภค ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ
จานวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัด ข้อมูล แบบอั นตรภาค (interval Scale) เป็ นการวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่ า
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(Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผล
ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้า มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยบุคลิกภาพของ
ตราสินค้าต่อการซื้อกระเป๋า anelloของGen Y ในเขตปทุมวันกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anelloของGen Y ในเขต
ปทุ ม วั น โดยใช้แ นวคิ ด และทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่ เกี่ ย วของเป็ น แนวทางในการสร้ า ง แบบสอบถาม แล้ ว น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนา และ
ทาการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ
เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) จึ ง ต้ อ งน ามาทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 860 แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋า Anello โดยคานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า
Anelloโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของผู้บริโภคโดยคานวณหาค่าสถิติ
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาบุคลิกภาพ
ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Y ในเขตปทุมวัน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลิกภาพตราสินค้ากับการตัดสินใจ
ซื้อ ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของ Gen Y ในเขต
ปทุมวัน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเก็บเป็นจานวน 400 ตัวอย่าง โดยมีผลการศึกษาดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86) อายุ
ระหว่าง 21 -25 ปี (ร้อยละ 64.5) เป็นคนโสด (ร้อยละ 95.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.8) เป็นนักเรียน
นักศึกษา (ร้อยละ 85.3) และมีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 66.8)
2. คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลือ กซื้ อกระเป๋ า anello พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีก ระเป๋ า
anello 1 ใบ (ร้อยละ 80.3) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระเป๋า anello น้อยกว่า 2,000 บาท (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
กระเป๋ า anello รุ่ น Polyester Standard Size (ร้ อ ยละ 32.3) สาเหตุ ส าคั ญ ของการเลื อ กซื้ อ กระเป๋ า anello คื อ
ภาพลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น (ร้อยละ 43.8) เพื่อนมีอิทธิพลต่อการซื้อกระเป๋า anello (ร้อยละ 41.3) รับข่าวสารจาก
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 36) ซื้อกระเป๋า anello จากตัวแทนจาหน่าย (shop) (ร้อยละ 46.3) ระยะเวลาในการครอบครอง
กระเป๋า anello 6เดือน – 1ปี (ร้อยละ 37.5)
3. ระดั บ ความคิ ด เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ า ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ า anello ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากทั้ง
5 ด้ า น คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ (Sincerity) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.56),บุ ค ลิ ก ภาพแบบกระตื อ รื อ ร้ น
(Excitement) (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.58),บุคลิกภาพแบบมีอานาจ (Competence) (Mean = 3.81 และ S.D. =
0.70),บุ ค ลิ ก ภาพแบบหรู ห รา (Sophistication) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.69) และบุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ า วหาญ
(Ruggedness) (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.76)
4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ กระเป๋า anello ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมพบว่า 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 ที่มี
ราคาเหมาะสมกับคุณค่าของตราสินค้า (Mean = 3.94 และ S.D.=0.73) และ ข้าพเจ้าสามารถใช้ตราสินค้ากระเป๋า
anelloในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวท่าน (Mean = 3.94 และ S.D.= 0.72)
5. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า
anello
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย (Regression)
47.033
5
9.407
51.233
0.00
ส่วนที่เหลือ (Residual)
72.340
394
0.184
Total
119.373
399
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ กระเป๋า Anello ของGen Y
ในเขตปทุ ม วั น จากทั้ ง หมด 5 ด้ า น ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ (Sincerity) ,บุ ค ลิ ก ภาพแบบกระตื อ รื อ ร้ น
(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีอานาจ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และบุคลิกภาพแบบ
ห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้บุคลิกภาพการตัดสินใจซื้อเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตั ว B
Std.Error Beta
t
แปร
Constant
1.668
0.188
8.868
บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity)
X1
0.111
0.044
0.112
2.535
บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement)
X2
0.065
0.043
0.069 1.532
บุคลิกภาพแบบมีอานาจ(Competence)
X3
0.166
0.066
0.211
2.530
บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication)
X4
- 0.057 0.067
- 0.071 - 0.849
บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)
X5
0.303
0.056
0.422
5.413
R=0.628 , R Square = 0.394 , Adjusted R Square = 0.386 , Std Error of the Estlimate = 0.428

Sig.
0.000
0.012
0.126
0.012
0.396
0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Y
ในเขตปทุมวัน เพียง 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบมีอานาจ(Competence) และ
บุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ า วหาญ (Ruggedness) และ 2 บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไม่ ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
กระตือรือร้น (Excitement) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication)
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Yในเขตปทุมวัน ได้ดังนี้
Y = 1.668 + (0.112)X1 + (0.211)X3 + (0.422)X5
เมื่อ

Y แทน บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello
X1 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อบุคลิกภาพของตราสินค้า บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity)
X3 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อบุคลิกภาพของตราสินค้า บุคลิกภาพแบบมีอานาจ (Competence)
X5 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อบุคลิกภาพของตราสินค้า บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของ
Gen Yในเขตปทุมวันจะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) , บุคลิกภาพ
แบบมีอานาจ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลให้บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ (Sincerity) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello
บุค ลิ กภาพตราสิน ค้ าแบบกระตือ รือร้น (Excitement) ส่ งผลทางบวกต่อการตั ดสิ นใจซื้ อกระเป๋ า
anello
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีอานาจ (Competence) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา (Sophistication) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello

ผลการวิจัย
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่จะมีกระเป๋า anello 1 ใบ (ร้อยละ 80.3) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระเป๋า anello น้อยกว่า 2,000 บาท (ร้อยละ
44) ส่ วนใหญ่ เลือ กซื้ อ กระเป๋ า anello รุ่น Polyester Standard Size (ร้ อยละ 32.3) สาเหตุ ส าคั ญ ของการเลือ กซื้ อ
กระเป๋า anello คือภาพลักษณ์ภายนอกที่ โดดเด่น (ร้อยละ 43.8) เพื่อนมีอิทธิพลต่อการซื้อกระเป๋า anello (ร้อยละ
41.3) รั บ ข่ า วสารจากอิ น เทอร์ เน็ ต (ร้ อ ยละ 36) ซื้ อ กระเป๋ า anello จากตั ว แทนจ าหน่ า ย (shop) (ร้ อ ยละ 46.3)
ระยะเวลาในการครอบครองกระเป๋า anello 6เดือน – 1ปี (ร้อยละ 37.5) กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะมี
กระเป๋า anello 1 ใบ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้อ ยกว่า 2,000 บาท ส่ วนมากจะเลือกซื้ อกระเป๋ า anello รุ่น Polyester
Standard Size สาเหตุที่เลือกซื้อกระเป๋า anello เพราะ ภาพลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นและเพื่อนเป็นบุคคลที่มีอทิ ธิพล
ต่อการซื้อมากที่สุด ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เลือกซื้อกระเป๋า anello จากตัวแทน
จาหน่าย (shop) และมีระยะเวลาในการครอบครองกระเป๋า anello ประมาณ 6เดือน – 1ปี
2. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ กระเป๋า anello ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า มีระดับ
ความคิ ด เห็ น ในระดั บ มากทั้ ง 5 ด้ า น คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ (Sincerity) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.56),
บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement) (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.58),บุคลิกภาพแบบมีอานาจ (Competence)
(Mean = 3.81 และ S.D. = 0.70),บุ ค ลิ ก ภาพแบบหรู ห รา (Sophistication) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.69) และ
บุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ า วหาญ (Ruggedness) (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.76) ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญ กับ บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement) มากกว่าบุคลิกภาพด้านอื่นๆ โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
สินค้าตามบุคลิกภาพหรือความต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนมากกว่าการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย
และ บุคลิกภาพของตราสินค้าแต่ละด้านจะสะท้อนความเป็นตัวเองของตราสินค้าออกมา(Aaker, 1996) จึงสามารถ
สรุปได้ว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าเป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
3. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello พบว่าบุคลิกภาพตรา
สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน เพียง 3 ด้ าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity),
บุ ค ลิ ก ภาพแบบมีอ านาจ(Competence) และ บุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ าวหาญ (Ruggedness) และอี ก 2 บุ ค ลิ ก ภาพ คื อ
บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กล่าวคือ หากตราสินค้ากระเป๋า anello ให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity),
บุคลิกภาพแบบมีอานาจ(Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) จะทาให้การตัดสินใจซื้อของ
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ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น จากการที่บุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ กระเป๋า anello ถึง 3 ด้าน จึงสรุปว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้า อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพตราสินค้าคือกลุ่มของลักษณะทาง
บุ ค ลิ ก ภาพของมนุ ษย์ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ตราสิ น ค้ า Aaker (1997) ซึ่ งบุ ค ลิ ก ภาพของตราสิ น ค้ า กระเป๋ า anello อาจจะ
คล้ายคลึงหรือสามารถบอกลักษณะนิสัย ของผู้บริโภคได้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอและตัดสินใจซื้อ
สินค้าได้งา่ ยขึน้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า คลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Y ในเขต
ปทุมวัน โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพ
แบบมีอานาจ(Competence) และ บุค ลิ กภาพแบบห้ าวหาญ (Ruggedness) อีก 2 บุ คลิ กภาพ คื อ บุ ค ลิก ภาพแบบ
กระตือรือร้น (Excitement) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello
ของGen Y ในเขตปทุ ม วั น กล่ า วคื อ เมื่ อ กระเป๋ า Anello ให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ (Sincerity),
บุคลิกภาพแบบมีอานาจ(Competence) และ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
กระเป๋า Anello ได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าตราสินค้านั้นสามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ ภายนอกที่โดดเด่น ดังนั้น
กระเป๋า Anello ให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้าแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้
1. บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ของกระเป๋า Anello ตราสินค้าควรให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพในด้านนี้
เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ในการซื้อกระเป๋า Anello สามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภคได้ว่า เป็นคนที่มลี ักษณะติดดิน ง่ายๆสบายๆ ไม่เรื่องมาก มีความคุ้นเคยและใช้เป็นประจาในชีวติ ประจาวัน มี
ความเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ แต่ก็มอี ารมณ์ที่คอ่ นข้างอ่อนไหวซ่อนอยู่ดังนั้นถ้าหากองค์กรธุรกิจให้ความสาคัญกับ
บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้
2. บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ าแบบกระตื อ รือ ร้ น (Excitement) ของกระเป๋ า Anello เนื่ อ งจากบุ ค ลิ ก ภาพแบบ
กระตื อ รือ ร้ น ไม่ ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริโภค ดั ง นั้น องค์ ก รธุ รกิ จ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ในด้ า น
บุคลิกภาพแบบหรูหราในตราสินค้าเนื่องจากให้ความสาคัญไป ก็ไม่สามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ได้
3. บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีอานาจ (Competence) ของกระเป๋า Anello บุคลิกภาพแสดงถึงความน่าเชื่อถือ
ไว้ใจได้ความเป็นผู้นาความฉลาดมีไหวพริบดีความสาเร็จ บุคลิกภาพด้านนี้เป็นบุคลิกตราสินค้าที่สามารถบ่งออก
บุคลิกของผู้บริโภคได้และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้าหากตราสินค้าให้ความสาคัญในด้านนี้ก็จะสามารถ
ช่วยในการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของผู้บริโภคได้
4. บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา (Sophistication) ของกระเป๋า Anello เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหรูหราไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จาเป็นต้องให้ความสาคัญในด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา
ในตราสินค้าเนื่องจากให้ความสาคัญไป ก็ไม่สามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้
5. บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ของกระเป๋า Anello บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าว
หาญตราสินค้ามีบุคลิกธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติมลี ักษณะแข็งแกร่งอดทน คล่องแคล่ว มีเหตุผล บุคลิกภาพแบบ
หาวหาญบุคลิกภาพด้านนี้เป็นสามารถบ่งบอกบุคลิกของผู้บริโภคได้และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้าหาก
ตราสินค้าให้ความสาคัญในด้านนี้ก็จะสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของผู้บริโภคได้
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อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ของ
กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
The influence of online marketing affecting L'Oreal brand perception of
female Generation Y in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 สารินี ซับซ้อน1* และ วิมลวรรณ ตัณกิจเจริญ1
Kedwadee Sombultawee1, Sarinee Subson1* and Vimonwan Tankitchalorn1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศ
หญิ ง Generation Y ในเขตอาเภอหั วหิน จังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ โดยงานวิจัย ชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุดใช้วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอาเภอหัวหินและเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการการตลาดออนไลน์มีผลต่อการ
รับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อตราสินค้า L'Oreal มีการให้ความสาคัญกับ
การทาการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook, Instagram, YouTube และ Lorealthailand.com จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
การรับรู้ตราสินค้ามากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์ การรับรู้ตราสินค้า 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.
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บทนา
ในปัจจุบันมีส่ือสังคมออนไลน์ ได้มีบทบาทในการเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นในรูปแบบที่
คล้ายกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งด้านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี จนธุรกิจต้อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆ ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากเดิม สามารถ
เข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็วและสร้างการรับรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ
ธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 นั้น มีการแข่งขันสูงมาก การเกิดขึน้ ของเทคโนโลยีชนิดต่างๆ กาลังท้าทาย
ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องปรับตัวเข้าหาลูกค้าเป็นอย่างมาก Kotler (2003: 563) การทาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
มีการนาระบบที่มีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการโฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้กับ
ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายย่อย ๆ ได้
ตรวจสอบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการตอบรับหรือการปฏิเสธ ปรับเปลี่ ยนให้ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท
ประหยัดเวลา ต้นทุนของกิจกรรมต่า ตลอดจนสามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ยังมีความสาคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมาย
ได้ จุดเด่นข้อหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ คื อ การโต้ตอบ การพู ดคุ ย การแลกเปลี่ยนข้อมู ลกั น จึงเปรียบเสมือนเป็ น
ช่องทางให้กลุ่มคนที่มีคามสนใจในเรื่องที่ชอบเหมือนๆ กันพบกัน และมีการส่งต่อข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้
เข้าถึงและใกล้ชิดกับคนทั่วไปได้โดยง่าย คนกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีไอที คุ้นเคยกับเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้จะยึดติดกับเทคโนโลยีเสมือนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิต (โกวิท
วงศ์ สุ รวั ฒ น์ , 2556) คนกลุ่ มนี้ ให้ ความส าคั ญ กั บการโพสต์ และแชร์ รูปผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ รู ปร่ างหน้ าตาจึ งมี
ความสาคัญในการแสดงออก ซึ่งเป็นโอกาสกับแก่ธุรกิจความงามในอนาคต
L'Oreal ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นตลาดที่สามารถทายอดขายได้สูงสุดในกลุ่ม L'Oreal ประเทศอาเซียน ในปี
2558 ตลาดสกินแคร์ ในประเทศไทยมีมูลค่าโดยประมาณสูงถึง 26,000 ล้านบาท ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 5%
โดยตลาดสกินแคร์สาหรับผิวหน้า คิดเป็น 68% ของตลาด ในขณะที่ตลาดเมคอัพเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงสุด ใน
อัตรา 6.5% ด้วยมูลค่าตลาด 14,000 พันล้านบาท และได้ลงทุนเพิ่มขึ้นในสื่อดิจิตอลมีเดียถึง 130% เมื่อเทียบกับ
การลงทุนในในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากการสารวจของ L'Oreal, 2558) สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของ L'Oreal ที่
มุ่งเน้น ไปทางสื่อ ดิ จิ ต อลมากขึ้น มี แ คมเปญ ไม้เซลฟี่ (selfie sticks) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ก านิเย่ ซากุ ระ ไวท์ เป็ น หนึ่ ง
แคมเปญดิจิตอล ที่นาเอาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่ มาผลิตเป็นวิดีโอในยูทูปอย่างสร้างสรรค์
สร้างความสนใจจนมียอดคนดูเกือบ 3 ล้านคน และได้รับการยอมรับว่าเป็นแคมเปญดิจิตอลที่ดที ี่สุดของ L'Oreal จาก
ทั่วโลก การเสริมทัพด้วย นวัตกรรมที่แข็งแกร่ง การสื่อสารรูปแบบใหม่ด้วยสื่อดิจิตอล โดยทุ่มงบการลงทุนอย่างหนัก
ในสื่อดิจิตอลเพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคโมบาย และยังคงรักษาความเป็นผู้นาได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง
การใช้ส่ือ ดิ จิต อลอย่างมีประสิ ทธิภ าพยั งจะเป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ในการสร้างการเติบโตให้ กั บ L'Oreal ประเทศไทย
โดยเฉพาะในตลาดที่มีการใช้งานมือถือและโซเซียลมีเดียที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นมากอย่างในประเทศไทย จากสถิติ
ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเกือบ 82 ล้านคน และกว่า 37 ล้านคนใช้เฟสบุ๊คในทุกๆ เดือน นอกจากนี้ ยังมี
การใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน (We Are Social SG, 2016)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลกา รตลาดออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้
เครื่อ งสาอางตราสินค้ า L'Oreal ของกลุ่ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอาเภอหั วหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ ง
ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพั ฒ นากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ และเพิ่ม ประสิ ทธิภาพในด้าน
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การตลาดออนไลน์ เพื่อใช้ในการแข่งขันในธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและเป็นแนวความคิดให้กับผู้ที่สนใจใน
เรื่องนี้นาไปศึกษาต่อและใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศ
หญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง Generation Y ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยการตลาดออนไลน์ Website, Facebook, Instagram, YouTube,
Lorealthailand.com
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิงGeneration Y ใน
เขตอาเภอหัวหิน
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่ในเขตเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทาการตลาดในสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทา
ให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึน้ โดยใช้วธิ ีตา่ งๆ ในการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขาย
สินค้า ที่จะนาสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ มีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการ
โฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิดความสนใจ
จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด (ปณิศา มีจินดา, 2554)
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย นักการตลาดจึงควรศึกษาวิจัย
เพื่อตระหนักรู้ถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรม เช่ น Digital Savvy หรือ วิถีแห่งดิจิทัล เป็น
ชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่การสื่อสาร การแชร์ข้อมูล รวมทั้งการทาธุรกรรมและการดาเนิน
ธุรกิจ โดยกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัลจะมีความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวัยรุ่นติดสื่อสังคมออนไลน์ และ
ไม่สามารถขาดสมาร์ทโฟน ในขณะที่กลุ่ มคนรุ่นใหม่ที่ทางานในเมือง มีความต้องการเข้าถึ งข้อมูลข้ามสื่อ (Cross
Media Screen) คือ ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึงโลกออนไลน์ (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2557)
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แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้
การรับรู้ เป็นการเลือกข้อมูลข่าวสารของบุคคล จนเกิดเป็นภาพรวมต่อตราสินค้า ซึ่งการเลือกของผู้บริโภค
มีปัจจัยจากประสบการณ์ส่วนตัว ความเชื่อและทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้บริโภคจะรับรู้ตราสินค้าในภาพรวมที่
เกิดจากความรู้สึก ความเชื่อและทั ศนคติต่อตราสิ นค้า การรับรู้เป็น พื้นฐานที่ สาคั ญ ของแต่ละบุคคล เพราะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของ
สภาพตอนนั้นๆ ดังนั้นการรับรู้ที่มปี ระสิทธิภาพนัน้ จะขึน้ อยู่กับสิ่งเร้าละปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ (มาลินี มาลี
คล้าย, 2554:14)
แนวคิดเกี่ยวกับ Generation Y
การแบ่ งกลุ่ ม ประชากรตามช่ว งอายุ นั้ น เป็ น เกณฑ์ ที่ นั ก วิชการอเมริ กั น นิย มใช้ แต่ ก ารใช้เกณฑ์ น้ี ก็ ได้
แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โดยสรุป Generation Y จึงหมายถึง ประชากรที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.
1981 - 1996 หรือระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2539 อันเนื่องมาจากเป็นช่วงที่วิทยาการต่างๆเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่าง
ชัดเจน มีการคิดค้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย (Miller, & Washington, 2008, p. 21-27)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยการตลาดออนไลน์ ได้แก่
Website
Facebook
Instagram
YouTube
Lorealthailand.com

การรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า
L'Oreal ของกลุม่ เพศหญิง
Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ปัจจัยการตลาดออนไลน์ ได้แก่ Website, Facebook, Instagram, YouTube and Lorealthailand.com ทาให้เกิดการรับรู้
เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมมุติฐานของการศึกษา
1. ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผ่านทางWebsite ส่งผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal
2. ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ส่งผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal
3. ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผา่ นทาง Instagram ส่งผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal
4. ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผ่านทาง YouTube ส่งผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal
5. ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผา่ นทาง Lorealthailand.com ส่งผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal
สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่ม
เพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังนี้
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Y = 0.579+ (0.295)X2 + (0.206)X3 + (0.111)X4 + (0.367)X5
เมื่ อ Y แทน การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า L'Oreal ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
X2 แทน ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook
X3 แทน ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram
X4 แทน ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube
X5 แทน ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตรา
สิ น ค้ า L'Oreal ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ ซึ่ งเป็ น การวิจั ย เชิง
ปริม าณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่อ งมือ ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลใน
การศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับ
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง L'Oreal ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
-กลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ ที่ ใช้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่อ งส าอาง
L'Oreal เก็บข้อมูลโดย การแจกแบบสอบถาม โดยคัดกรองจากการสอบถามผู้หญิงที่เดินโซนเครื่องสาอาง และแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการตอบกลับ 400 ชุด
-ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่างที่ ใช้ในวิจั ย ครั้ง นี้ คื อ กลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง L'Oreal เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร จึงกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับ
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นัยสาคัญที่ 0.05 การคานวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะคานวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย
พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
เรื่อง อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของคาถามจะ
เป็นคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง Generation Y ด้านการเข้า
ใช้ส่อื ออนไลน์ ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็นคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) จานวน 4 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บการรับ รู้ ต ราสิ น ค้ า L'Oreal ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ผ่ า น
การตลาดออนไลน์ ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็นคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิ ง Generation Y จานวน 5
ด้าน ด้านละ 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปร
ผลตาม Likert scale ( ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552 )
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของตราสินค้า L'Oreal ของ
กลุ่มเพศหญิง Generation Y จานวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัด
แบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็ น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และแปรผลตาม
Likert scale โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting ดังนี้ ( ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552 )
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่วนที่ 6 เป็นคาถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอาง
ตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 1 ข้อ เป็น
คาถามปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น
สิ่งสาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกทั้งการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพ ลการตลาด
ออนไลน์ที่มีผ ลต่อ การรับรู้ เครื่องส าอางตราสิ น ค้ า L'Oreal ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหั วหิ น
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับพฤติกรรมการได้รับข่าวสารของกลุ่ม เพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน โดยการ
ประประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตราสินค้า L'Oreal ใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะนาและทาการปรับปรุ งแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้คา่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 แสดงว่า เครื่องมือ
มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเข้าใช้ส่ือออนไลน์ โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ โดยคานวณหาค่าสถิติ
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า
L'Oreal โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของตราสินค้า L'Oreal
ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อหาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอาง
ตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีทางสถิติโดย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ ( ประสพชัย พสุนนท์, 2553 )
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ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนีไ้ ด้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.5 การศึกษาจบในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80.8 อาชีพ
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.0 มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 71.5
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการเข้าใช้ส่อื ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ใน
การเข้าใช้เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ม ากกว่า 1 ครั้งต่อวัน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 89.8 โดยมีระยะเวลาเฉลี่ ยในการเข้าใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้งมากกว่า 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีช่วงเวลาที่เข้าใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 20.01-00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59.5 โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้าใช้ มากที่สุดคือ Facebook
คิดเป็นร้อยละ 60.5
ส่วนที่ 3 การรับรู้การตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้การตลาด
ออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง L’Oreal ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook คิดเป็นร้อยละ 41.8 บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจใช้เครื่องสาอางคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.0 คุณภาพสินค้าเป็นเหตุผลให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีก ารรับรู้ก ารจัด โปรโมชั่น ของ L’Oreal ผ่ าน Facebook คิ ดเป็ นร้อ ยละ 46.0
การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของ L’Oreal คิดเป็นร้อยละ 43.8
ส่วนที่ 4 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal
ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความต่อเนื่องของการอัพเดท
ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการนาเสนอผ่านสื่อ และตลาดออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการรับรู้สนิ ค้า ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการรับรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ของ L'Oreal
Mean
S.D.
สื่อสังคมออนไลน์
แปลความหมายตามเกณฑ์
3.981
0.684
การตลาดออนไลน์ผา่ น Website
มีการรับรู้มาก
4.041
0.662
การตลาดออนไลน์ผา่ น Facebook
มีการรับรู้มาก
3.875
0.849
การตลาดออนไลน์ผา่ น Instagram
มีการรับรู้มาก
4.108
0.701
การตลาดออนไลน์ผา่ น YouTube
มีการรับรู้มาก
4.111
0.784
การตลาดออนไลน์ผา่ น Lorealthailand.com
มีการรับรู้มาก
4.023
0.632
มีการรับรู้มาก
รวม
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal ผ่านการตลาดออนไลน์อยูใ่ นระดับการ
รับรู้มาก (Mean=4.023 และ S.D.= 0.632) และเมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้ าน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้การตลาด
ออนไลน์ผ่าน Website (Mean=3.981 และ S.D.= 0.684) การรับรู้การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook (Mean = 4.041
และ S.D. = 0.662) การรั บ รู้ ก ารตลาดออนไลน์ ผ่ า น Instagram (Mean =3.875 และ S.D.= 0.849) การรั บ รู้
การตลาดออนไลน์ ผ่ า น YouTube (Mean=4.108 และ S.D.= 0.784) และการรั บ รู้ ส่ื อ การตลาดออนไลน์ ผ่ า น
Lorealthailand.com (Mean=4.111 และ S.D.= 0.784)
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ส่วนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า
L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 4.110 และ S.D. = 0.702) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า L’Oreal (Mean = 4.190 และ S.D. = 0.775) การตระหนั ก ถึ ง ตราสิ น ค้ า
L’Oreal (Mean = 3.995 และ S.D. = 0.749) และการจดจาผลิตภัณฑ์ L’Oreal (Mean = 4.145 และ S.D. = 0.813)
จากการตลาดออนไลน์
ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal
ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุ ของอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้
เครื่ อ งส าอางตราสิ น ค้ า L'Oreal ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
123.899
5
24.708
134.489
0.00
การถดถอย (Regression)
72.595
394
0.184
ส่วนที่เหลือ (Residual)
รวม
196.493
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า
L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การก
ตลาดออนไลน์ ผ่ า น Website, การตลาดออนไลน์ผ่ าน Facebook, การตลาดออนไลน์ ผ่ า น Instagram, การตลาด
ออนไลน์ผ่าน YouTube, การตลาดออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com ทั้ง 5 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา L'Oreal
ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เมื่อ ใช้ก ารวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ ระดับนั ยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การตลาดออนไลน์เป็นตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error Beta
t
0.579
0.148
3.910
(Constant)
X1
-0.050
0.064 -0.049
-0.781
การตลาดออนไลน์ผา่ น Website
X2
0.313
0.049
0.295
6.461
การตลาดออนไลน์ผา่ น Facebook
X3
0.170
0.044
0.206
3.850
การตลาดออนไลน์ผา่ น Instagram
X4
0.111
0.048
0.111
2.329
การตลาดออนไลน์ผา่ น YouTube
X5
0.328
0.041
0.367
7.976
การตลาดออนไลน์ผา่ น Lorealthailand.com
R = 0.79 , R Square = 0.63 , Adjusted R Square = 0.63 , Std. Error of the Estimate = 0.43
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Sig.
0.000
0.435
0.000
0.000
0.020
0.000
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า
L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย
การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram, การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube, การตลาด
ออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com ดังปรากฏในตารางที่ 3
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคในตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ใน
เขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ มีค วามสั ม พั น ธ์ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การตลาดออนไลน์ผ่ า น
Facebook การตลาดออนไลน์ ผ่ า น Instagram การตลาดออนไลน์ ผ่ า น YouTube และการตลาดออนไลน์ ผ่ า น
Lorealthailand.com ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า L'Oreal มากยิ่งขึ้น และสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
การตลาดออนไลน์ผา่ น Website ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal
การตลาดออนไลน์ผา่ น Facebook ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal
การตลาดออนไลน์ผา่ น Instagram ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal
การตลาดออนไลน์ผา่ น YouTube ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal
การตลาดออนไลน์ผา่ น Lorealthailand.com ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal

ผลการวิจัย
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการเข้าใช้ส่ือออนไลน์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
89.8 โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้งมากกว่า 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ
40.5 มีช่วงเวลาที่เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59.5 โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เข้าใช้มากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 60.5 สอดคล้องกับแนวคิดสื่อสังคมออนไลน์ของ อภิชัจ พุก
สวัสดิ์, (2557) ที่ว่าสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย วิถีแห่งดิจิทัลเป็น
ชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่การสื่อสาร การแชร์ข้อมูล รวมทั้งการทาธุรกรรมและการดาเนิน
ธุรกิจ โดยกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัลจะมีความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวัยรุ่นติดสื่อสังคมออนไลน์ และ
ไม่สามารถขาดสมาร์ทโฟนได้
2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้การตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง L’Oreal ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เครื่องสาอางคือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.0 คุณภาพสินค้าเป็น
เหตุ ผลให้ ตั ดสิ นใจซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื่อ งส าอาง คิ ด เป็ น ร้อยละ 67.3 มีการรับรู้ก ารจัด โปรโมชั่น ของ L’Oreal ผ่ าน
Facebook คิดเป็นร้อยละ 46.0 การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของ L’Oreal
คิดเป็นร้อยละ 43.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ของมาลินี มาลีคล้าย, (2554:14) ที่ว่าการรับรู้เป็นพื้นฐานที่
สาคั ญ ของแต่ละบุค คล เพราะการตอบสนองพฤติก รรมใดๆจะขึ้นอยู่กั บการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพตอนนั้นๆ ดังนั้นการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและ
ปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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3. จากผลการศึกษาระดับการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal ผ่านการตลาดออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับการรับรู้
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
ผ่ า น YouTube (Mean=4.108 และ S.D.= 0.784) และการรั บ รู้ ส่ื อ การตลาดออนไลน์ ผ่ า น Lorealthailand.com
(Mean=4.111 และ S.D.= 0.784) สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดออนไลน์ของ ปณิศา มีจินดา, (2554) ได้กล่าวว่า
การทาการตลาดในสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทาให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ใน
การ โฆษณาและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ มีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการโฆษณาและถ่ายทอด
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้
บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด
4. จากผลการศึกษาปัจจัยการการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่ม
เพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้าน
การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และการตลาด
ออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com กล่าวคือ เมื่อตราสินค้า L'Oreal มีการให้ความสาคัญกับการทาการตลาดออนไลน์
ผ่านทาง Facebook, Instagram, YouTube และLorealthailand.com จะส่ งผลให้ ผู้บริโภคเกิ ด การรับรู้ต ราสิน ค้ ามาก
ยิ่งขึน้

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า การตลาดออนไลน์ ที่ มี ผ่ า น Facebook, Instagram, YouTube และ
Lorealthailand.com มีผลต่อการรับรู้เครื่องสาอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวคือ ตราสินค้า L'Oreal ควรให้ความสาคัญ กับการประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในด้านเหล่านี้ให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคสามารถตระหนักถึงตราสินค้าและสามารถจดจา
ผลิตภัณฑ์ L'Oreal จากการตลาดออนไลน์ได้
2. L'Oreal ควรทาการตลาดในรูปแบบอื่นๆควบคู่ไปด้วยและควรเปรียบเทียบการทาการตลาดออนไลน์กับ
การตลาดในรูปแบบอื่น เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อให้ทราบว่า ผู้บริโภคเกิดความสนใจและรับรู้ตราสินค้าผ่าน
การตลาดทางใดมากที่สุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด
3. L'Oreal ควรมีก ารศึก ษารูปแบบการตลาดออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ เช่น ศึก ษารูปแบบของข้อ ความที่
หลากหลายและสร้างสรรค์ลักษณะของเสียงที่สร้างสรรค์ที่จะทาให้ผู้บริโภคนัน้ สามารถรับรู้ตราสินค้าได้ดียิ่งขึ้น
ข้อแนะนาสาหรับงานวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรท าการศึ ก ษากั บ กลุ่ ม ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม อื่ น ๆ เช่ น Baby Boomer, Generation X,
Generation Z เพราะกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันก็จะมีความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป
2. การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทาการวิจัยในเชิงคุณภาพ
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเข้าใจระดับการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคได้ และจะทาให้งานวิจัยมีหลากหลายมุมมอง
3. ควรมีการศึกษาวิจัยการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ก้าวหน้า กระแสความนิยม ความรูส้ ึก การรับรู้ของบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
4. ควรมีการศึกษาอิทธิพลและรูปแบบของการทาการตลาดออนไลน์ในรูปแบบและประเภทอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการรับรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภค เช่น อีเมล์ บล็อก เว็บบอร์ด ไลน์ เป็นต้น
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถทาสาเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนา ขอขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้คาปรึกษาที่มีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัย
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยได้ขอ้ มูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน
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บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา GSHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ นาฬิกา
G-Shock ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเก็บตัวอย่างจากประชากรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศ
ชายและเพศหญิ ง โดยใช้วิธีก ารสุ่ ม แบบเจาะจงเก็ บ จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนซึ่ งสร้ า งสมการ
พยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.904 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(X2) บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ
(X3) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(X5) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ(Y) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 และสมการ
พยากรณ์คอื Y = 0.583 + (0.162)X2 + (0.226)X3 + 0.405)X5
คาสาคัญ: บุคลิกภาพ บุคลิกภาพตราสินค้า 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

1

คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120
1 Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120
* Corresponding author e-mail: ko_zzz@hotmail.com

2274

Proceedings

บทนา
ในปัจจุบันนาฬิกา มีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือบอกเวลาเท่านั้น แต่ยัง
กลายเป็นเครื่องประดับประจาตัวของหลาย ๆ คนด้วย นอกจากนี้ นาฬิกาข้อมือยังเป็นเหมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตน
ของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย และสามารถเสริมบุคลิกภาพของผู้ สวมใส่ได้ดีด้วย บุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มสง่าราศี
ให้กับผู้ที่สวมใส่ได้ สาหรับการเลือกสวมใส่นาฬิกา จะช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดใี ห้กับผู้สวมใส่ได้ หากเลือกให้เหมาะสม
กับตัวเองก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ และเสริมความโดดเด่นให้ กับข้อมือได้ด้วย และ
ยังเป็นการเสริม บุคลิกภาพให้กับผู้สวมใส่ให้มีความสวยงาม น่าเชื่อถือ และตราสินค้าของนาฬิกาที่ได้รับความนิยมใน
ปั จ จุ บัน นั่ น คื อ Casioบริ ษัท Casio ก่ อ ตั้ งขึ้น โดยมิ ส เตอร์ Tadao Kashio ในปี ค .ศ.1946 ในยุ ค ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่น ได้
ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทฯ ได้เปิดตัวนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกในตลาดเดือนพฤศจิกายนปี ค .ศ.1974
ในขณะที่ตลาดเองในขณะนั้นเพิ่งจะค้นพบเทคโนโลยีดิจิตอลขึ้นซึ่งทางบริษัทเอง เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
พั ฒ นานาฬิ ก าที่ จ ะเป็ น ผู้ น าตลาดได้ นาฬิ ก าของบริ ษั ท Casio มี ส ายการผลิ ต นาฬิ ก าทั้ ง 5 สายการผลิ ต ซึ่ ง
ประกอบด้วย นาฬิกา (G-Shock) เหมาะสาหรับวัยรุ่นผู้ชายที่มีรสนิยมและความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร (เบบีจ้ ี BabyG) เหมาะสาหรับวัยรุ่นผู้หญิงที่มีรสนิยมที่ทันสมัย (อีดิเฟียส Edifice) เหมาะสาหรับผู้ชายที่ช่ืนชอบความหรูหราเป็น
ทางการ (ชีน Sheen) เหมาะสาหรับสาววัยทางาน พนักงานออฟฟิศ และ (โปรเทรค Protrek)เหมาะสาหรับผู้ที่ชอบ
กิจกรรมผจญภัยผาดโผน ซึ่งมีเอกลักษณ์สะท้อนบุคลิกภาพของแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มเป้าหมายนั้น
โดยรุ่นที่ถอื ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบัน G-SHOCK เพราะเป็นรุ่นทีแ่ พร่หลายและเติบโตรวดเร็วมากในประเทศไทย
จุดเด่นของผลิต ภัณ ฑ์ CASIO G-SHOCK นั้นอยู่ที่ค วามมีเอกลั กษณ์ สามารถบ่ งบอกตั วตนของผู้ สวมใส่ ได้อ ย่าง
ชัดเจน รวมถึงคุณสมบัติที่มีความทนทาน กันกระแทกได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ มีรูปแบบที่แตกต่าง มีการปรับปรุงด้านการ
ใช้งาน กลไก สมรรถนะ และการออกแบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบัน G-SHOCK จัดอยู่ในอันดับ 1 ของตลาด
นาฬิกาสปอร์ตแฟชั่น และ ได้รับการจัดวางตาแหน่งสินค้าตรงจุดในส่วนแบ่งตลาดที่มั่นคงและ G-SHOCK ยังเป็นที่
นิยมของทั้งชายและหญิงทุกวัยในปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นตลาดสาคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซียมีการเติบโตของ
ยอดขายคาสิโอเฉลี่ยปีละกว่า 30% ต่อเนื่องเป็นเวลา 4-5 ปี ประกอบกับปัจจุบันชนชั้นกลางมีการขยายตัว และมี
แนวโน้มที่จะมีรายได้สูงขึน้ จึงมองว่าเป็นโอกาสที่จะนาเสนอและทาตลาดนาฬิกากลุ่มพรีเมี่ยม ปกติราคาเฉลี่ยของจีช็อคจะอยู่ที่ 4.9-6.9 พันบาท ที่ผ่านมาคาสิโอได้เพิ่มรุ่นที่เน้นฟังก์ชั่นราคาหมื่นกว่าบาท และเป็นครั้งแรกที่นากลุ่มพ
รีเมี่ยมราคา 3.5 หมื่นบาทเข้ามาขาย คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค โดยภายในไตรมาสแรกปีหน้าจะมี
ยอดขายอยูท่ ี่ 400 เรือน (สุรชัย ธาราสมบัต,ิ 2557)
จากการศึก ษาข้อ มูลข้างต้น บุ คลิกภาพของตราสิน ค้าที่ส่งผลต่อ การตัด สินใจซื้อ นาฬิกา G-Shock ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันในประเทศไทยมีสาขากว่า 400 แห่ง แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหาคร 70%
และพื้นทีตา่ งจังหวัด 30% เป็นเหตุผลที่เลือกวิจัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะสามารถเก็บข้อมูลได้ สะดวกรวดเร็ว
และเป็น ที่นิยมของผู้ บริโภคส่ วนมาก การศึก ษาวิจัยเรื่องนี้ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านบุ คลิกภาพที่ประกอบไปด้ วย
บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ )Sincerity) ,บุ ค ลิ ก ภาพแบบกระตื อ รื อ ร้ น )Excitement), บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี อ านาจ
)Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา )Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ )Ruggedness) ว่ามีปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพใดบ้างที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-shock ผู้ประกอบการสามารถนาผลวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์
และปรับปรุงใช้ในการประกอบธุรกิจ สามารถนาผลวิจัยที่ ได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้ดีย่งิ ขึน้ และ
สามารถออกแบบนาฬิกาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ นาฬิกา G-Shock ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึก ษาบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ าที่ มีอิทธิพ ลต่ อการตั ด สิ นใจซื้อ นาฬิ ก า G-Shock ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นาฬิกา G-Shock ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านบุคลิกภาพตราสินค้า
3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้
4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิ จัยครั้งนี้คือ พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2559

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
การศึก ษาพฤติก รรมการตั ดสิ นใจซื้อ ของผู้บริโภคเป็น การศึกษาเกี่ ยวกั บความต้องการของผู้ บริโภคว่า
ต้องการอะไรเพื่อที่นักการตลาดจะวางแผนทางการตลาดเพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2544, น.33-34)
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Buyer’s Decision Process) หรือขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
การซื้อมี 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรั ตน์, 2552, น.157) ดังนี้ 1.การรับรู้ปัญ หา 2.การค้นหาข้อมู ล 3.ประเมินค่ า
ทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ 5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า
ตราสินค้า หมายถึง การออกแบบสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าสินค้าเป็นของใครและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างไรและยังสามารถสร้างการจดจาต่อตราสินค้าของผู้บริโภค ทาให้สามารถบอกต่อในตราสินค้าให้เป็นที่จดจาใน
ตลาดได้ (Philip kotler :1984,1991)
บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่คนแสดงออกให้บุคคลภายนอกเห็น เป็นส่วนประกอบหนึ่งทางจิตวิทยาของมนุษย์ เช่น
คนสองคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกันอีกคนมีบุคลิกแบบห้าวหาญ ส่วนอีกคนมีบุคลิกภาพแบบอ่อนแอ (สุรศักดิ์ เทียบ
ฤทธิ,์ 2539)
บุ คลิ ก ภาพตราสิ น ค้ าในสามารถสะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ าที่ เป็ น จุด เด่ น ของสิ น ค้ าแต่ล ะตั ว และยั ง
สามารถสะท้อนบุคลิกภาพของผู้บริโภคที่บริโภคสินค้านั้นๆได้อีกด้วย (Plummer, 2000) ซึ่งบุคลิกภาพตราสินค้ า
สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(Excitement) บุคลิกภาพแบบมี
สมรรถนะ(Competence) บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness) ซึ่งใน
บุคลิกภาพแต่ละแบบก็จะมีแบ่งย่อยลงมาอีกเป็นด้านๆไป (Aaker, 1996)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยบุคลิกภาพของตราสินค้า
1.บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ
2.บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่าตื่นเต้น

การตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

3.บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ
4.บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา
5.บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยบุคลิกภาพของตราสินค้า ประกอบด้วย บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่า
ตื่นเต้น บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คอื กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่มผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
1.2 กลุ่มตั วอย่างที่ใช้ ในวิจัยครั้งนี้คือกลุ่ม ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวน
ประชากร การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการเลือก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
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1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย เอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการ
วิจัย การเลือกกลุ่มตั วอย่างแบบเจาะจงต้องอาศั ยความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ ใน เรื่อ งนั้น ๆของ
ผู้ทาวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา GSHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลาย คาตอบ ให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อนาฬิกา G-Shock ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด (Closeended Question) จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ นาฬิกาG-SHOCKของ
กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบจริงใจ บุคลิกภาพแบบน่าตื้นเต้น บุคลิกภาพแบบ
มีสมรรถนะ บุคลิกภาพแบบหรูหรา และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ จานวน 15 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในตราสินค้า G-Shock โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้
แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-Shock ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบ จานวน 3 ข้อ และ กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ
และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ศิลป์จารุ, 2552)
ส่วนที่ 5 คาถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
G-SHOCK ของผุ้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร จานวน 1 ข้อเป็น คาถามปลายเปิด
เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบแบบสอบถามค่าระดับความคิดเห็นและระดับ
ความเป็นจริง 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert scale) คะแนนที่กาหนดจะถูกคานวณออกมาในรูปของ
ค่าเฉลี่ยตามสูตรอันตรภาคชัน้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษาเรื่อง ดังกล่าว โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขจน
มั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบ ความเชื่อมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
2278

Proceedings

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้าง สูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
50.8 ) อายุ ม ากกว่า 30 ปี (ร้ อ ยละ 44) เป็ น คนที่ โสด (ร้อ ยละ46) การศึก ษาปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ57) มีอ าชีพ
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ38) มีรายได้มากกว่า 20,001 บาท (ร้อยละ 49.5 )
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อนาฬิกา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อนาฬิก ามากกว่า 10,001 บาท (ร้อยละ 35) มีความถี่ในการเลือกซื้อนาฬิกามากกว่า 4 ปี (ร้อยละ 45.8)
สาเหตุสาคัญที่สุดในการซื้อคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 25.3) ความชอบส่วนตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
(ร้อยละ 50.3) รับข่าวสารจากเพื่อนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 28) ซือ้ จักรยานจากร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ 59)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ นาฬิกา G-SHOCK
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพ
แบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุ ค ลิก ภาพแบบมีส มรรถนะ (Competence),บุ คลิ กภาพแบบหรูหรา (Sophistication)
และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการ
ตัด สิน ใจซื้ อ ของผู้ บริโภคอยู่ในระดั บเห็ น ด้วยมาก(Mean = 3.74 และ S.D.=0.76) และเมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ าน
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),บุคลิ กภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) (Mean = 3.43
และ S.D.=0.74) และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) ) (Mean = 3.61 และ
S.D.=0.76)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อนาฬิกา ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยูร่ ะดับ
เห็ น ด้ วยมาก (Mean = 3.80 และ S.D.=0.76) และเมื่อ พิ จารนาเป็ น รายข้อ พบว่า ท่ า นตั ด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าจาก
บุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 3.68 และ S.D.=0.99),ท่านตัดสินใจซื้อนาฬิกาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณค่าของ
ตราสินค้า (Mean = 4.15 และ S.D.=0.79) และ ท่านสามารถใช้ตราสินค้านาฬิกาในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัว
ท่าน (Mean = 3.57 และ S.D.=1)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกา
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย(Regression)
137.783
5
27.557
115.652 0.00
ส่วนที่เหลือ(Residust)
93.879
394
0.238
Total
231.662
399
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาG-SHOCK ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จากทั้ ง หมด 5 ด้ า น ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ (Sincerity) ,บุ ค ลิ ก ภาพแบบน่ า ตื่ น เต้ น
(Excitement), บุ คลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และบุคลิกภาพ
แบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้บุคลิกภาพการตัดสินใจซื้อเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัว
B
Std.Error
Beta
t
แปร
Constant
0.583
0.137
4.252

0.000

บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity)
บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement)
บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence)
บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication)
บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)

0.390
0.007
0.000
0.235
0.000

X1
X2
X3
X4
X5

0.036
0.162
0.226
0.054
0.405

0.042
0.059
0.055
0.046
0.046

0.041
0.166
0.220
0.053
0.406

0.860
2.728
4.124
1,190
8.776

Sig.

R=0.65 , R Square = 0.423 , Adjusted R Square = 0.415 , Std Error of the Estlimate = 0.578
จากการวิ เคราะห์ ต ารางที่ 2 พบว่ า บุ ค ลิ ก ภาพส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าG-SHOCK ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพียง 5 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น
(Excitement), บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส มรรถนะ(Competence), บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ า แบบหรู ห รา(Sophistication) และ
บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication)
ดังปรากฏในตารางที่ 4 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาG-SHOCK ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ด้านดังนี้
Y = 0.583 + (0.162)X2 + (0.226)X3 + 0.405)X5
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาG-SHOCK
ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพ
แบบน่ า ตื่ น เต้ น (Excitement), บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส มรรถนะ (Competence), บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ า แบบหรู ห รา
(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลให้บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกา และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ(Sincerity) ไม่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ นาฬิกา
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่าตื่นเต้น(Excitement) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ(Competence) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ นาฬิกา
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา(Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ(Ruggedness) ที่สง่ ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้ นาฬิกา
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สรุปผลและอภิปลายผล
1. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.74 และ S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ(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),บุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ า วหาญ (Ruggedness) (Mean = 3.61 และ S.D.=0.76) ,บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี
สมรรถนะ (Competence) (Mean = 3.51 และ S.D.=0.87) ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
บุคลิกภาพด้านอื่นๆ มากกว่าบุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) โดยที่ผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อตราสินค้าตามบุคลิกภาพ
ส่วนตัว ตามความชอบ มากกว่าที่จะตามแบบคนอื่น เนื่องจากบุคลิกภาพของตราสินค้าในแต่ละด้านจะสะท้อนความ
เป็นตัวเองออกมาผ่านเอกลักษณ์ ของตราสินค้า(Aaker, 1996) ผลที่ออกมาจึงสามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพมีส่วน
สาคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ ๆ
2. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้า
ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพียง 3 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่
บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ
(Ruggedness) และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และ บุคลิกภาพตราสินค้า
แบบจริ ง ใจ(Sincerity กล่ า วคื อ เมื่ อ ตราสิ น ค้ า นาฬิ ก าให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่อ งของบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ า ในด้ า น
บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence), และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ
(Ruggedness) จะทาให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้ สินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 3 ด้านที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มองว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้า อาจจะด้วยบุคลิกภาพของตรา
สินค้าเหมือนเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภค(Aaker, 1996) ว่ามีลักษณะและความชอบแบบไหน และยัง
สามารถบอกไปถึงลักษณะนิสัยของผู้บริโภค จึงเป็นส่วนช่ วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นและพึงพอใจกับ
สินค้าที่ซอื้ ไป

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของ
ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบบน่ า ตื่ น เต้ น
(Excitement), บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส มรรถนะ (Competence) และบุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ า วหาญ (Ruggedness) แต่
ความสัมพันธ์ในด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือเมื่อตราสินค้านาฬิกาให้ความสาคัญกับ
บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ
(Ruggedness) จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้านาฬิกาได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าตราสินค้านัน้ สามารถ
บ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ดังนัน้ ตราสินค้าให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้าแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงกล
ยุทธ์ ดังนี้
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1. บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ งใจ (Sincerity) เนื่ อ งจากบุ ค ลิ ก ภาพแบบหรู ห ราไม่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผู้บริโภค ดั งนั้ นองค์ก รธุรกิจไม่จาเป็น ต้องให้ ค วามส าคั ญ ในด้ านบุ คลิ กภาพแบบจริงใจในตราสิน ค้าเนื่องจากให้
ความสาคัญไป ไม่สามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้
2. บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหรูหราไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จาเป็ นต้องให้ความส าคัญ ในด้ านบุคลิก ภาพแบบหรูห ราในตราสินค้าเนื่องจากให้
ความสาคัญไป ก็ไม่สามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้
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อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike ของกลุ่มผู้บริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร
The influence of digital marketing on Nike brand awareness of consumer in
Bangkok
เกตุวิดี สมบูรณ์ทวี1 จิรายุส นะมา1 และวสุธร เกียรติทรงพานิช1
KedwadeeSomBultawee1, JirayuthNama1 and WasuthornKaitsongpanich1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการตลาดออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Nike ของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด400 คนใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่ม
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.876วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอย เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ
ปัจจัยการตลาดออนไลน์ผ่าน Website(X1) ปัจจัยการตลาดอออนไลน์ผ่าน Facebook (X2) ปัจจัยการตลาดสื่อออนไลน์
ผ่านInstagram (X3) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านYoutube(X4)ปัจจัยการตลาดสื่อออนไลน์ผ่าน Line (X5) ส่งผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์ การรับรู้ตราสินค้า

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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บทนา
การสื่อสารของมนุษย์ในสมัยก่อนเป็นการสื่อสารที่มีความเรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นการพูดปากต่อปาก การใช้
โทรศัพท์ หรือการเขียนจดหมาย จนกระทั่งในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาจนมีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสื่อสาร
ทาให้มนุษย์มีการรับส่งและแบ่งปันข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดช่องทางใหม่ๆในการติดต่อสื่อสาร เข้าถึงข้อมูล
ข่ า วสารได้ ส ะดวก รวดเร็ ว และครอบคลุ ม สื่ อ ออนไลน์ ถู ก น ามาช่ว ยในการตลาดเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางด้านการสื่อสาร ก่อให้เกิดการรับรู้ได้ทันที ไม่วา่ ที่ใดเวลาใดก็ตาม
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เป็นกิจกรรมหรือการกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์สร้างการรับรู้และ
เสริมสร้างให้กลุ่ม เป้ าหมายเกิดความสนใจและเข้าใจต่อ ผลิตภั ณ ฑ์ จนสามารถน าไปกระตุ้นให้ผู้ บริโภคเกิด การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ในยุคของการสื่อสารที่ไร้พรหมแดนมีการแข่งขันทางธุรกิจกันเป็นจานวนมาก การเข้าถึง
พฤติกรรมของมนุษย์ทาได้งา่ ยขึน้ เกิดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและค่านิยมของมนุษย์
ในปัจจุบันโลกอินเตอร์เน็ตมีเว็บไซต์ในลักษณะ Social Networking Service (SNS) ออกมามากมาย ซึ่งเป็นบริการผ่าน
เว็บไซต์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ต โดยเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ (Online Social Networking) เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ใหม่ ที่ เป็ น ที่ นิ ย มมากจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน (จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์. 2552)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นในหลายด้าน ทาให้ผู้บริโภคมีสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละคนได้ โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีความกว้างขวางและ
รวดเร็ ว ส่ งผลต่อ การรับรู้ ของผู้ บริโภค ความต้อ งการของผู้ บ ริโภคมีค วามแตกต่า งกั น ออกไปแต่ในการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะให้ความสาคัญกับตราสินค้าที่มีช่ือเสียง และ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งก่อนที่จะมีการ
บริโภค ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ตา่ งๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สะดวกในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
Nike ถื อ เป็ น ตราสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม มี ค วามทั น สมั ย และมี ค วามหลากหลายในด้ า นชนิ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งตราสินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็น Nike ไม่ใช่แค่ชื่อแต่รวมไปถึง สัญลักษณ์ และการออกแบบให้มีการ
จดจาง่าย ด้วยการออกแบบดีไซน์อันสวยงาม พร้อมกับยัดเทคโนโลยีตา่ งๆเข้ ามามากมาย อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า
ถุงเท้า เสื้อผ้า และอื่นๆอีกมากมาย นั้นส่งผลให้ผู้บริโภคนัน้ เกิดการรับรู้และจดจาได้ง่าย การที่ Nike เป็นที่จดจาง่าย
นัน้ ทาให้ส่งผลต่อความถึงพอใจทางด้านอารมณ์อกี ด้วย ทาให้ช่วยกระตุ้นในการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภคได้ด้วย
ตนเอง และตราสินค้า Nike นัน้ ยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอีกด้วย
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike
ของกลุ่ ม ผู้ บริ โภคในเขตกรุง เทพมหานคร เนื่ อ งจากกรุ งเทพมหานครเป็ น เมื อ งใหญ่ และเหตุ ผ ลหลั ก เลยคื อ 1.
ประชากรในกรุงเทพมหานครใช้คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 53.3) ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 48.8) และใช้โทรศัพท์มือถือ
(ร้อยละ 85.0) ซึ่งสูงกว่าภาคและจังหวัดอื่นๆ (สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
พ.ศ. 2556) อาจเพราะด้วยมีความหลากหลายของประชากรสูง และเป็นสังคมที่ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยูต่ ลอดเวลา
และในความหลากหลายของประชากรนัน้ ก็เป็นสิ่งที่จะทาให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่น่าสนใจใน
การทาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาอิทธิผลของการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike ของกลุม่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล
ความหมายของการตลาดดิจิทัล
Wertime และ Fenwick (2008) ได้ ให้ความหมายของ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ว่าคือ “พัฒนาการของ
ตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อบริษัทดาเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัล สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่มี
รหัสระบุตัวผู้ใช้ได้จึงทาให้นักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละคนในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็น
ประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเหมือนการทางานของเครือข่ายเซลล์ประสาทสั่งการ นักการ
ตลาดสามารถนาข้อมูลที่ทราบแบบเรียลไทม์น้ีรวมทั้งความคิดเห็นที่รับตรงจากลูกค้ามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บริโภคในโอกาสต่อ ๆ ไป” หรือ วิธีการในการส่งเสริมสินค้าและบริการโดยอาศัยช่องทางฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ
เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคในเวลาที่ ร วดเร็ ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการ มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว และใช้ ต้ น ทุ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Reitzen J. 2007: ออนไลน์)
ความสาคัญของสื่อดิจทิ ัลและการตลาดดิจิทัล
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทย เพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่ใช้งานทุกวัน โดยค่าเฉลี่ยการออนไลน์ต่อสัปดาห์
เท่ ากั บ 16.6 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าการใช้เวลากั บสื่อ ทีวีแ ละดู รายการที่ตั วเองสนใจผ่ านวีดี โอออนไลน์ขณะที่ วีดีโอ
ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในปี 2012 มีจานวนคนเข้าชมโฆษณาและไวรัลคลิปของบางแบรนด์มากกว่า 1 ล้านครั้ง อีกทั้งเฟ
ซบุ๊ก (Face book)เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตยอดนิยม ที่ผู้ใช้ Social network จานวน18 ล้านคน เข้าถึงมากที่สุด หรือ
85% เมื่อเทียบกั บการใช้ twitters (10%) และ instagram (5%) คนไทยใช้เฟสบุ๊ก ในการโพสต์ข้อความต่างๆ (Likes,
Comments, Shares) จานวน31 ล้านโพสต์ต่อวัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 624,000 ครั้งต่อวัน และส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ที่
ใช้บริการเฟสบุ๊กนิยมใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ 12 เคลื่อนที่ จากแนวโน้มนี้ทาให้การใช้งานสื่อดิจิทัล
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างการรับรู้สินค้าแต่รวมถึงการบอกต่อและภักดีกับแบ
รนด์พร้อมจะปกป้องแบรนด์และโดยภาพรวมมูลค่าในสื่อดิจิทัลก็เติบโตไม่ํากว่
ต่ าร้อยละ 30 หรือ 3,000 ล้านบาทใน
ปี 2012 โดยกว่าครึ่งถูกใช้ไปในเว็บไซต์ต่าง ๆ ในบางรูปแบบ เช่น การซื้อแบนเนอร์และการใช้วีดีโอออนไลน์มาร์เก็ต
ติ้ง และมูลค่าในสื่อดิจิทัลประมาณร้อยละ 30 อยู่ที่ เสริร์ชมาร์เก็ตติ้ง และร้อยละ 10-20 อยู่ที่โซเชี่ยลมีเดีย โดย
เฉพาะที่เฟซบุก๊ ที่สองส่วนหลังนี้มีแนวโน้มเติบโตมากขึน้ (Positioningmag, 2554 : ออนไลน์)
แนวความคิดการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ
การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสารตลาดซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาแผนงานกาสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเช่ น
การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และนาวิธีการสื่อสารแบบ
ต่างๆ เหล่านี้มาทางานร่วมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุด
โดยผ่านข่าวสารต่างๆ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์,2555)
แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า
เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสิน ค้าแล้วผุ้บริโภคจะเกิด ความคุ้น เคยในสินค้ านั้น ทาให้สินค้ าเป็นที่น่า
ไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
ตราสินค้าทีเ่ ป็นที่รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคไม่มกี ารตระหนักถึงตราสินค้ามาก่อน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,
2547)
แนวความคิดการทาการตลาดแบบ Social Media Marketing ( SMM )
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Social Media Marketing เป็น การทาการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีกาลังต้นทุน การผลิ ตค่อนข้างต่ าแต่มี
ศั ก ยภาพค่ อ นข้ า งสู ง จึ งสามารถตอบโจทย์ให้ แ ก่ บริ ษัท หรือ องค์ ก รที่ ทาการตลาดทางอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ อ ย่า งตรง
เป้าหมายแบบตัวต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันทันด่วน รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ (สยุมพร ธรรมเสน ,2557)

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

อิทธิพลการตลาดออนไลน์
- การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
- การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook
- การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram
- การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube
- การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line

สมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานข้อที่1
รับรู้ตราสินค้า Nike
สมมุติฐานข้อที่2
การรับรู้ตราสินค้า Nike
สมมุติฐานข้อที่3
การรับรู้ตราสินค้า Nike
สมมุตฐิ านข้อที่4
การรับรู้ตราสินค้า Nike
สมมุติฐานข้อที่5
รับรู้ตราสินค้า Nike

การรับรู้ตราสินค้า Nike

อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการ

อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อ
อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อ
อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ส่งผลต่อ
อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการ
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วิธิวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อหรือเคยใช้สินค้า Nikeในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประชากรที่ใช้
ศึ ก ษาวิจั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คอื กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ัยจึงใช้สูตรการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5%
(0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยาวานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคานึงถึง
สัดส่วนองค์ประกอบของประชากรส่วนโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า(quota sampling)คือ เก็บข้อมูลจาก
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาสยามสแควร์วัน สาขาสยามพารากอน และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สถานที่ละ 100 คน
(ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169)รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คนเนื่องจากทั้งสี่สาขานี้ถือเป็นจุดศูนย์รวมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึ งทาให้ทั้งสี่สาขานี้มีผู้บริโภคเลือกใช้บริการและเลือกซื้อมากกว่าสาขาอื่นๆ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาข้อมูลการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคจากทัง้ สี่สาขานี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike”
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์มจี านวน 10 ข้อ ซึ่งลักษณะคาถามจะ
เป็ น ค าถามปลายเปิ ด (Close-ended question) ค าถามแบบเลื อ กตอบแบบ (Maltiple choice) และเลือ กตอบข้ อ ที่
เหมาะสมที่สุด
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ืออนไลน์ของตราสินค้า Nike ในเขตกรุงเทพมหานครมี
จานวน 25 ข้อ ให้เลือกตอบข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถานที่เห็นด้วยมากที่สุด แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์
ผ่านWebsite ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebookด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านInstagramด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน
Youtube และด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัด
แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็ น 5 ระดั บ ให้ เลื อ กค าตอบเพี ย งค าตอบเดี ย ว และ
กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า Nikeซึ่งเป็นคาถามชนิดให้เลือกตอบจานวน 3 ข้อ โดยใช้
ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล แบบอั น ตรภาค (interval Scale) เป็ น การวั ด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) โดย
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กาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียวและกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert
scale (ธานิน ทร์ ศิล ป์ จารุ , 2552)เกณฑ์ก ารอภิปรายผลการวิจั ย ลั กษณะแบบสบถามที่ ใช้ในระดั บการวัด ข้อ มู ล
ประเภทอั น ตรภาคชั้ น (Interval scale) เป็ น การวั ด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) ให้ เลื อ กตอบ
แบบสอบถามค่าระดับความคิดเห็นและระดับความเป็นจริ ง 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert scale)
คะแนนที่กาหนดจะถูกคานวณออกมาในรูปของค่าเฉลี่ยตามสูตรอันตรภาคชัน้
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลการตลาด
ออนไลน์ของตราสินค้า Nike ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับปัจจัยการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วนา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนา และ
ทาการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551)ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้คา่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ0.863แสดงว่า เครื่องมือมีความ
เชื่อมั่นสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ ของ Nike โดย
คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 3 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ส่ื อ ออนไลน์ ข องตราสิ น ค้ า Nike โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของผู้บริโภค โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพล
การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Nike ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อิทธิพลการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา
สินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 16 – 22 ปีคิดเป็นร้อยละ
50.8 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 77.5 การศึกษาจบในระดับปริญญาตรีคดิ เป็นร้อยละ 55.3 อาชีพนักศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 38.8 มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 40.5
ส่วนที่ 2 ในการวัดระดับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดยการตลาดออนไลน์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสินค้า Nike ผ่าน Facebook มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.0 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้
สินค้าของ Nike มากที่สุดคือเป็นความชอบส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 63.0 สาเหตุที่ทาให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของ Nike
มากที่สุดคือคุณภาพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 65.3 สินค้าของ Nike ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อมากที่สุดคือรองเท้าคิดเป็นร้อยละ
75.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซอื้ สินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ คิดเป็นร้อยละ 58.3 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อ
สินค้าต่อครั้งคือ 1,501 – 2,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.3 ซึ่งความถี่ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่คือ 9 – 11เดือนต่อครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 57.0 โดยมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook คิดเป็นร้อยละ 47.0 สื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมาก
ที่สุ ดคื อ Facebook คิด เป็น ร้อยละ 65.5 และสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อ การตั ดสิ นใจซื้อ ของกลุ่ มตั วอย่างมากที่ สุด คื อ
Facebook คิดเป็นร้อยละ 51.8
ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านการตลาดออนไลน์ให้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ความน่าเชื่อถือของสื่อความน่าสนใจของการนาเสนอผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้สนิ ค้า
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพั นธ์ส่ือสังคมออนไลน์อยู่ใน
ระดับการรับรู้มาก (Mean = 3.8975 และ S.D. = 0.59564) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่าการรับรู้
สื่อประชาสัม พันธ์ผ่านWebsite (Mean = 4.0585 และ S.D. = 0.54130) การรับรู้ส่ือประชาสั มพันธ์ผ่าน Facebook
(Mean = 4.0180 และ S.D. = 0.62390) การรั บ รู้ส่ื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นInstagram (Mean = 3.7160 และ S.D. =
0.92319) ก า รรั บ รู้ สื่ อ ป ระชาสั ม พั น ธ์ผ่ าน Youtube (Mean = 3.8505 แ ล ะ S.D. = 0.75470) ก า รรั บ รู้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านLine (Mean = 3.8445 และ S.D.= 0.76981)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยูใ่ น
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
จากการพิจารณารายข้อแสดงให้เห็นถึงระดับความคิด เห็นในการรับรู้โดยการสังเกตและสามารถจดตราสินค้า Nike
ได้เป็นอย่างดี
ส่ว นที่ 5 ความสัม พั น ธ์ระหว่างปั จจั ยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อ การรับรู้ในตราสิ น ค้า Nike ของกลุ่ ม
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 2

2289

Proceedings

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ใน
ตราสินค้า Nike ของกลุม่ บริโภคในกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares df
MeanSquare F
Sig.
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residual)
รวม

60.154
77.373
137.528

5
.394
.399

12.031
.196

61.264

.000b

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของกลุ่ม
บริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5 ปัจจัยประกอบไปด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน
Facebook การประชาสัม พั นธ์ ผ่านInstagramการประชาสั มพั น ธ์ผ่ าน YouTube การประชาสั มพั น ธ์ผ่ าน Line ทั้ ง 5
ปัจจัยนีส้ ่งผลต่อการรับรู้ในตรา Nike ของกลุม่ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
1.564
.174
8.974
.000
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
X1
.170
.060
.157
2.859
.004
Website
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
X2
. 459
.059
. 488
7.792
.000
Facebook
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
X3
.088
.034
.139
2.588
.010
Instagram
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
X4
-.161
.046
-.207
-3.537
.000
Youtube
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
X5
.105
.039
.138
2.703
.007
Line
R = 0.661, R Square = 0.437, Adjusted R Square = 0.43, Std.Error of the Estimate = 0.44315
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของกลุ่ม
บริโภคในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ปัจจัยประกอบไปด้วยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ด้านการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่านInstagramและด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์
ผ่าน YouTube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคดังปรากฏในตารางที่ 3
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของกลุม่ บริโภคในกรุงเทพมหานครได้ดังนี้
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Y = 1.564 + (0.157)X1 + (0.488)X2 + (0.139)X3 + (-0.161)X4 + (0.138)X5
จากการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ พบว่ า การรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคในตราสิ น ค้ า Nike ของกลุ่ ม บริ โ ภคใน
กรุ ง เทพมหานครจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Website ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook ด้านประชาสัมพันธ์ผ่านInstagramและด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านLine มากจะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Nike มากยิ่งขึ้นและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้าNike
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า
Nike
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Instagram ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า
Nike
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน YouTube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike
การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปลายผล
1. จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ส่ือพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของสิน ค้า Nike ผ่านทางการเข้าชม Facebook (ร้อยละ 43.0) เมื่อเกิด การรับรู้การมีตั วตนของตั วสิ นค้ าแล้ วกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสินค้าต่างๆซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สินค้าก็คือเป็นความชอบส่วน
บุคคล (ร้อยละ 63.0) ซึ่งจะทาการนาสินค้าของ Nike มาเปรียบเทียบคุณภาพสินค้ากับตราสินค้าอื่นๆซึ่งคุณภาพตรา
สินค้าของ Nike เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ร้อยละ 65.3) สินค้าส่วนใหญ่ของตราสินค้า Nike ที่
ได้รับความนิยมในการบริโภคก็ยังคงเป็นรองเท้า (ร้อยละ 75.3) ที่เป็นสินค้ายอดนิยมของตราสินค้า Nike โดยนิยมซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ (ร้อยละ 58.3) ของ Nike โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งอยู่ที่ 1,501 –
2,000 บาท(ร้อ ยละ 35.3) และมี ค วามถี่ ในการซื้ อ เครื่อ งสิ น ค้ าอยู่ ที่คื อ 9 – 11เดือ นต่อ ครั้ ง(ร้ อ ยละ 57.0)ซึ่ งสื่ อ
ออนไลน์ผ่าน Facebook (47.0) ก็เป็นสื่อที่สามารถรับรับรู้ขา่ วสารด้านโปรโมชั่นผ่านสื่อชนิดนี้ส่อื ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึง
ได้มากที่สุดยังคงเป็น Facebook (65.5) ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมอีกทั้ง Facebook (51.8) ก็ยังเป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ามากที่สุดเช่นกันจากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดการทาการตลาด
แบบ SMM ที่กล่าวไว้วา่ การทาการตลาดบนสังคมออนไลน์มีตน้ ทุนต่าแต่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงได้ตรงจุดมีการ
กระจายข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ(สยุมพรธรรมเสน ,2557)จึงทาให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อหลักที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารอีกทั้งยังสอดคล้องกับสมมติฐานที่กล่าวไว้ว่ารูปแบบสื่อการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ใน
ตราสินค้า Nike ของกลุม่ บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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2. จากการศึกษาระดับปัจจัยของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า
Nike ของสื่อต่างๆโดยพบว่าระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก
(Mean = 3.8975 และ S.D. = 0.59564) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่าการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์
ผ่าน Website (Mean = 4.0585 และ S.D. = 0.54130) การรับรู้ส่ือประชาสัมพั นธ์ผ่าน Facebook (Mean = 4.0180
และ S.D. = 0.62390) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่านInstagram (Mean = 3.7160 และ S.D. = 0.92319) การรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านYoutube (Mean = 3.8505 และ S.D. = 0.75470) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean =
3.8445 และ S.D.= 0.76981) จากข้อมูลข้างต้นทาให้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิดส่งผล
ให้เกิดจากรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในระดับมากทุกสื่อสอดคล้องกับแนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิง
บูรณาการ(Kotler and Armstrong,1999)กล่าวไว้ว่าการสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและนา
การสื่อสารแบบต่างๆมาทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ดีที่สุดสอดคล้องกันนาไปสู่การ
รับรู้ตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ตราสินค้า
3. จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า Nike ของการตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความ
เชื่อมั่นในตราสินค้า Nike ของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพียง 4 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์
ผ่าน Website, Facebook, Instagram และ Line จะทาให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ในตราสินค้ามากขึ้นจากปัจจัยการสื่อสาร
การตลาดทั้ง 4 ด้านที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคมองว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยการตลาด
ออนไลน์อาจจะด้วยการตลาดออนไลน์เป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้าและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคอีกทั้งยัง
สามารถบอกไปถึงการรับรู้ข่าวสารและความต้องการของผู้บริโภคได้จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สิ น ค้ า ได้ ง่ า ยขึ้ น และพึ ง พอใจกั บ สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ค่ อ นข้ า งน้ อ ย 1 ด้ า นคื อ การ
ประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Youtube ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ที่ว่า ผู้บริโภคจะเลือกซือ้ ตราสินค้าที่เป็นที่
รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคไม่มกี ารตระหนักถึงตราสินค้ามาก่อน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)
การรับรู้การตลาดออนไลน์ผ่านYoutubeมีข้อดีสามารถรับรู้ส่ือต่างๆได้เป็นภาพเคลื่อนไหวมีทั้งภาพเสียงและสามารถ
กด Subscribe เพื่อติดตามการอัพเดทรายการภายช่องรายการในYoutubeที่เราสนใจได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตาม
ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ชนิดนีจ้ ะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการรับรู้หรือมีความต้องการที่จะเข้าชมสื่ออยู่แล้วและ
การโฆษณาผ่านYoutubeไม่ได้สร้างการรับรู้ในระดับที่มากพอสมควรหรือยังไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดให้บริโภคสนใจ
ได้ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่านYoutubeจึงไม่มผี ลต่อการรับรู้ตราสินค้า

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาอิทธิ พ ลการตลาดออนไลน์ที่ มีผ ลต่ อ การรับ รู้ต ราสิ น ค้ า Nike ของกลุ่ ม บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจากผลการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบว่าทุกสื่อสามารถสร้างการรับรู้ตรา
สินค้าได้อยู่ในระดับมากโดยสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากที่สุดคือ Facebook อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุดเช่นกันดังนัน้ จึงควรมีการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นหลักรองลงมาคือ
Websiteโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ชนิดอื่นๆมาใช้เพื่อสนับสนุนสื่อที่ได้รับความสนใจให้เกิดการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
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ข้อเสนอแนะที่นาไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าประเภทอื่นๆที่ใช้ส่ือ สังคมออนไลน์เป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดกล่าวคือการนาแบรนด์ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อ
ประเภทเดียวกันมาเปรียบเที ยบเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการรับรู้ผ่านช่องทางของสื่อชนิดนั้นๆและมี
ประสิทธิภาพที่ต่างกันเพื่อนามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ
ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย
ให้มีความหลากหลายและกว้างขึน้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนจากการวิจัยเชิงปริมาณไปปรับทาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลมีที่ความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเช่นอาจมีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลทาให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงซึ่งเสียสละเวลาในการให้คาแนะนาข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษาและ
ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณ ภาพรวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาจนทาให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ และเป็นผลงานวิจัยที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่มากก็นอ้ ย
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ค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
The values affecting customers purchasing behavior on UNIQLO product in
Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ ภูร่ ะหงษ์1* และ กฤตยศ ทองแดง1
Kedwadee Sombultawee1, Kanokwan Poorahong1* and Kittayod Tongdang1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและความสัมพั นธ์ระหว่าง
ค่านิยมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผู้บริโภคสินค้าจากยูนิโคล่ในกรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของยูนิโคล่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จานวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตั วอย่างแบบวิธีก ารสุ่ ม อย่า งง่า ย (Sample Random Sampling) เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
ค่านิยมมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิจัย คือ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (X4) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะสินค้าของยูนโิ คล่ไม่สามารถกาหนดสนุทรียภาพของผู้บริโภคได้ ดังนัน้ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ
จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิ คล่ แต่ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (X1) ค่านิยมด้านสังคม (X2) และค่านิยมด้านวัตถุ
(X3) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 และสมการพยากรณ์ คือ Y = 0.418 + (0.254)X1 + (0.428)X2 + (0.191)X3 + (0.021)X4
คาสาคัญ: การตัดสินใจซือ้ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ

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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บทนา
ในยุคปัจจุบันที่ปัจจัย 4 ยังคงมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการดาเนินชีวิต รวมทั้งเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
เองก็ ถื อเป็น ปั จจัย หลัก ที่ข าดไม่ได้ด้ วยเช่น กัน การเลือกเสื้อผ้ าที่ ดีและเหมาะสมกั บฐานะ มีรูปแบบการใช้งานที่
เหมาะสมและมีความนาสมัย สามารถก้าวทันยุคสมัยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในปัจจุบันคนไทยมี
พฤติกรรมจับจ่ายใช้สอยและให้ความสาคัญกับเสื้อผ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยเฉลี่ยผู้บริโภคชาวไทยซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3% ทุกๆปี โดยมี 58% ซื้อเสื้อผ้าอย่างต่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกว่า , 93% มองว่าคุณภาพที่ดีเป็นปัจจัย
สาคัญในการซื้อเสื้อผ้า และ 57%ยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อคุณภาพที่ดี ของสินค้า (ไกรภพ แพ่งสภา, 2557) และจากการ
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเสื้อผ้าดังกล่าวทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเสื้อผ้าขึ้น ซึ่ งสินค้าฟุ่มเฟือย
หลายประเภทเป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ แบรนด์เนมที่มีช่อื เสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มักมีราคาแพง จึงทา
ให้เจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่ ใช้การสร้างภาพลักษณ์ ในด้านของคุณ ภาพ ราคา และ การออกแบบที่ทันสมัยตรงใจ
ผู้บริโภค สร้างความภาคภูมิใจในการซื้อสินค้า สามารถสร้างความแตกต่างในด้านของฐานะซึ่งผู้บริโภคที่มฐี านะดี ไป
จนถึงปานกลางหรือรายได้น้อยก็สามารถซื้อสินค้าได้เช่นกัน ทาให้ค่านิยมในการใช้แบรนด์สินค้าจากต่างประเทศมี
มากขึน้ (อายุวรรณ อัจฉริยวงศ์กุล, 2547: 123-136 )
การอุปโภคบริโภคของสินค้าแบรนด์เนมนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในศตวรรษที่ 21 ( Kapferer;
& Bastien,2009) ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อสินค้า “แบ
รนด์เนม”อาจจะมาจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ อาจเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ฉะนั้นความภักดีต่อตรา
สินค้าหรือความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) นั้นถือเป็นงานสาคัญที่แทบทุกบริษัทแสวงหา ยิ่งลูกค้ามีความภักดี
ต่อตราสินค้ามากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตราสินค้า (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นไปด้วยและการที่ลูกค้ามี
ความภักดีสูงต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็ยังหมายถึงโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับแบรนด์ๆนั้น ทั้งในด้านของ
ยอดขาย การบริหารต้นทุนในการทาธุรกิจที่ต่าลง เพิ่มโอกาสในการทากาไรที่มากขึ้น รวมถึงโอกาสในการขยายตลาด
ของแบรนด์ให้กว้างขวางมากขึน้ (Gazebo, 2009)
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
และองค์กรธุรกิจเองสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตรงตาม
ค่านิยมของผู้บริโภค จนทาให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าขึ้น ทาให้เกิดโอกาสทางการตลาด สามารถวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ซอื้ สินค้าจากแบรนด์ยูนิโคล่
2. เพื่อศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าจากยูนโิ คล่ในกรุงเทพมหานครฯ

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ
Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภค
แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภค
คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งเงิน เวลา และกาลัง เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน
และบ่อยแค่ไหนของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเช่นนัน้ ภาพลักษณ์ที่ดีจะสร้างความน่านิยม
เลื่อมใส และภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ก็จะทา ให้การดา เนินงานของสถาบันนัน้ ล้มเหลวใด
Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ได้ ใ ห้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค (Consumer
behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและ
บริการ ทั้งนีห้ มายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541, หน้า 196 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็น
การศึกษาถึงเหตุผลจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมี จุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิด
ความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด ของผู้ซื้อ(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดาซึ่ง
ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้ จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้วจะ
มีการตอบสนองของ ผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มีส่ิงกระตุน้ ให้เกิดความต้องการก่อน
แล้วให้เกิดการตอบสนอง ดังนั้นโมเดลนี่จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม
Vigneron และ Johnson (2004: 484-503) กล่ า วว่า การแสดงออกทางสั ง คมเป็ น การรั บ รู้ ห รื อ เป็ น การ
ขยายตัวเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการซื้อแบรนด์หรูเพราะผู้บริโภคใช้แบรนด์หรูเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หรือการ
แบ่งแยกความแตกต่างจากคนอื่น
Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485) กล่าวว่า ผู้บริโภคมีสัญลักษณ์ในการแบ่งชนชั้นทางสังคม แบ่ง
โดยการใช้แบรนด์หนึ่งๆ และผู้บริโภคจะเลือกใช้แบรนดที่รู้จักกันดีในสังคม ดังนั้น การแสดงออกทางค่านิยมทาง
สังคมจะสะท้อนถึงคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคมีการใช้สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นจานวนมากก็จะแสดงให้
เห็นว่าสินค้าแบรนด์นนั้ เป็นแบรนด์ที่นิยมของคนในสังคมและเป็นแบรนด์ที่ มีคุณภาพดีเหมาะสมกับผู้บริโภค ซึ่งการที่
จะเป็นแบรนด์ที่นิยมของผู้คนในสังคมได้นั้น องค์กรต้องทาให้ ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์นั้นๆ และ
เกิดความพึงพอใจ นามาซึ่งการซื้อซ้า
Gordow W. Allport and Leo Postman (1965) นักวิชาการต่างประเทศได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบบค่านิยม
และสังคม และทาการจาแนกค่านิยมออกเป็น ๖ ประเภท คือ
1. ค่ านิย มตามแนวทฤษฎี (Theoretical) หมายถึ งค่ านิย มที่ ให้ ค วามส าคัญ กับการหาความจริง (Truth) ที่
สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้ตามหลักเหตุผล และการคิดอย่างเป็นระบบ
2. ค่านิยมตามแนวเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึงค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับการใช้งานและผลประโยชน์ ที่
ได้รับ ซึ่งมักจะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการสร้างความมั่นคง
3. ค่านิยมตามแนวทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) หมายถึงค่านิยมที่ให้ความสาคัญ กับศิลปะ ความงาม
รูปแบบ และการแสดงออกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
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4. ค่านิยมตามแนวสังคม (Social) หมายถึงค่านิยมที่ให้ความสาคัญต่อความผูกพัน มนุษย์สัมพันธ์ และการ
อยู่ร่วมกันของส่วนรวม
5. ค่านิยมตามแนวการเมือง (Political) หมายถึงค่านิยมที่ให้ความสาคัญต่อการได้มา การธารงรักษา และ
การใช้อานาจเหนือบุคคลอื่น ยกย่องความมีอิทธิพลและอานาจ ไม่วา่ จะได้มาโดยชอบธรรมหรือก็ตาม
6. ค่านิยมตามแนวศาสนา (Religious) หมายถึงค่านิยมที่ให้ความสาคัญต่อคุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ
และศรัทธาของบุคคล ตลอดจนการศึกษาและประสบการณ์ เพื่อทาความเข้าใจและเป็นเอกภาพกับระบบธรรมชาติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อ
-ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
-ค่านิยมด้านสังคม
-ค่านิยมด้านวัตถุ
-ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ

การตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO)
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมุติฐาน
1. ค่านิยมมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO) ของ
ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับ
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคสินค้ายูนิโค่ล(UNIQLO) ในเขตกลุ่มเทพมหา
นคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
1.2 ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ในวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า ยู นิ โค่ ล (UNIQLO) ในเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
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n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
=384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้
ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคสินค้ายูนิโค่ล(UNIQLO) ที่เลือกใช้สินค้าแบรนด์ยูนิโค่ล(UNIQLO) ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลา
และงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 การคานวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะคานวณ
ตามวิธีก ารสุ่ ม อย่างง่า ย (Sample Random Sampling) (ประสพชัย พสุ น นท์ , 2555: 169) รวมเป็ น ขนาดตั วอย่า ง
ทั้งหมด 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยได้ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
เรื่อ ง ค่ า นิ ย มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยู นิ โคล่ ( UNIQLO) ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ข้อ มูล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ งลัก ษณะของคาถามจะเป็ น
คาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ
เดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่( UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็นคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่( UNIQLO) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 4 ด้าน โดยและด้านจะมีจานวนคาถาม 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียง
คาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่ ว นที่ 4 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยู นิ โ คล่ ( UNIQLO) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครจานวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็ น 5 ระดั บให้ เลือ กเพียงค าตอบเดี ยว และก าหนดให้ แต่ละข้อ มี 5
ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็นสิ่ง
สาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกทัง้ การทดสอบความ
เที่ ย งตรง (Validity) และความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของเครื่ อ งมื อ ไม่ ส ามารถแยกส่ ว นออกจากกั น ได้ แต่ ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลค่านิยมที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการเลือกใช้
สินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะนาและ
ทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนา
ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้คา่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883 แสดงว่า เครื่องมือ
มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่ ว นที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึก ษา อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ น โดยค านวณหาค่ า สถิ ติ ไดแก่ ค่ าความถี่ (Frequency) และหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
ส่ ว นที่ 2 การวิ เคราะห์ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยู นิ โ คล่ ( UNIQLO) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
สวนที่ 3 การวิเคราะห์ ค่ า นิ ย มที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยู นิ โคล่ ( UNIQLO) ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardy Deviation)
สวนที่ 4 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยู นิ โ คล่ ( UNIQLO) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา ค่านิยมที่มี
อิทธิพลต่อการตั ดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่( UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ค่านิยมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนีไ้ ด้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 มีอ ายุ 18 -25 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.5 มี ส ถานภาพโสด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96.5 ระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.3 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.5 โดยส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.3
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ใน
การซื้อสินค้าของยูนิโคล่(UNIQLO) น้อยกว่าเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.2 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าของยูนิ
โคล่(UNIQLO) ในแต่ละครั้งประมาณ 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีประเภทของสินค้าที่ ท่านชอบซื้อเป็น
ประจา คือ เสื้อยืด/เสื้อเชิ้ต คิดเป็นร้อยละ 70.5 โดยมีเหตุผลที่เลือกซือ้ สินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) คือ คุณภาพของสินค้า
คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีผู้ที่มาซือ้ สินค้าด้วยเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร โปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆของสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 30.8
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่( UNIQLO) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม , ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จาก
การวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง (Mean = 2.72 และ S.D.=0.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ใน
ระดั บ เห็ น ด้ ว ยปานกลาง 3 ด้ าน ได้ แ ก่ ค่ า นิย มด้ า นเศรษฐกิ จ (Mean = 2.72 และ S.D.=1.08), ค่ านิย มด้ า นวัต ถุ
(Mean = 2.72 และ S.D.=1.04) และ ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 3.04 และ S.D.=0.96) และอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย
1 ด้าน คือ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean = 2.41 และ S.D.=0.85)
ส่ ว นที่ 4 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยู นิ โ คล่ ( UNIQLO) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยน้อย (Mean = 2.41 และ S.D. = 0.82)
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณ ของค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ยูนิโคล่า (UNIQLO) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig
การถดถอย (Regression)
174.379
4
43.595
183.668 .000d
ส่วนที่เหลือ (Residust)
93.755
395
.237
Total
268.133
399
จากการวิเคราะห์ ต ารางที่ 1 พบว่า ค่ า นิย มที่ มี อิทธิ พ ลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยูนิ โคล่ ( UNIQLO) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม , ค่านิยมด้าน
วัตถุ และ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ค่านิย มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่ (UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
.418
.090
4.631 .000
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
X1
.193
.038
.254 5.120 .000
ค่านิยมด้านสังคม
X2
.415
.046
.428 9.038 .000
ค่านิยมด้านวัตถุ
X3
.151
.044
.191 3.451 .001
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
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
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม และค่านิยมด้านวัตถุ ส่งผล
ต่อค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังปรากฏใน
ตารางที่ 2
Y = 0.418 + (0.254)X1 + (0.428)X2 + (0.191)X3 + (0.021)X4
เมื่อ Y แทน ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
X1 แทน ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
X2 แทน ค่านิยมด้านสังคม
X3 แทน ค่านิยมด้านวัตถุ
X4 แทน ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่( UNIQLO) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้าน
สังคม และค่านิยมด้านวัตถุ ส่งผลให้ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่( UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยมด้านสังคม
ค่านิยมด้านวัตถุ
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการซื้อ สินค้าของยูนิโคล่(UNIQLO) น้อยกว่าเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.2 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าของยูนิโคล่(UNIQLO) ในแต่ละครั้งประมาณ 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีประเภทของสินค้าที่ท่าน
ชอบซื้ อ เป็ น ประจ า คื อ เสื้อ ยื ด /เสื้อ เชิ้ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.5 โดยมีเหตุ ผ ลที่ เลือ กซื้ อ สิ น ค้ า ยู นิ โคล่ (UNIQLO) คื อ
คุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีผู้ที่มาซื้อสินค้าด้วยเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.8
และมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆของสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย
ละ 30.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้วา่
เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และ
แนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาลัง เพื่ อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ทาไม
จึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหนของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเช่นนั้น
ภาพลักษณ์ที่ดจี ะสร้างความน่านิยมเลื่อมใส และภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ก็จะทา ให้การดา เนินงานของสถาบันนัน้ ล้มเหลว
ใด
2. จากผลการศึกษาค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ายูนิโคล่ ( UNIQLO) ของผู้ต อบแบบสอบถาม
ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม , ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จากการวิเคราะห์
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ยูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean =
2.72 และ S.D.=0.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปาน
กลาง 3 ด้าน ได้ แก่ ค่ านิย มด้ านเศรษฐกิจ (Mean = 2.72 และ S.D.=1.08), ค่ านิยมด้านวัตถุ (Mean = 2.72 และ
S.D.=1.04) และ ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 3.04 และ S.D.=0.96) และอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 1 ด้าน คือ ค่านิยม
ด้านสุนทรีภาพ (Mean = 2.41 และ S.D.=0.85) ซึ่งสอดคล้องกับ Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485) กล่าวว่า
ผู้บริโภคมีสัญลักษณ์ในการแบ่งชนชั้นทางสังคม แบ่งโดยการใช้แบรนด์หนึ่งๆ และผู้บริโภคจะเลือกใช้แบรนดที่รู้จักกัน
ดีในสังคม ดังนั้น การแสดงออกทางค่านิยมทางสังคมจะสะท้อนถึงคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคมีการใช้สินค้าแบ
รนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นจานวนมากก็จะแสดงให้เห็นว่าสินค้าแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ที่ นิยมของคนในสังคมและเป็นแบ
รนด์ ที่มีคุ ณ ภาพดี เหมาะสมกั บผู้ บริโภค ซึ่งการที่ จะเป็ น แบรนด์ ที่นิยมของผู้ค นในสั งคมได้นั้น องค์ ก รต้องทาให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์นนั้ ๆ และเกิดความพึงพอใจ นามาซึ่งการซื้อซ้า
3. จากผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิ คล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคใน
ภาพรวมอยู่ในระดั บเห็ นด้ วยน้อ ย (Mean = 2.41 และ S.D. = 0.82) ซึ่ งสอดคล้อ งกั บแนวคิ ด ของ Vigneron และ
Johnson (2004: 484-503) กล่ าวว่า การแสดงออกทางสั งคมเป็ นการรับรู้ห รือเป็น การขยายตัวเอง ซึ่งได้ รับการ
สนับสนุนจากการซื้อแบรนด์หรูเพราะผู้บริโภคใช้แบรนด์หรูเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หรือการแบ่งแยกความแตกต่าง
จากคนอื่น
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถทาสาเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุ กท่านที่ได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนา ขอขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้คาปรึกษาที่มีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัย
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยได้ขอ้ มูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน
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การศึกษาเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และข้อกาหนดของสินค้าผ่านแดน
ภาคเหนือ และภาคใต้ของไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี ASEAN และ ASEAN+3
กรณีศกึ ษา: 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
กาจัด เล่หม์ งคล1*
Kamchad Lehmongkol1*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการส่งออกผลไม้สด ที่ผ่านด่านชายแดนของระเบียง
เศรษฐกิจตอนเหนือ -ใต้ (North - South Economic Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจ หาดใหญ่ – สิงคโปร์ (Hat Yai Singapore Economic Corridor) และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1)ศึกษากระบวนการและขั้นตอน
การส่งออกและนาเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยผ่านด่านชายแดนของ North - South Economic Corridor และ Hat Yai
- Singapore Economic Corridorไปประเทศในกลุ่ม ASEAN และประเทศในกลุ่ม ASEAN+3 (2) ศึกษาข้อกาหนดและ
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายผลไม้สดของไทยผ่านด่านศุลกากรของประเทศไทยและประเทศผู้นาเข้าซึ่งอยูใ่ นกลุ่มประเทศ
ในกลุ่ม ASEAN และประเทศในกลุ่ม ASEAN+3 ตามกรอบความร่วมมือการค้าเสรีระหว่างประเทศของสองกลุ่ม
จากการศึก ษาพบว่า ในด้ า นกฎ ระเบี ย บ กระบวนการและวิธีป ฏิบัติในการส่ งออกและนาเข้าผลไม้ส ด
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า จะพบว่าลักษณะของการส่งออกผลไม้สดผ่าน North - South Economic Corridor
และ Hat Yai - Singapore Economic Corridor จะมีลักษณะของการค้าผ่านแดน (Transit Trade) เป็นการส่งสินค้าทาง
ถนน ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัตกิ ารตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบด้านสุขอนามัยของสินค้าของผู้มสี ่วนร่วมใน
ระบบห่วงโซ่อุปทานการส่งออกและนาเข้าในระดับที่ต่างกันตามประเทศปลายทาง ดังนั้นในส่วนการส่งออก-นาเข้า
ระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า ต้องปรับปรุงในข้อตกลงระหว่างกันและแก้ไข กฎ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าผ่านแดน เพื่อเอื้ออานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา แก่ผู้ป ระกอบการส่งออกของไทย และให้
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ภายใน ASEAN เช่ น National Single Window, Phytosanitary Check, Single Stop Inspection
เป็นต้น
ในด้านข้อกาหนด การเคลื่อนย้ายผลไม้สดผ่านด่านศุลกากรชายแดน ภายใต้ข้อตกลงและความร่วมมือ
การค้าเสรี นั้นพบว่า การส่งออกจะเกี่ยวข้อ งกับข้อตกลงการขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Action Plan) สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านยกเว้นภาษีอากรขาเข้าจาก FTA ASEAN, ASEAN+3 แต่บางประเทศก็มีภาษีในรูปแบบอื่น ๆ แฝงอยู่
นอกจากนั้ น พบว่ามี แ นวโน้ม ของมาตรการและอุ ป สรรคทางการค้ า ที่ ไม่ใช่ภ าษี (Non-Tariff Measures, NTMs &
Non-Tariff Barriers, NTBs) ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผลไม้สด
1
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เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจภาคการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อ
การรวมกลุม่ เศรษฐกิจและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3 อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การค้าผ่านแดน การค้าชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจ ข้อตกลงการค้าพิธีการทางศุลกากรการตรวจชีวอนามัย
มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

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 renegotiation. 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 NonTariff 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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บทนา
ความสาคัญและที่มาของการศึกษา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดาเนินการทางการเกษตรมีพ้ืนที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ อากาศ
รวมถึงน้าที่เหมาะกับการทาเกษตร ในปัจจุบันสินค้าเกษตรไม่วา่ จะเป็นผักหรือผลไม้นั้นล้วนแต่เป็นสินค้าหลักในการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศของไทย ด้วยลักษณะ รสชาติ คุณค่าทางด้านโภชนาการ และคุณภาพของสินค้าเกษตรจึงทา
ให้ต่างประเทศต้องการนาเข้าสินค้าเกษตรจาพวกผักและผลไม้จากไทยเป็นจานวนมากพอสมควร ทาให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยนั้นก็ดีขึ้นตามไปด้วย ผลไม้เศรษฐกิจของประเทศ
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการส่งออกจะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตที่ได้ โดยส่งออกได้ไม่เกินร้อยละ 16 ของ
ผลผลิตทั้งหมด แต่ก็มีแนวโน้มความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปี 2557 กับปี 2558 พบว่า
ปริมาณการส่งออกและมูลค่าการส่งออกของผลไม้สดเพิ่มขึน้ กว่าร้อยละ 48 และทารายได้เข้าประเทศไม่ต่ากว่าปีละ
8,000 ล้านบาท (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 2558) ประเทศคู่ค้าที่สาคัญของ
ประเทศไทยสาหรับการส่งออกผลไม้สดได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ประเทศในสหภาพ
ยุโรป สิงคโปร์ ฮ่องกง และเวียดนาม โดยมีประเทศเม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และไต้หวัน ได้เข้ามาเป็นคู่แข่งใน
ตลาดการส่งออกผลไม้สดกับไทย ซึ่งทาให้มีการแข่งขันกันของสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ทีผ่ ่านมาปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยยังมีปริมาณส่งออกไม่แน่นอนเนื่องจากมีข้อจากัดมากมาย ทั้ง
จากคุณภาพตัวสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของประเทศผู้นาเข้าสินค้าซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
การควบคุมต้นทุนการดาเนินงานเพื่อกาหนดราคาสินค้าที่แข่งขันได้ และความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านการค้าเสรี
ระหว่างประเทศเพื่อการได้รับประโยชน์มากขึน้ ระหว่างประเทศคู่ค้า ทาให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาส ศักยภาพในการ
แข่งและการขยายตลาดของการส่งออก
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนินการส่งออกสินค้าเกษตรมาก
ขึน้ โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกผลไม้สดของไทยไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มอาเซียน+3
และสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาเปรียบเที ยบกระบวนการและขั้น ตอนการส่งออกและนาเข้ าผลไม้ส ดจากประเทศไทยผ่านแดน
ประเทศเพื่อนบ้ านกลุ่ มประชา คมเศรษฐกิ จอาเซีย น ไปยังประเทศในกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนและกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3
2. ศึกษาเปรียบเทียบข้อกาหนดและกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผลไม้สดผ่านด่านศุลกากรของประเทศไทยผ่าน
แดนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ตามกรอบความร่วมมือการค้าเสรีระหว่างประเทศ
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ด่านศุลกากร จ.สงขลา และด่านศุลกากร จ.เชียงราย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้
ประเทศในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น สปป.ลาว มาเลเซีย และ สิงคโปร์
ประเทศในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
2. ขอบเขตด้านประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
เกษตรกรผู้เพาะปลูกผลไม้ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดของประเทศไทย
ผู้ประกอบการนาเข้าผลไม้สดของประเทศสิงคโปร์
ผู้ประกอบการนาเข้าผลไม้สดของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
3. ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
1. กระบวนการการส่งออก (กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ) ของผู้ประกอบการส่งของไทยผ่านทางช่องทางการค้า
ชายแดน จังหวัดเชียงรายของไทย ผ่านแดน สปป.ลาว ไปยัง นครคุนหมิง มณฑลยูนาน ของจีนตอนใต้ เปรียบเทียบ
กับผ่านทางช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดสงขลาของไทย ผ่านแดนมาเลเซีย ไปยังสิงคโปร์
2. ข้อกาหนดในการเคลื่อนที่ของผ่านทางช่องทางการค้า ชายแดน จังหวัดเชียงรายของไทย ผ่านแดน สปป.
ลาว ไปยัง นครคุนหมิง มณฑลยูนาน ของจีนตอนใต้ เปรียบเทียบกับผ่านทางช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา
ของไทย ผ่านแดนมาเลเซีย ไปยังสิงคโปร์ ภายใต้การเปิดการค้าเสรี ASEAN และ ASEAN+3

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงระเบียบวิธีการปฏิบัติ กระบวนการ และประโยชน์ของข้อตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งออกและนาเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยผ่านแดนไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3
2. ทราบถึงข้อกาหนดของการส่งออกผลไม้สดจากประเทศไทยไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด ข้อตกลง และความร่วมมือการค้าเสรี ASEAN และ ASEAN+3
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเกษตร เพื่อตอบสนองต่อการ
รวมกลุม่ เศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้การเปิดการค้าเสรี ASEAN และ ASEAN+3

การดาเนินการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของผลไม้สดเพื่อการส่งออก มุ่งหวังให้ทราบข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายของผลไม้ส่งออก วิธีการปฏิบัติ ของกระบวนการส่งออก ตั้งแต่งผู้ประกอบการส่งออกจนถึงผู้ปรกอบการ
น าเข้ า ณ ประเทศปลายทาง โดยการส ารวจภาคสนาม (Field Survey) การสั งเกต (Observation) การสั ม ภาษณ์
(Interview) จากแบบสอบถามกับผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออก เพื่อหาข้อสรุป แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ปัญ หาและอุปสรรคของการดาเนินงานในแต่ล ะกระบวนการ รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการพัฒ นาใน ระบบห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ของผลไม้ไทยส่งออกที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
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การศึกษาเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และข้อกาหนดของสินค้าผ่านแดน
ภาคเหนือและภาคใต้ของไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี ASEAN และ ASEAN+3
ระเบียบ วิธีการ
กระบวนการ
ส่งออก -นาเข้า

ข้อกาหนด ข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
การค้าเสรี

เปรียบเทียบระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3
1. ระเบียบ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ กระบวนการ ในการส่งออกผลไม้สดไทยกับประเทศคู่ค้าในกลุ่มอาเซียน และ
อาเซียน+3 ผ่านระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
2. ข้อกาหนด ข้อตกลง และความร่วมมือทางการค้าเสรี ระหว่างไทยกับประเทศคู่คา้ ในกลุ่มอาเซียน และอาเซียน+3

แนวทางในการปฏิบัตทิ ี่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจภาคการเกษตร เพื่อ
ตอบสนองต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งหรือ กลุ่ ม เป้ า หมายใช้วิ ธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ดังกล่าว และตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย (Focal Firm) โดยการคัดเลือกจาก
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้เพื่อการส่งออกในภาคตะวันออก ผู้ประกอบการส่งออกในบัญชีรายชื่อของกรมส่งเสริมการ
ส่งออกโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่มีเป้ าหมายการส่งออกผลไม้สดไปประเทศสิงคโปร์
และสาธารณะประชาชนจีนตอนใต้ ผู้ประกอบการนาเข้าผลไม้สดไทยของประเทศสิงคโปร์ และผู้ประกอบการนาเข้า
ผลไม้สดไทยของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการสารวจโดยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
การส่งออกผลไม้สดตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร จนถึงผู้ประกอบการนาเข้าของ
ประเทศคู่ค้าปลายทาง รวมถึงตัวแทนพาณิชย์ของไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานของผลไม้สดเพื่อ
การส่งออก
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติ
การผลิตและการค้าผลไม้สด จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลของกฏ ระเบียบ
วิธีปฏิบัติของการส่งออก จากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ข้อมูลของข้อตกลงทางการค้าและสิทธิประโยชน์ทาง
การค้า จากกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
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การใช้แบบสอบถามประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
สาหรับข้อมูลของเกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดที่เป็นกลุ่มตั วอย่าง และผู้ประกอบการนาเข้า
ผลไม้สด ณ ประเทศปลายทาง ใช้แบบสอบถามประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์พนักงานระดับบริหารและทาการบันทึกรายการคาถามพื้นฐานที่ต้องการถามให้ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมดที่ต้องการศึกษา เป็นคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามได้อย่างอิสระ ซึ่งจะได้รับคาตอบจากผู้
ถูกสัมภาษณ์เป็นความคิดเห็นในรายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่ประสบอยู่ ผลลัพธ์จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนี้จะมีผลต่อการศึกษาของโครงการวิจัยเพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการส่งออกผลไม้
สดของไทยต่อไป
การประมวลวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด จะต้องนามาตรวจสอบความถูกต้อง จัดระเบียบและประมวลผลและนาไป
วิเคราะห์ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการแสดงแผนภาพห่วงโซ่อุปทานของการ
เคลื่อนย้ายผลไม้สดส่งออกของแต่ละกลุ่มและภาพรวม การอธิบายเส้นทางการเคลื่อนย้ายผลไม้สดสาหรับการ
ส่งออก mode การขนส่งที่ใช้ ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ประกอบการส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการนาเข้า
ผลไม้สดของไทย ณ ประเทศปลายทาง รวมทั้งผู้มีสว่ นร่วมที่มีบทบาทสาคัญในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกผลไม้สด
ของไทย
2. การวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาของแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจัย จะดาเนินการจากการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทาน และใช้เครื่องมือทางการวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิก้างปลา
(Fish Bone Diagram) การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ SWOT Analysis เป็นต้น
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สมพรและกนก (2552) ได้ศึกษาโครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และSupply Chain ผลไม้และผลิตภัณฑ์
เพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี2552 (กรณีศึกษาเส้นทาง R3E และ R3W) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา
สภาพทางเศรษฐกิ จ สั งคม การผลิ ต การตลาด ความต้องการผลไม้และผลิ ตภั ณ ฑ์ ตลอดจนกฎระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการค้าผ่านแดนของสินค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์ ของประเทศต่างๆ ตามเส้นทาง R3W R3E
ปนัดดาและกาจัด (2557) ได้ศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้บริบท AEC แต่ละประเทศมี
แนวโน้มตั้งกาแพงโดยปรับเปลี่ยนมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน ต้องคอยติดตามและวิเคราะห์การเปลี่บยแปลงมาตรการต่างๆ รวมถึง
สิทธิประโยชน์ทางด้านการภาษีของประเทศคูค่ ้าอย่างสม่าเสมอ
กรมการค้าต่างประเทศ (มี.ค. 2559) ได้นิยามความหมายการค้าผ่านแดน (Transit Trade) คือการค้าที่ผ่านทาง
ช่องทางการค้าชายแดน แต่สินค้าจะถูกขนส่งผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเป็น
ประเทศที่สาม ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน อินเดีย เวียดนาม บังคลาเทศ และสิงคโปร์
กรมการค้าต่างประเทศ (มี.ค. 2559) ได้นิยามความหมายการค้าชายแดน (Border Trade) คือการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการส่งออก และนาเข้าผ่านทางจุ ดผ่านแดนที่
จัดตั้งขึน้ บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติตรวจ
คนเข้าเมือง และพระราชบัญญัติศุลกากร ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน
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ผลการศึกษา
ช่องทางการค้าผ่านแดน ไทย (สงขลา) – มาเลเซีย (บูกติ คายูฮิตาม) - สิงคโปร์ (วู้ดแลนด์)
ศูนย์รวบรวมผลผลิต จ.จันทบุรี

ด่านศุลกากร จ.สงขลา

ด่านศุลกากร Bukit Kayu Hitam
มาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ด่าน Woodland สิงคโปร์

ภาพที่ 2 ช่องทางการค้าผ่านแดน ไทย (Songkla) – มาเลเซีย (Bukit Kayu Hitam) - สิงคโปร์ (Woodland)
ช่องทางการค้าผ่านแดน ไทย (เชียงราย) – สปป.ลาว (บ่อแก้ว, บ่อเต็น) - จีนตอนใต้ (คุนหมิง)
เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน

ด่าน บ่อหาน จีน

ด่าน บ่อเต็น สปป.ลาว

ด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ศูนย์รวบรวมผลผลิต จ.จันทบุรี

ภาพที่ 3 ช่องทางการค้าผ่านแดน ไทย (Chiangrai) – สปป.ลาว (Bo-Kaew, Bo-Ten) - จีนตอนใต้ (Kunming)

2311

Proceedings

กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบั ติ และข้อกาหนดของการส่ งสินค้าผ่านแดนประเทศไทยไป
ประเทศสิงคโปร์
กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อกาหนดในการส่งออกผลไม้สดไทย
กรณีน้ีพบว่าผู้ประกอบการส่งออกจะเป็นรายใหญ่ มีการดาเนินการจดทะเบียนประเภทต่างๆ ครบถ้วน มี
การระบุรายละเอียดลงใน Invoice ซึ่งตรงกับใบขนขาออกครบถ้วน และมีการดาเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่งออก
อย่างถูกต้อง
ในส่ ว นของพิ ธี ก ารด้ า นศุ ล กากร ผู้ ป ระกอบการจะด าเนิ น การผ่ า นระบบ e-customs และในส่ ว นการ
ตรวจสอบสุขอนามัยพืชจะมีดาเนินการที่ด่านโดยหน่วยกักกันพืช (Plant Guarantee/Inspection) เนื่องจากว่าสินค้าเป็น
ประเภทผักและผลไม้ซึ่งจะเข้าพิธีการตรวจปล่อยช่อง Green Lane เจ้าหน้าที่ฯ มีการสุ่มตรวจ (sampling, random
check) และผ่านเครื่อง X-Ray ซึ่งพบว่าการตรวจเข้มงวดสาหรับการส่งออกไปสิงคโปร์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมี
ความยืดหยุ่นในการตรวจปล่อยสินค้า ดังนั้นในการบันทึกข้อมูลสินค้าทั้งจานวน ปริมาณ และน้าหนักในระบบของ
ศุลกากรจะทาการบันทึกตามข้อมูลที่ปรากฏในใบขนสินค้า อาจมีความคลาดเคลื่อนได้
กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อกาหนดในการผ่านนาเข้าผลไม้สดไทยผ่านแดนมาเลเซีย
พิธีการนาเข้าเพื่อผ่านด่านมาเลเซีย จะดาเนินการตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรนาเข้าผ่านแดนซึ่งจะคล้ายๆ กับของ
ไทย มีการตรวจสินค้าผ่านเครื่อง X-Ray สุ่มตรวจสินค้าตามใบขนขาเข้า และตรวจเอกสารชีวอนามัยพืชของไทย มี
การ seal ตูค้ อนเทนเนอร์ เมื่อตรวจปล่อยสินค้าเสร็จหลังจากนั้นสินค้าจะถูกขนส่งไปตาม highway ของมาเลเซีย โดย
ไม่มีการเปิด seal จากการสารวจพบว่าผู้ประกอบการนาเข้าบางรายจะให้ Shipping Agent ที่ชานาญเป็นผู้ทาเอกสาร
การส่งออกของสินค้าใหม่อีกครั้งหลังผ่านด่านแดนของมาเลเซียเพื่อไปยังด่านของสิงคโปร์
กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อกาหนดในการนาสินค้าผลไม้สดไทยของสิงคโปร์ ในส่วน
ของผู้ประกอบการนาเข้า จะต้องจดทะเบียนนิตบิ ุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ของสิงคโปร์ ต้องขอใบอนุญาตนาเข้าจาก
สานักงานอาหารเกษตรและสัตว์แพทย์ (AVA) สิงคโปร์ เมื่อสินค้าผ่านแดนของมาเลเซียไปถึงด่านของประเทศสิงคโปร์
แล้ว จะถูกตรวจตามขั้นตอนพิธีการนาเข้าผ่านแดนของสิงคโปร์ มีการสุ่มตรวจสินค้า ตรวจเอกสารใบรับรอบสุขอนามัย
พืช มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจทางสุขอนามัย ซึ่งการตรวจเป็นไปอย่างเข้มงวด มีการบันทึกการนาเข้าผ่านระบบอย่าง
ชัดเจนทั้ ง ชนิดของสินค้า ปริมาณ และน้าหนัก เพราะสิงคโปร์มีระบบโควตาสินค้าเน่าเสียง่ายนาเข้ากับประเทศไทย
(30,000 ตัน/ปี) หลังจากพิธีการตรวจปล่อยสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต่อจากนั้นสินค้าจะถูกขนส่งไปยังผู้ประกอบการนาเข้าที่
ตลาดกลางค้าส่ง (Wholesale Market)
กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อกาหนดของการส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทยไป
ประเทศจีนตอนใต้
กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อกาหนดในการส่งออกผลไม้สดไทย
กรณี น้ีพ บว่า ผู้ ประกอบการส่ งออกจะเป็ น รายใหญ่ และเป็ น ชาวต่างชาติ มีก ารด าเนิน การจดทะเบี ย น
ประเภทต่างๆ ครบถ้วน มีการระบุรายละเอียดลงใน Invoice ซึ่งตรงกับใบขนขาออกครบถ้วน และมีการดาเนินพิธีการ
ทางศุลกากรเพื่อส่งออกอย่างถูกต้องผู้ประกอบการส่งออกต้องดาเนินการพิธีการศุลกากร โดยผ่านระบบ E-customs
โดยชิปปิ้งของไทยเป็นผู้ดาเนินการมีการสุ่มตรวจสินค้าโดยเปิดตู้สินค้า และซีลตู้ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติที่ด่าน
เชียงของมีการตรวจสอบสินค้า โดยมีการอ้างอิงจากเอกสารการส่งออกในใบกากับสินค้า และตรวจสอบด้วยเครื่อง
X-Ray แต่ ไม่ มี ก ารเปิ ด ตู้ ค อนเทนเนอร์ เพื่ อ ตรวจสอบสิ น ค้ า โดยผลไม้ ที่ ผ่ า นด่ า นเชี ย งของนั้ น จะไม่ มี ก ารเสี ย
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ค่าธรรมเนียมและภาษี เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่ทางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
ตกลงกันไว้แล้วรถบรรทุกของไทยสามารถนารถขนสินค้าข้ามฝั่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อกาหนดในการส่งผลไม้สดไทยผ่านแดน สปป.ลาว
ทางด่านบ่อแก้วมีตรวจสอบสินค้า เช่นเดียวกับด่านเชียงของโดยอ้างอิงจาก Packing List และตรวจสอบด้วย
เครื่อ ง X-Ray แต่ในด่ า นนี้ จ ะไม่มี ก ารเปิ ด ตู้ ค อนเทนเนอร์ แ ละไม่มี ก ารสุ่ ม ตรวจมาตรฐานสิ น ค้ า แต่ อ ย่ างใด ซึ่ ง
รถบรรทุกสามารถขับไปจนถึงด่านบ่อเต็นซึ่งเป็นชายแดนประเทศลาว – จีนซึ่งจะมีการเปลี่ยนรถ และเปลี่ยนถ่าย
สินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ไทย เป็น ตู้คอนเทนเนอร์จีนเนื่องจากไม่มีข้อตกลงที่จะอนุญาตให้รถบรรทุกจากประเทศ
ไทยข้ามไปยังประเทศจีนได้โดยจะทาการเปลี่ยนสิน ค้าที่ด่านบ่อเต็นและบริเวณใกล้เคียงที่ทางประเทศลาวได้จัดไว้ให้
โดยจะมีระยะห่างจากด่านบ่อเต็นไม่เกิน 10 กิโลเมตร จะมีการถ่ายสินค้าระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กันโดยใช้วิธีการ
นาเอาท้ายคอนเทนเนอร์มาชนกันแล้วให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันทาการขนย้ายสินค้านาเข้าไปเรียงในตู้ค อนเทนเนอร์ที่
ควบคุมอุณหภูมิใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดยด่านบ่อเต็นกาหนดปิดด่านในเวลา
18.00 น. (เวลาท้องถิ่น) สาหรับรถยนต์ทั่วไปและ 22.00 น. (เวลาท้องถิ่น) สาหรับรถบรรทุก โดยจะไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการนาสินค้าออกจากประเทศลาวไปยังประเทศจีนแต่อย่างใด
กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อกาหนดในการนาเข้าผลไม้สดไทยของประเทศจีนตอนใต้
ได้มีการดาเนินการพิธีการศุลกากร โดยผ่านชิงปิ้งจีน รถสินค้าเข้าสู่บ่อหาร ประเทศจีน มีการเปิดตู้แกะซี
ลออกเพื่อสุ่มตรวจคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้ตามคุณภาพที่กาหนดไว้แต่ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติ มีการซิลตู้
และจากนัน้ ส่งสินค้าจะถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางของผู้นาเข้าตามภูมิภาคต่างๆของประเทศจีนได้ เช่น เมืองสิบ
สองปันนา เมืองคุณหมิง นครเฉินตู เป็นต้น ซึ่งระหว่างทางจะไม่มกี ารเปิดตูต้ รวจสอบคุณภาพซ้าอีก จนกระทัง้ สินค้า
จะถึงจุดหมายปลายทาง
ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตใิ นการส่งสินค้าไทยผ่านแดนไปยังประเทศ
สิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีปฏิบัตใิ นการส่งออกผลไม้สดไทยเพื่อการส่งออกไป
ประเทศสิงคโปร์ และไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
กระบวนการ
ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติ
ผู้ประกอบการ
ส่งออกของไทย

มาตรฐานปฏิบัติ
จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
ไทย
จดทะเบียน VAT
ทาบัตรผู้สง่ ออก
จดทะเบียนผู้สง่ ออกกับกรมวิชาการเกษตร
เดินพิธกี ารศุลกากรล่วงหน้าผ่านระบบ ecustoms หรือตรงหน้าด่าน
เอกสารรับรองสุขอนามัยพืช ล่วงหน้า
เอกสาร Invoice/ใบขน

ประเทศสิงคโปร์
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติมกี ารระบุ
จานวน ประเภทของสินค้าใน
Invoice และใบขน ครบถ้วน
- ไม่มีผู้ประกอบการรายย่อย
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ประเทศจีนตอนใต้
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
- ผู้ประกอบการปฏิบัติมกี ารระบุ
จานวน ประเภทของสินค้าใน Invoice
และใบขน ครบถ้วน
- ผู้ประกอบการรายใหญ่มักเป็นคน
จีน ไม่มีผู้ประกอบการรายย่อย
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีปฏิบัตใิ นการส่งออกผลไม้สดไทยเพื่อการส่งออกไป
ประเทศสิงคโปร์ และไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (ต่อ)
กระบวนการ
ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติ
ด่านศุลกากร/ด่าน
กักกันพืชของไทย

มาตรฐานปฏิบัติ
ขั้นตอนพิธกี ารศุลกากรส่งออกผ่านด่าน
ชายแดนของไทย
ประกาศศุลกากรเรื่อง “การขนส่งสินค้า
ข้ามแดน”
กระบวนการส่งสินค้าออกทางบก กรม
ศุลกากร

ผู้ประกอบการ
นาเข้าสิงคโปร์/จีน

จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
ของแต่ละประเทศ
ใบอนุญาตนาเข้าจากกระทรวงเกษตรของ
แต่ละประเทศ

ด่านศุลกากร/ด่าน
กักกันพืชของ
ประเทศคู่คา้

ขั้นตอนพิธกี ารศุลกากรนาเข้าของแต่ละ
ประเทศ
การสุ่มตรวจสินค้า
การตรวจเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศจีนตอนใต้

พิธีการตรวจปล่อยช่อง Green lane
ผู้ประกอบการดาเนินการผ่านระบบ
e-customs มีการตรวจสินค้าผ่าน
X-Ray สุ่มตรวจชีวอนามัยพืชมี
ความเข้มงวด มีการ
บันทึกการส่งออกผ่านระบบ
ชัดเจน
- ดาเนินการครบถ้วน
การตรวจปล่อยสินค้ามีความ
เข้มงวด
ผู้ประกอบการนาเข้าจด
ทะเบียนนิติบุคคลกับ
กระทรวงพาณิชย์สิงคโปร์
ผู้ประกอบการดาเนิน
การจดทะเบียนนาเข้า
จากสานักงานอาหาร
เกษตรและสัตว์แพทย์
(AVA) สิงคโปร์
ผู้ประกอบการนาเข้าบาง
รายจะทา Invoice
/packing list และ
เอกสารใหม่อีกครั้ง หลัง
ผ่านด่านบูกิต มาเลเซีย
ดาเนินการพิธีการนาเข้าเพื่อผ่าน
ด่านบูกิต มาเลเซีย
พิธีการนาเข้าศุลกากรคล้ายด่าน
ศุลกากรของไทย
มีการตรวจสินค้าผ่านเครื่อง X-Ray
สุ่มตรวจสินค้าขาตามใบขนขาเข้าที่
ด่านบูกิตมาเลเซีย
ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสินค้า มีการSeal
ตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ดา่ นบูกิต
มาเลเซีย
สินค้าเข้าถึงด่าน Woodland มีการ
สุ่มตรวจสุขอนามัย อย่างเข้มงวด
มีการบันทึกการส่งออกผ่านระบบมี
ความชัดเจน

พิธีการตรวจปล่อยช่อง Green lane
ผู้ประกอบการดาเนินการผ่านระบบ ecustoms มีการตรวจสินค้าผ่าน X-Ray
สุ่มตรวจชีวอนามัยพืชมีความเข้มงวด มี
การ บันทึกการส่งออกผ่านระบบ
ชัดเจน
- ดาเนินการครบถ้วน
การตรวจปล่อยสินค้ามีความเข้มงวด
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ผู้ประกอบการนาเข้าจดทะเบียนนิติ
บุคคลกับกระทรวงเกษตรและพาณิชย์
จีน
ผู้ประกอบการมีใบ
อนุญาตนาเข้าจาก
กระทรวงเกษตรและ
พาณิชย์และ FDA จีน
- ผู้ประกอบการนาเข้าบาง
รายจะทา Invoice
/packing list และ
เอกสารใหม่อีกครั้ง ก่อน
ผ่านด่านบ่อหานของจีน
ดาเนินการพิธีการครบถ้วนและเข้มงวด
มีการเปลี่ยนถ่านสินค้าระหว่างรถและตู้
คอนเทนเนอร์ท่บี ่อเต็นของ สปป.ลาว
ก่อนเข้าด่านบ่อหานของจีน
- ด่านบ่อหานมีการสุ่มตรวจสินค้าผ่าน
X-Ray100% ตรวจอย่างเป็นระบบ และ
เข้มงวด
มีการสุ่มตรวจชีวอนามัยพืช ที่ด่านบ่อ
หานของจีน
Seal ตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ดา่ นบ่อหานของ
จีน
มีการบันทึกการส่งออกผ่านระบบมี
ความชัดเจน
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การเปรียบเทียบข้อกาหนด และกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผลไม้สดไทยผ่านแดนไปยังประเทศสิงคโปร์
และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ภายใต้กรอบการค้าเสรี (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อกาหนดและกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผลไม้สดไทยผ่านด่านศุลกากรของประเทศไทย
และประเทศผู้นาเข้าของประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
ข้อกาหนดและ
ข้อตกลงทาง
มาตรฐานปฏิบัติ
การค้าเสรี
ข้อกาหนดของตัว กฎระเบียบ GPL การคัด
สินค้า
เกรด การบรรจุภัณฑ์ และ
การติดฉลาก
น้าหนักบรรจุเป็นมาตรฐาน
ตามความต้องการลูกค้า
ข้อกาหนดของ
ใช้กรอบความร่วมมือด้านการขนส่ง
การขนส่ง
ASEAN (ATAP)

ข้อกาหนด
สุขอนามัย

ข้อตกลงการค้า
เสรี

ขอใบรับรองสุขอนามัย ก่อนการ
ส่งออก
- กฎระเบียบด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Regulations)
- Pesticide Act 1974 (sec 8 (2))
กฎระเบียบด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัย
กฎระเบียบ Food Regulation
FTA ASEAN ภาษีนาเข้า
0% โดยใช้ Form D
ระบบโควต้า

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศจีนตอนใต้

เข้มงวดในการปฏิบัติ
- การบรรจุ เป็นไปตาม
มาตรฐานลูกค้า

เข้มงวดในการปฏิบัติ
- การบรรจุ เป็นไปตาม
มาตรฐานลูกค้า

มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด
ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ใช้ข้อตกลง
ว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย
ผ่านแดน ไทย มาเลเซีย ไปยัง
สิงคโปร์
และใช้ระเบียบการขนส่ง ASEAN
เช่น
เรื่อง ใบอนุญาตคนขับ ทะเบียนรถ
หัวลาก chassis น้าหนักบรรทุก
speed limit 90 กม./ชม. เป็นต้น
- กาลังทดลองใช้ ASEAN Customs
Transit System

มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด
- ไทย-ลาว ใช้ GMS CBTA
- ไทย-จีน ยังไม่มีข้อตกลง
อนุญาต
ใช้ระเบียบการขนส่งของจีนแต่
ละ
มณฑล, ซึ่งมีการระบุข้อกาหนด
เช่นใบอนุญาตคนขับ ทะเบียน
รถ
หัวลาก chassis น้าหนักบรรทุก
speed limit เป็นต้น
- กาลังเจรจา GMS CBTA สาหรับ
ไทย-ลาว-จีน
- มีการดาเนินการขอใบรับรอง
สุขอนามัย
มีการปฏิบัติตาม
มีการสุ่มตรวจสินค้า
ตรวจสอบเข้มงวด

มีการดาเนินการขอใบรับรอง
สุขอนามัยก่อนการส่งออก
มีการปฏิบัติตาม
มีการสุ่มตรวจสินค้า
ตรวจสอบเข้มงวด

ใช้ Form D ภาษีนาเข้า 0% แต่เก็บ
VAT 7%
- มีระบบโควต้าตัง้ แต่ผ่านด่าน
มาเลเซีย 30,000 ตัน/ปี สาหรับ
สินค้าเน่าเสียง่าย
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ใช้ Form D ภาษีนาเข้า 0% แต่
เก็บ VAT 13%
- ไม่มีระบบโควต้า
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ด้วยกรอบความคิดในด้านการค้าระหว่างประเทศจะเน้นเรื่องการค้าเสรี และพยายามให้มีการลดอัตราภาษี
ศุลกากรให้มากที่สุด (Tariff Measures) เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตมากขึ้น (นิรมล สุธรรมกิจ และ
คณะ, อุ ป สรรคทางการค้ า ยุ ค หลั งการเปิ ด เสรี 2554) โดยมี ค วามเชื่อ ว่า การส่ ง เสริ ม การค้ า เสรี จ ะก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรและเกิดสวัสดิการสังคม (Social Economic Welfare) สูงสุด อย่างไรก็ดี
ในทางตรงกันข้าม แต่ละประเทศจาเป็นต้องคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในประเทศของตน ดังนั้น มาตรการทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures) ซึ่งเป็นมาตรการภายใต้ WTO) และ อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษี (Non-Tariff Barriers) ซึ่ งเป็ น มาตรการของประเทศคู่ ค้ า จะเข้ ามามีบ ทบาทมากขึ้น แม้ว่ามาตรการทั้ งสอง
ประเภทที่เกิดขึ้นจะมีการบังคับใช้โดยมิได้เลือกปฏิบัตกิ ับประเทศใดก็ตาม
จากการเปรียบเทียบ ผู้ศกึ ษาได้สรุปและวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ดังนี้
1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อประมาณการ
ของผลผลิตของผลไม้ในแต่ละภูมิภาค ประมาณการความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มี
ความเชื่อมโยงของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของผู้มสี ่วนร่วมในระบบห่วงโซ่อุปทานผลไม้ไทย
2. พั ฒ นาระบบการจัด การโลจิ ส ติก ส์ ข องผลไม้ส ดไทย โดยเน้น กระบวนการ วิธีก าร มาตรฐานในการ
เคลื่อนย้าย ตลอดจนการขนส่ง รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดทามาตรฐานการผลิตของผลไม้สดไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตของแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน ตามองค์ความรู้และภูมิปัญญาเกษตรกรไทย และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และมีการแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่
กันและกัน (Best Practice) ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
4. ดาเนินการปรับปรุ งและแก้ไข กฎ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน เพื่อเอื้ออานวย
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา แก่ผู้ประกอบการส่งออกของไทย และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใน
ASEAN เช่น National Single Window, Phytosanitary Check, Single Stop Inspection เป็นต้น
5. ดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า-ส่งออกที่ลา้ สมัย เพื่อ
ส่งเสริมระบบการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น One-Stop Service
6. ส่ งเสริมให้มีการรวมกลุ่ มของเกษตรกรผู้ปลูก ผลไม้ของไทยในแต่ละจั งหวัด /ภู มิภาค โดยดาเนิน การ
รวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ ยุติธรรมและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ให้แก่กันและกัน
7. ดาเนินการให้มีมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ ในการปกป้องตลาดภายในประเทศและการขยายตลาดไป
ต่างประเทศ ซึ่ งต้องมีฐานข้อมู ลการค้ าและการตลาดในประเทศ และของประเทศคู่ค้าหรือ ประเทศเป้าหมาย ที่
ทั นสมั ย อยู่ต ลอดเวลา ผู้มีส่ ว นร่วมในระบบห่ วงโซ่ อุป ทานผลไม้ไทยให้ เข้ าถึ งข้อ มู ล ดั งกล่ าวได้ ง่าย และมีห น่ว ย
เคลื่อนที่เร็วของภาครัฐในการรุกและรับการคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ดาเนินการให้มกี ารเตรียมการป้องกันและรับมือกับมาตรการใหม่ๆ ที่กาหนดโดยประเทศคูค่ ้า มีหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในการศึกษาปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) และอุปสรรค
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) มีการศึกษาถึงแนวโน้มของผลกระทบจากมาตรการ NTBs และ NTMs ดังกล่าวอย่าง
เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการติดตามกระแสการกาหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่อากรศุลกากร และเผยแพร่
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ข้อมูล ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในระบบห่วงโซ่อุปทานของผลไม้ไทยส่งออกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมด้านการแปรรูป โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อขยายตลาดเพิ่ม ความหลากหลายและทางเลือกของ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และรองรับความไม่สมดุลของปริมาณการผลิตและปริมาณความต้องการ ซึ่งได้แก่ ส่งเสริม
การแปรรูปผลไม้ทั้งในระดับท้องถิ่นและภาคโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีการยกระดับมาตรฐานสินค้าแปรรูปให้เข้า
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการสร้างแบรนด์เนม เป็นต้น
10. ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาโดยทาแบบบูรณการและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ให้มผี ลผลิต
ดี คุณภาพดี ทนทานต่อโรคและแมลง วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วิจัยเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในระบบห่วงโซ่อุปทานของ
ผลไม้ไทย เป็นต้น
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การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ตาบลดอก
คาใต้ อาเภอดอกคาใต้ 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
การศึกษานีป้ ระยุกต์ใช้เกลียวของวงจรการปฏิบัตกิ ารของ Kemmis and McTaggart (2005) และแนวคิดการ
วิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการดาเนินการวิจัย ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย การพูดคุย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสารวจ การถ่ายภาพ และการใช้แบบสอบถาม ผลสรุปและ
ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะของชุมชน คือ หมู่บ้านควรมีการจัดตั้งสภาผู้นาชุมชน การจัดตั้งกองทุน
บริ ห ารจั ด การขยะ และการสร้ า งกฏข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการก าจั ด ขยะที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ ครั ว เรื อ นต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยต้องมีการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก และ/รวมถึงวัดต้องลดขยะอันเกิดจาก
กิจกรรมทางศาสนา
คาสาคัญ: การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 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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บทนา
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สารวจการจัดการขยะมูลฝอยใน 77
จังหวัด ในปี 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558) โดยพบว่า มีปริมาณขยะสะสมถึง 14.780 ล้านตัน ในขณะที่ใน
แต่ละปีมีจานวนขยะที่เกิดขึ้นมากถึง 22.292 ล้านตันต่อปี และมี 4,421 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการให้บริการ
การจัดการขยะ ในขณะที่อีก 3,337 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการให้บริการการจัดการขยะ ปริมาณขยะ
จานวน 4.224 ล้านตันต่อปีที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์และ 4.475 ล้านตันต่อปีที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี
จากสถิตดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการจัดการขยะนับว่าเป็นปัญหาที่สาคัญอีกปัญหาหนึ่งของประเทศ โดย
สานักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 เพื่อกาหนดขั้นตอนในการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ จาก
ประกาศดังกล่าว ทาให้ภายหลังต่อมามีการกาหนด Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จังหวัดพะเยามีขยะเกิดขึ้น 0.175 ล้านตันต่อปี โดยมี 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการให้บริหารการ
จัดการขยะ ในขณะที่อีก 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีการให้บริการการจัดการขยะ โดยมีเพียง 0.080 ล้าน
ตันที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์และ 0.008 ล้านตันที่ถูกนาไปกาจัดแบบถูกวิธี บ้านสันจกปก ตาบลดอกคาใต้ อาเภอดอก
คาใต้ จังหวัดพะเยา ประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะมาเป็นระยะเวลานานเช่นเดียวกันกับในหลายๆ พื้นที่ สาเหตุที่
สาคัญของปัญหาเกิดจาก บ้านสันจกปกอยู่ภายใต้การกากับ และดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลดอกคาใต้ อาเภอ
ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตาบลดอกคาใต้ ยังไม่ได้ดาเนินนโยบายเกี่ยวกับการ
กาจัดขยะ ภาคครัวเรือนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี หมู่บ้านขาด
งบประมาณในการจัดการขยะ และหมูบ่ ้านยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างจริงจัง
ในเดือน เมษายน 2558 คณะกรรมการของหมู่บ้าน เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เขียน
โครงการขอทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดาเนินโครงการ “สร้างชุมชนน่าอยู่” ใน
การแก้ไขปัญหาขยะ และโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. จานวน 160,000 บาท โดยดาเนินโครงการ
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2559 โดยโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 14 กิจกรรม ได้แก่ การ
จัดตั้งสภาผู้นาชุมชน การประชุมสภาผู้นาชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน การสารวจข้อมูลปัญหาขยะ การอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยะขยะ การสร้างกฎและกติกาการจัดการขยะของชุมชน การตั้งศูนย์สาธิตและการ
เรี ย นรู้ ก ารจั ด การขยะ การอบรมการท าปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ การรณรงค์ ก ารใช้ ต ะกร้ า และกระติ๊ บ ข้ า วแทนการใช้
ถุงพลาสติก การอบรมการแปรรูปขยะให้เป็นสินค้า การจัดผ้าป่าขยะและจัดตั้งกองทุนขยะ การรณรงค์ลดปริมาณขยะ
และจัดเก็บขยะ และการคืนข้อมูลชุมชน
การวิจัยเรื่อง “การวิจัยชุมชนแบบมีส่ วนร่วมเพื่อ การบริหารจั ดการขยะ บ้ านสั นจกปก ต าบลดอกค าใต้
จังหวัดพะเยา” ในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสาหรับโครงการดัง กล่าวของ
หมู่บ้าน เพื่อทาให้โครงการประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะของบ้านสันจกปก หากเมื่อโครงการนี้ประสบ
ความสาเร็จย่อมทาให้คนในชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาขยะได้หมดไป และที่สาคัญยังสามารถเป็น
ต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะที่ยั่งยืนแก่ชุมชนอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ชุมชนบ้านสันจกปกสามารถแก้ไขปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วม
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การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
วรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดการมีส่วนร่วม การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
และการศึก ษาในอดีต โดยรูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิ ด ในการศึก ษาในครั้งนี้ซึ่ งประยุ กต์จ ากเกลี ยวของวงจรการ
ปฏิบัตกิ ารของ Kemmis and McTaggart (2005)
แนวคิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ในปัจจุบันการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลาย Pain, Whitman and
Milledge (2011) ระบุว่าการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่าง
นักวิจัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้หรือใช้
ความรู้ของตนเอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ จะใช้วธิ ีการให้ความรู้ และการสังเกตปฏิกิริยาของผู้ให้ขอ้ มูล
ส่วน Kemmis and McTaggart (2005) กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) อาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ถือเป็นแขนงหนึ่งของ PAR
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีลักษณะเด่น 3 ประการคือเป็นการวิจัยที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการวิ จั ย ร่ ว มกั น (shared ownership of research projects) การวิ จั ย ที่ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาสั ง คมจากชุ ม ชน
(community-based analysis of social problems) และ การวิจัยที่มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ กับปฏิกิริยาของ
ชุมชน (an orientation toward community action)
จากเกลียวของวงจรการปฏิบัตกิ ารของ Kemmis and McTaggart (2005) จะเห็นได้วา่ การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
เป็นวงจรที่สะท้อนกลับตนเอง (Self-reflective cycle) เป็นวงจรที่มีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยน (planning a change)
มีการลงมือปฏิบัตแิ ละสังเกตกระบวนการที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ (acting and observing
the process and consequences) มีการสะท้อนกลับกระบวนการที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
(Reflecting on the processes and consequences) มีการปรับปรุงแผนใหม่ การลงมือฏิบัติและการสังเกตการณ์ และ
การสะท้อนกลับที่ต่อเนื่องกันไปซ้าแล้วซ้าเล่า จนกว่าว่าจะค้นพบหรือบรรลุความเข้าใจที่ตรงกัน และข้อตกลงร่วมกัน
ระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันไป โดย Michenner (1998) ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในอดี ต และสรุ ป ว่ า Deshler and Sock (1985) ใช้ ระดั บ ของอ านาจ ของ
บุคคลภายนอกและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มีการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง (Genuine Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น
เกิดการมอบอานาจให้กับประชาชน และเกิดการร่วมมือกันอย่างแท้จริง ส่วนการมีส่วนร่วมแบบเทียมนัน้ อยู่ในรูปของ
การให้ความช่วยเหลือ (Assistencialism) และการทาให้เกิดการเชื่อฟัง (Domestication)
Michenner (1998) ยังได้สรุปอีกว่า การจัดประเภทรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาชนบทของ Cohen
and Uphoff (1980) นั้น แสดงให้เห็ นถึงรูปแบบและลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไม่ได้มุ่งเน้น
ทฤษฎีมากนัก โดย Cohen and Uphoff (1980) ใช้ 3 องค์ประกอบในการแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่ รูปแบบ
การมีส่วนร่วม (ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบั ติ การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล) บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม (ประกอบด้วยคนในท้องที่ ผู้นาชุมชน
พนักงานจากหน่วยงานราชการ และบุคคลอื่นนอกพื้นที่) และลักษณะของการมีส่วนร่วม (ประกอบด้วย การมีส่วน
ร่วมแบบทั่วไปที่อาจจาเป็นต้องมีแรงกระตุ้ นหรือสิ่งจูงใจ รูปแบบของการส่วนร่วม ระยะเวลาของการมีส่วนร่วมหรือ
กิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
โครงการชุม ชนน่า อยู่ การแก้ปัญ หาขยะแบบ
มีส่วนร่วมของชาวบ้านสั นจกปก



แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปและคืนข้อมูล



ประชุมสภาผู้นาชุมชน

นาผลสะท้อนกลับที่ได้ไป
ปรับปรุงแผนในการดาเนินงาน
กิจกรรมต่อๆไป

โครงการชุม ชนน่าอยู่ การแก้ปัญหาขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชาวบ้านสันจกปก
 ประชุมชี้แ จงโครงการและตั้งสภา
ผู้นาชุมชน

ประชุม
สัมภาษณ์

การสะท้อนกลับผลที่
แบบสอบถาม
เกิดขึ้น

การวางแผน

 สารวจข้อมูล “จ๊วยกั๋นกึ้ด ”
 ประชุมสภาผู้นาชุมชน

โครงการติดตามโครงการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข

รูปถ่าย

การสังเกต
การปฏิบัติการ

การเยี่ยมครัวเรือน

โค ร ง ก า ร บ ริก า ร ว ิช า ก า ร
โครงการ “แป๋งขี้เฮอะหื้อมีก่า ”

การแสดงความคิดเห็น
โค ร ง ก า ร ท า นุบ า รุง ศ ิล ป วัฒ น ธ ร ร ม
โครงการ “ตานขัน ข้า วอย่า งไรให้ไ ด้บ ุญ
มากขึ้น ”

ปริมาณขยะ
จานวนคนที่เข้าร่วมโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่ว มในการตัด สิน ใจ การมีส่ว นร่วมในการลง
มือปฏิบัติ การมีส่ว นร่ว มในผลประโยชน์แ ละการมีส่ว น
ร่วมในการประเมินผล
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม
คนในท้องที่ ผู้นาชุมชน พนักงานจากหน่วยงานราชการ
และบุคคลอื่นนอกพื้นที่
ลัก ษณะของการมีส่ว นร่วม การมีส่วนร่ว มแบบทั่ว ไปที่
อาจจาเป็น ต้อ งมีแ รงกระตุ้น หรือ สิ่ง จูงใจ รูป แบบของ
การส่ว น ร่ว ม ระย ะเวล าของก ารมีส ่ว น ร่ว ม ห รือ
กิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมแบบเทียม

โครงการชุมชนน่าอยู่ การแก้ปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้านสันจกปก




การพัฒนาศักยภาพผู้นา
สร้างกฏและกติกาการจัดการขยะของชุมชน
ตั้งศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การจัดการขยะ





อบรมการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
รณรงค์การใช้ตะกร้าและกระติ๊บข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก
อบรมการแปรรูปขยะให้เ ป็นสินค้า




รูป

ผ้าป่าขยะเพื่อกองทุนขยะและตั้งกองทุนขยะ
รณรงค์ลดปริมาณขยะและจัดเก็บขยะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ
1 ประชุมสภาผู้นาชุมชน

การดาเนินการวิจัยครั้งนี้จึงใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research) โดยจะประยุกต์ใช้เกลียวของวงจรการปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (2005) รูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของ Cohen and Uphoff (1980) และระดับของการมีส่วนร่วมของ Deshler and Sock (1985)
ในการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในแก้ไ ขปัญหาขยะ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งการใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญ หาขยะในการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังที่ Farrelly and
Tucker (2014) ได้กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนในการลดปริมาณขยะในประเทศ
นิวซีแลนด์นนั้ ให้ประโยชน์อย่างมาก กล่าวคือ การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะสามารถทาให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึน้ ในบริบท
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ภาวะแวดล้อมทางสังคม-นิเวศวิทยา ภายใต้ข้อกาหนดกฎเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่ในประเทศนิวซีแลนด์ ที่อาจไม่สามารถ
ทาได้โดยการใช้แบบสารวจ ภาวะแวดล้อมดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทายที่ผู้อยู่อาศัยประสบอยู่ ความท้าทายดังกล่าว
เป็ น ผลมาจากการเมื อ งท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งข้ อ มู ล ดั งกล่ าวนี้ เป็ นข้ อ มู ล ค่ อ นข้ า ง
สลับซับซ้อนที่ไม่อาจเก็บรวบรวมได้โดยใช้แบบสอบถามประเมินตนเอง
การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Community-Based Participatory Research: CBPR)
นอกจากผู้ศกึ ษาจะประยุกต์ใช้เกลียวของวงจรการปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (2005) ผู้ศึกษายัง
ใช้แนวคิ ดการวิจั ยชุมชนแบบมีส่ วนร่วมในการดาเนินการวิจั ยในครั้งนี้ด้ วยเช่นกั น โดย Israel et al. (2001) (อ้างใน
Holkup et al., 2004) นิยามว่า CBPR นั้นมุ่งสนใจความไม่ทัดเทียมทางด้านสังคม โครงสร้าง และลักษณะแวดล้อมทาง
กายภาพ โดยผ่านกิจกรรมความร่วมมือเชิงรุกของสมาชิกในสังคม ตัวแทนขององค์กร และนักวิจัยเอง ในทุกๆมิติของ
กระบวนการในการวิจัย ซึ่งต่างฝ่ายต่างใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนบูรณาการความรู้ความเข้าใจดังกล่าวเพื่อดาเนินการต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน
Holkup et al. (2004) อธิบายว่า ลักษณะของ CBPR ประกอบด้วย (ก) การระลึกเสมอว่าชุมชนเป็นหน่วยย่อย
หน่วยหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง (ข) การเสริมสร้างบนจุดแข็งและทรัพยากรของชุมชน (ค) การกระตุน้ การเรียนรู้
ร่วมกันของทุกภาคส่วน (ง) การสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของนักวิจัยเองและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการวิจัย
(จ) ให้ความสาคัญกับปัญหาที่ระบุโดยคนในชุมชน (ฉ) การใช้การทางานแบบเป็นวงจรหรือทาซ้าๆเพื่อพัฒนาหรือรักษา
ไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและชุมชน (จ) การกระจายความรู้ที่ได้รับจากโครงการ CBPR จากทุกภาพส่วนอย่าง
ทั่วถึง (ซ) การสร้างภาระผูกพันในระยะยาวไม่ฉาบฉวยของทุกภาคส่วน
Viswanathan et al. (2004) ระบุเช่นกั นว่า CBPR นั้น จะต้องเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มี การแลกเปลี่ยนความ
เชี่ยวชาญของทุกภาคส่วนระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ มีการกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจ มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของในกระบวนการ และผลลัพธ์ของการทาวิจัยร่วมกัน ระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอาจวัดได้จากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน หรือของชุมชนเอง
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะในอดีต
การศึกษาในอดี ตได้ พ ยายามศึก ษา การมีส่ วนร่วมในการจั ดการขยะของพื้ นที่ ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น
พิษณุโลก (เช่น วรรณา สมศรี และสุกิจ ขอเชื้อกลาง (2554) และ พิศพิ ร ทัศนาและโชติ บดีรัฐ (2558)) เพชรบูรณ์ (เช่น
ดวงใจ ปินตามูล (2555)) พัทลุง (เช่น วิชยุต ธนสิทธิสวัสดิ์และพินิจ ดวงจินดา(2557)) สมุทรสงคราม (เช่น จันทร์เพ็ญ
มีนคร (2554)) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในอดีตเหล่านี้มักจะเป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม และส่วนใหญ่
ใช้หรือประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen และ Up Hoff ในการพัฒนาแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมตาม
กรอบแนวคิดของ Cohen และ Up Hoff ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ (Benefit) และ การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล (Evaluation) การประเมินระดับการมีส่วนร่วมนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนการมีส่วนร่วมของ
ตนเองจากระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน ไปจนถึงมากที่สุด 5 คะแนน ในการคานวณจานวนตัวอย่างจาก
สู ต รการค านวณหาของ Taro Yamane หรือ Krejcice and Morgan ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามจะถู ก วิเคราะห์ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
ผลของการศึกษาของแต่ละการศึกษาแตกต่างกันไป โดยวรรณา สมศรี และสุกิจ ขอเชื้อกลาง (2554) ที่ศกึ ษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวั ดพิ ษณุ โลก พบว่าประชาชนมีส่ วนร่วมด้ านการตั ดสิ นใจ ด้ านการวางแผน ด้ านการด าเนินการ ด้ านการรั บ
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ผลประโยชน์ ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ พิศิพร ทัศนาและโชติ บดีรัฐ (2558) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก กลับพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในแต่ละด้านไม่เท่ากัน โดยการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์ และสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนการมีส่วนร่วม
วางแผน และตัดสินใจ การมีส่วนร่วมทากิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโสกอาเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ของดวงใจ ปินตามูล (2555) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในระดับน้อย ในขณะที่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผล และในการบริหารอยู่ในระดับปาน
กลางและระดั บ มากตามล าดั บ ส่ ว นศึ ก ษาประเด็ น เดี ย วกั น นี้ ในของเทศบาลต าบลควนขนุ น อ าเภอควนขนุ น
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ของวิ ช ยุ ต ธนสิ ท ธิ ส วั ส ดิ์ แ ละพิ นิ จ ดวงจิ น ดา (2557) และในต าบลบางนางลี่ อ าเภออั ม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ของจันทร์เพ็ญ มีนคร (2554) พบว่า ประชาชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ศึกษามีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง
การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม อาจมีข้อจากัดดังเช่นคาวิพากษ์
ของ Farrelly and Tucker (2014) ที่ช้ีให้เห็นว่า การใช้แบบสารวจโดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบการประเมิน
ตนเองเพื่ อ วั ด ทั ศ นคติ นั้ น อาจท าให้ เกิ ด การคาดการณ์ ที่ เกิ น จริ งเกี่ ยวกั บพฤติ ก รรมในแง่ บวกของมนุ ษย์ ที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือทาให้เกิดกรณี ที่พฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้นจริงสวนทางกับทั ศนคติ ดังนั้น Farrelly and Tucker (2014)
จึงได้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษาพฤติกรรมการลดขยะของครัวเรือนในประเทศนิวซีแลนด์ การวิจัยในครั้งนี้มี
ลักษณะเป็นการวิจัยระยะยาว (Longitudinal Research) ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการลดปริมาณขยะ การวิจัยครัง้ นี้ยังใช้เครื่องมือในการ
วิจัยที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์ รูปถ่าย
และเอกสารเกี่ยวกับขยะที่เกิดขึน้ ของครัวเรือนของผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อใช้ในการตรวจสอบขยะตลอดระยะเวลาในการ
วิจัย และการตรวจสอบปริมาณขยะภาชนะบรรจุ ที่ใช้ขยะ Farrelly and Tucker (2014) พบว่า ความรู้สึ กรับผิ ดชอบ
การรู้จักที่จะเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ การสนับสนุนทางสังคม ความสะดวกสบาย ความสามารถในการจ่ายเงิน และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีสว่ นผลักดันและอาจเป็นอุปสรรคในการลดขยะ
สาหรับการทาวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในประเทศไทยนั้น เช่น สุณีรัตน์ ยั่งยืน และ
คณะ (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน บ้านหัวหนอง ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กรอบแนวคิดวงจร P (Planning) A (Action) O (Observation) R (Reflection) ของ Kemmis and
McTaggart และใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้ งข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ การประชุมและการสังเกตการณ์ และ
ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สุณีรัตน์ ยั่งยืน และคณะ (2556) พบว่าคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนอยู่ในระดั บมาก ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีความพึงพอใจต่อการจัดตัง้ ธนาคารขยะ
นอกการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมแล้วนั้น ในปัจจุบันยังมีการถอดบทเรียนชุมชนที่ประสบความสาเร็จ
ในการจัดการขยะ พัทยาพร อุ่นโรจน์ (2558) ได้ถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศของธนาคารขยะของบ้านสันปู่เลย
ตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและแจกตะกร้าที่ใช้ใน
การคั ดแยกขยะแบ่งออกเป็น 3 ตระกร้า (แก้ ว/อลูมิเนียม พลาสติก และกระดาษ) การไปศึกษาดู งานธนาคารขยะ
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การอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทาประชาคมหมู่บ้านกาหนดให้จัดทาเสวียนครอบลาต้นของต้นไม้เพื่อ
รองรับใบไม้บ้านละ 1 อัน และบังคับให้ทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกธนาคารขยะ การจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะเพื่อ
ดาเนินการธนาคารขยะของชุมชน พัทยาพร อุ่นโรจน์ (2558) สรุปว่าปัจจัยที่ทาให้ธนาคารขยะประสบความสาเร็จ
ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นา การทาประชาคมหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ ความโปร่งใส การรับซื้อขยะเป็นประจาทุกเดือน
การมี พั น ธมิ ต รในการด าเนิ น งาน เช่ น วั ด โรงเรี ย น ร้ า นค้ า การติ ด ตามและประเมิ น ผล การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คณะกรรมการขยะ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก นอกจากบ้านสันปู่เลย จะจัดการขยะผ่านธนาคารขยะ
แล้วนั้น ชุมชนยังมีการจัดการขยะในรูปแบบอื่นอีก เช่น การนาขยะที่ย่อยสลายยากไปประดิษฐ์หรือทาให้เกิดประโยชน์
อย่างอื่น มีการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ขยะอันตรายใส่กล่องรับขยะอันตรายของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
มงคลกร ศรีวิชัย (2558) ได้ถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลพาน
อาเภอพาน จังหวัดเชีย งราย องค์ การบริหารส่วนตาบลมอบเงินสนั บสนุนให้หมู่บ้านละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในการ
จัดการขยะ และประกวดหมู่บ้านที่ประสบความสาเร็จในการจัดการขยะ ในการดาเนินโครงการจัดการขยะของแต่ละ
หมู่บ้านนั้นมีรูปแบบการจัดการขยะที่แตกต่างกันไป เช่น การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะ การติด ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่คนในชุมชน การรับบริจาคขยะ การแปรรูปขยะให้มีค่า การทาเสวียน การจัดตั้งธนาคารขยะ ผลจากการ
ดาเนินโครงการนี้ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลพาน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะโดยบริษัทเอกชนลง
เรื่อยๆ จากเดิมประมาณเดือนละ 225,000 บาท เหลือเพียง 78,000 บาท ต่อเดือน

วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ตาบลดอก
คาใต้ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา” นั้นจะดาเนินการไปพร้อมกับโครงการของชุมชน โครงการ “ชุมชนน่าอยู่ การ
แก้ปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้านสันจกปก” ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย การพูดคุย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสารวจ การถ่ายภาพ และการใช้แบบสอบถาม
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่เกิดขึน้ เป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมและรายเอียด
วัน เวลาและสถานที่
1. ปฐมนิ เ ทศน์ โ ครงการ วัน เวลาและสถานที่ตามที่ สสส. กาหนด
รายงานความก้ า วห น้ า
ส รุ ป ผ ล โค รงก าร โด ย
ตัวแทนคณะกรรมการของ
ชุ ม ชนจ านวน 1-3 ท่ า น
เข้ากิจกรรมกับทาง สสส.
จานวน 5 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม
การวางแผน: ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าใจกระบวนการ
ท างาน ข้อก าหนดและระเบี ยบในการด าเนิน โครงการ
นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่าทาให้มี หัวหน้าทีมโครงการของ
ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถเขียนข้อเสนอโครงการและการ
ออกแบบกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนส าหรั บ ขอทุ น
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในอนาคต

2. ประชุ ม ชี้ แ จงเรื่ อ งการ 30 สิ ง หาคม 2558 เวลา 18:00 น. ถึ ง
จัดตั้งสภาผูนาชุมชน และ 20:00 น. สถานที่วัดดอนไชย บานสัน
โครงการลดขยะในชุ ม ชน จกปก ต.ดอกคาใต อ.ดอกคาใต จ.พะเยา
เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ร่วมมือ

• ไดสภาผูนาจานวน 25 คน ที่เกิดจากการคัดเลือกของ
ชาว บานในชุม ชน และมาจากทุ ก ภาคสวนในชุม ชน
โดยมีทีมนักวิจัยเป็นสมาชิกสภาด้วยเช่นกัน
• สภาผูนาไดมีการกาหนดบทบาทหนาที่ในโครงการ
• ชาวบานในชุมชนประมาณ 50 คน (20% ของครัวเรือน
ทั้งหมดจานวนประมาณ 250 ครัว) เขาใจในโครงการ ได
รั บ ความรู ในกิ จ กรรมของโครงการ และจะ รวมกั น
จัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะในชุมชน
การวางแผน: เกิดสภาผู้นาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
แต่อย่างไรก็ตามสภายังไม่มี การก าหนดผังโครงสร้างที่
ชัดเจน
การมี ส่ วนร่ วม: การมี ส่ วนของคนในชุ ม ชนในการแสดง
ความเห็ น และการวางแผนยังมี ไม่มากนั ก ผู้ ใหญ่ บ้ านมี
บทบาทที่สาคัญในการระดมสมองในการแก้ไขปัญหาของ
หมู่ บ้ า น รวมถึ ง การวางแผนกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงการ
มีการสร้างไลน์กลุ่มเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม
สภาผู้นาชุมชน
การมีส่วนร่วม: แม้ว่าจะมีการกาหนดให้มีการประชุมกัน
ของคณะกรรมการทุกๆเดือน แต่อย่างไรก็ตามปรากฎว่า
มี ก ารจั ด ประชุ ม กั น อย่ า งเป็ น ทางการจ านวน 2 ครั้ ง
ในขณะที่เป็ น การประชุ ม แบบไม่ เป็ น ทางการจานวน 5
ครั้งเพื่อการวางแผนแต่ละกิจกรรม การประชุมกรรมการ
ไม่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล เนื่ อ งจากคณ ะกรรมการยั ง เห็ น ว่ า
โครงการเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตน

3. ประชุมสภาผู้นา เดือน
ละ 1 ครั้ง

วัน เวลาและสถานที่ตามที่ กาหนด
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กิจกรรมและรายเอียด
4. อบรมให้ ค วามรู้ ความ
เข้ า ใจในการคั ด แยกขยะ
การจัดการขยะ การทาปุ๋ย
หมักจากขยะอินทรีย์ ขยะ
ที่ขายได้ขายไม่ได้ฯ

5. กิ จ กรรมส ารวจข้อ มู ล
กลุ่ ม ย่ อย:จัด ประชุ ม กลุ่ ม
ย่ อ ยโดยแบ่ ง ออกเป็ น 3
กลุ่ม ร่วมกันหาสาเหตุของ
การเกิ ด ขยะในห มู่ บ้าน
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น พื้ น ที่
ส า ธ า ร ณ ะ ร ว ม ถึ ง ห า
วิธีการแก้ไขปัญหา

วัน เวลาและสถานที่
13 กั น ยายน 2558 เวลา 9:00 น. ถึ ง
16:00 น. สถานที่ วัดดอนไชย บ้านสักจก
ปก ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้
จ.
พะเยา

การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม
• ชาวบ้านจานวน 60 คน ได้รับความรู้ ในการทาปุ๋ยหมัก
และการคัดแยกขยะ
• ในส่ วนของการบรรยายและสาธิ ต ในการท าปุ๋ ยหมั ก
ชีวภาพจากขยะเปียกในครัวเรือน มีก ารแจกสารทาปุ๋ย
ชาวบ้า นจึงสามารถกลั บ ไปท าปุ๋ ยหมั ก จากเศษอาหาร
และนามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้
• ในส่วนการบรรยายการคัดแยกขยะ ชาวบ้านสามารถ
คัดแยกขยะในครัวเรือนได้ และนาขยะที่คัดแยกเข้าร่วม
กิจกรรมขยะแลกไข่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หจก.วงค์
พานิช ย์ โดยกิจกรรมดั ง กล่า วจะมี ก ารจัด ขึ้น ทุ ก ๆ 1-2
เดือนต่อครั้ง
การสังเกตการณ์ กิจกรรม: มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
60 คน ผู้เข้าร่วมมีความสนใจกิจกรรมต่างๆมากในช่วงที่
มีการบรรยายมีการซักถามวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ
การสร้างการมีส่วนร่วม: แจกท่อซีเมนต์ให้แก่บ้านที่น า
ร่องในการทาบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพจานวน 11 หลังคาเรือน
พร้อมทั้งอุปกรณ์ทาน้าหมักชีวภาพ
การติ ด ตามผล (2 ครั้ง 28 ต.ค. 2558 และ 31 ก.ค.
2559) : ผู้วิจัยติดตามครัวเรือนที่ได้รับท่อซีเมนต์จานวน
5 ครั้ ง พบว่ า มี เพี ย ง 9 ครั วเรื อ นเท่ า นั้ น ที่ น าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีเพียงประมาณ 10 กว่าหลังคา
เรือนที่ทาน้าหมักอินทรีย์
ปั ญ หาที่สะท้อนกลั บ : การท าปุ๋ ยหมั ก ต้องใช้เวลานานมี
เพี ยง 5 หลั งคาเรื อนที่ พบว่าสามารถน าปุ๋ ยไปใช้ ได้ แล้ ว
นอกจากนี้น้าหมักชีวภาพเกิดการเน่าเหม็น เนื่องจากไม่ได้
ถูกนาไปใช้
11 ตุ ล าคม 2558 เวลา 17:00 น. ถึ ง • ได้ข้อมู ล จากการประชุ มกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็น
21:00 น. สถานที่ วัดดอนไชย บ้านสันจก ดังนี้ กลุ่ม ตั วอย่าง 53 ครัวเรือน มี ก ารคัด แยกขยะ 40
ปก ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้
จ. ครัวเรือน ยังไม่คิดแยก 13 ครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
พะเยา
กลุ่ ม มี ป ระเด็ น ค าถามในการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ
“สาเหตุการเกิดขยะในชุมชน” และ “วิธีการแก้ไขปัญหา”
• ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปถ่ายทอดให้แก่ ชาวบ้านในชุมชน
ในเวทีอบรมให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะ เพื่อเกิดความ
ตระหนักและร่วมกันจัดการขยะ
การสังเกตการณ์กิจกรรม: แบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 3
กลุ่มๆละ 10 กว่าคน โดยให้ผู้นาชุมชนเป็ นผู้ดาเนินการ
ระดมสมอง สมาชิกแต่ละกลุ่มแสดงความเห็นและข้อมูล
ปั ญ หา รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาขยะร่วมกั น
โดยในแต่ ล ะกลุ่ ม จะมี ส มาชิ ก ในกลุ่ ม เพี ย ง 3-4 คนที่
แสดงความคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
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6. การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ข อ ง ส ภ า ผู น า ชุ ม ช น :
พั ฒ นาศั ก ยภาพสภาน า
ชุมชน โดยการศึกษาดูงาน
การบริ ห ารจั ด การขยะ
อบต.ดอนแกว อ.แมริม จ.
เชี ย งใหมสภาผู น าชุ ม ชน
สรุ ป ผลการศึ ก ษาดู ง าน
เพื่อนาในปรับใช้ในชุมชน

7.รณรงค์ล ดปริม าณขยะ
และจั ด เก็ บ ขยะในชุ ม ชน
เพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่
: เด็ ก เยาวชนและผู้ ใ หญ่
ร่ ว ม กั น ท าป้ายรณ รงค์
โดยใช้ ผ้ า ดิ บ และวาดผ้ า
เอง จั ด ขบวนเดิ น รณรงค์
ใช้ตะกร้าแทนถุงพลาสติก
ใน ก า ร จ่ า ย ต ล า ด ใช้
กระติ๊ บ ข้ า วแทนเพื่ อ ลด
ก า ร เกิ ด ข ย ะ เก็ บ ข ย ะ
บริ เวณที่ ส าธารณะและ
ถนนในหมู่บ้าน
8.รณรงค์ให้ใช้ตะกร้า และ
กระติ๊บข้าว ทดแทนการใช้
ถุ ง พ ล า ส ติ ก : จั ด ซื้ อ

วัน เวลาและสถานที่

การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม
พยายามให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม กระตุ้ น ให้ ค นอื่ น ได้ ร่ วมแสดง
ความเห็น มากขึ้น ชุ ม ชนยังมองว่า ปั ญ หาขยะที่ เกิด ขึ้ น
ไม่ได้เกิดมาจากตนเอง แต่เป็นขยะที่เกิดจากชุมชนอื่นนา
ขยะมาทิ้งในหมู่บ้านและขยะที่เกิดจากรถที่สัญ จรไปมา
ผ่านเส้นทางของหมู่บ้าน
การสร้า งการมี ส่วนร่วม: ผู้ ใหญ่ บ้ า นให้ ช าวบ้า นมารับ
บัญชีกองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน) จึงทาให้มีจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
8 พฤศจิก ายน 2558 เวลา 6:30 น. ถึง • สภาผู้ น าชุ ม ชนจ านวน 25 คน ได รั บ ความรู จ าก
20:00 น. สถานที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น การศึกษาดู งานที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแกว อ.
ต าบลดอนแกว อ.แม่ ริ ม
จ. แม่ ริ ม จ.เชี ย งใหม่ โดยไดรั บ การบรรยายการบริ ห าร
เชียงใหม่
จัดการปั ญ หาขยะ โดยการน าเศษอาหารมาท าปุ๋ยหมั ก
เพื่อใช้ในการปลูกพืชผลในครัวเรือน ในเรื่องการ การเพิ่ม
มูลค่าจากขยะ คัดแยกขยะ และการศึกษาดูงานธนาคาร
ขยะ
• สภาผู้นาชุมชนไดนาผลจากการศึกาดูงานมาปรับใช้กับ
พืน้ ที่ให้เกิดความเหมาะสม โดยจะขยายผลแกชาวบ้านใน
ชุมชน
การสังเกตการณ์กิจกรรม: สมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกท่าน ในช่วงที่มีการบรรยาย ต่างให้ความสนใจและมี
การซักถามวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการขยะ
การติด ตามผล: มี สมาชิกสภาผู้น า 1 ท่านได้น าแนวคิด
การใช้ขยะมาประดิษฐ์เป็นเครื่อ งแต่งกายสาหรับใช้เป็น
อุป กรณ์เชียร์กีฬา แต่อย่างไรก็ตามสภาผู้นายังไม่ได้น า
ผลการศึกษาดูงานมาขยายผลแก่ชาวบ้านในชุมชน
20 มี น าคม 2559 สถานที่ วัด ดอนไชย • เด็ ก เยาวชนจานวน 15 คน นิ สิต มหาวิท ยาลั ยพะเยา
บ้านสั ก จกปก ต.ดอกค าใต้
อ.ดอก จานวน 15 คน และผู้ใหญ่ จากชุ ม ชน 2 คน ร่วมกัน ท า
คาใต้ จ.พะเยา
ป้ายรณรงค์ โดยใช้ผ้าดิบ และวาดผ้าเอง จานวน 14 ป้าย
• เดินรณรงค์ใช้ตะกร้าแทนถุงพลาสติกในการจ่ายตลาด
ใช้กระติ๊บข้าวใส่ข้าวแทนถุงพลาสติก ลดการเกิดขยะใน
ชุมชน
• จัดกิจกรรมรณรงค์จัดเก็บขยะบริเวณที่สาธารณะและ
ถนนในหมู่บ้าน
การสังเกตการณ์กิจกรรม: สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
เด็ ก เด็ ก ๆสนุ ก กับ การท ากิ จกรรม ให้เด็ ก ๆแต่ล ะกลุ่ ม
นาเสนอป้ายที่ตนเองทาขึน้
การสร้างการมีส่วนร่วม: ให้รางวัลเป็นเงินสดแก่ป้ายที่มี
ความสวยงาม และสื่อความหมาย
20 มี น าคม 2559 – 15 สิ ง หาคม • ได้ตะกร้าให้ 100 ครัวเรือน (บางครัวเรือนใช้ตะกร้าที่มีอยู่
2559 สถานที่ วัด ดอนไชย บ้ า นสั ก แล้ว และตะกร้าที่มีอยู่) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จกปก ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ • มี ต ะกร้ า ไว้ ใช้ แ ทนถุ ง พลาสติ ก ในกิ จ กรรมของหมู่ บ้ า น
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วัน เวลาและสถานที่
ตะกร้ า ให้ 100 ครั ว เรื อ น จ.พะเยา
จัดซื้อกระติ๊บข้าวแทนการ
ใช้ ถุ ง พ ล า ส ติ ก ใน ง า น
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ห มู่ บ้ า น
ส่งเสริมให้แต่ล ะครัวเรือน
ร่ ว มกั น ใช้ ต ะกร้ า ไปจ่ า ย
ตลาด และใช้ก ระติ๊ บ ข้า ว
ในงานต่างๆ

9. สร้ า งกฎ กติ ก า การ
จัดการขยะของชุมชนที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน : จากการประชุม
สภาผู้นาชุมชนเพื่อยกร่าง
กฎ กติ ก า ชุ ม ชนในการ
จัดการขยะ ชุมชนได้มีการ
จั ด ป ระชาค ม ชุ ม ชนกั บ
ชาวบ้ า นเพื่ อ หาข้ อ ตกลง
ร่วมกัน และประกาศใช้ใช้
กฎกติ ก า นอกจากนั้ น มี
การชีแ้ จง เรื่องการรณรงค์
ใช้ ต ะกร้ า ไปซื้ อ ของแทน
การใช้ถุงพลาสติก รวมถึง
การใช้ ก ระติ๊ บ ข้ า วแท น
การใช้ถุงพลาสติก ในงาน
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

10. อบรมการท าปุ๋ ย น้ า
หมั ก ชีวภาพ : มี ผู้เข้าร่วม
โครงการ ชาวบ้ า นและ
นั ก เรี ย น ผู้ สู งอ ายุ รวม
ประมาณ100 คน วิทยากร
จาก ส ถ านีพั ฒ น าที่ ดิ น
พะเยาให้ ค วามรู้เรื่องการ

การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม
จานวน 200 ใบ
• ชาวบ้านร่วมกิจกรรมและมีการนาตะกร้าไปใช้จริง
การสร้างการมีส่วนร่วม: ใช้ก ลยุทธการตลาดเข้ามาช่วยใน
การสร้างการมีส่วนร่วมโดยแจกสมุดสะสมแสตมป์ หากเมื่อ
ชาวบ้านไปซื้อของที่ร้านขายของชาในหมู่บ้านแล้วนาตะกร้า
ไปใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก จะได้รับแสตมป์ จากนั้นจะ
ให้นาแสตมป์มาแลกของรางวัล
การติดตามผล: มีร้านขายของชาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มจาก 1
ร้านเป็น 3 ร้าน มีจานวนครัวเรือนที่นาแสตมป์สะสมมาแลก
ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นจากการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง (จัดพร้อม
กับกิจกรรมขยะแลกไข่) ที่ผ่านมาจากเดิม 30 ครัวเรือน (20
พ.ค. 2559) เป็ น 43 ครัวเรือน(24 ก.ค. 2559)ตามล าดั บ
นอกจากนี้จากการสังเกตการณ์ยังพบว่าเริ่มมีการใช้กระติ๊บ
ข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติกในการจัดเลีย้ งอาหารในงานศพ
15 มิ ถุ น ายน 2559 สถานที่ วัด ดอนไชย ได้ข้อสรุปการสร้างกฎ กติกาในการจัดการขยะในชุมชน
บ้านสั ก จกปก ต.ดอกค าใต้
อ.ดอก ดังนี้
คาใต้ จ.พะเยา
• ขอความร่วมมือจากร้านค้าให้ลดการใช้ถุงพลาสติก
• มีการรับซื้อขยะที่ชาวบ้านคัดแยกแล้วเป็นประจา 1-2
เดือน/ครั้ง ผ่านกิจกรรมขยะแลกไข่
• กาหนดให้มีป้าย"ห้ามทิ้งขยะ" บริเวณหมู่บ้าน พร้อมทั้ง
มีบทลงโทษหากฝ่าฝืนปรับเป็นจานวนเงิน 1,000 บาท
• ห้ามเผาขยะในช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศห้ามเผา หาก
ฝ่าฝืนจะมีการปรับเป็นจานวนเงิน 1,000 บาทชาวบ้าน
เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการลดการใช้ถุงพลาสติก
นาตะกร้าไปซื้อของที่ตลาดแทนการใส่ถุงพลาสติก และ
รับทราบว่าหมู่บ้านมีการจัดซื้อกระติ๊บข้าว มาใช้ในงาน
ต่างๆ ของหมู่บ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก
การสร้างการมีส่วนร่วม: กิจกรรมนี้มีผู้สังเกตการณ์มา
จาก สสส. ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ใหญ่บ้านต้องจัด
กิจกรรมและเรียกประชุมคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม
ชุมชนยังไม่ได้ให้ความสาคัญ กับ การสร้างกฎ จะเห็นได้
จากจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมยังมีจานวนน้อย
การติดตามผล: บริเวณที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะเช่นข้างรั้ววัด
ถูกปรับปรุงไม่ให้เป็นที่ทงิ้ ขยะ มีการติดป้ายห้ามทิง้ ขยะ
5 กรกฎาคม 2559 สถานที่วัด ดอนไชย • ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสังเกตจากการโต้ตอบ
บ้านสักจกปก ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้ ข้อซักถาม และความตั้งใจในการรับฟังการบรรยาย
จ.พะเยา
• ชาวบ้านร่วมกันทาเสวียน
• กาหนดวันในการจัดอบรมในกิจกรรมต่อไปเพื่อการ
จัดการขยะในชุมชน
การสร้า งการมี ส่ วนร่ว ม: ได้ รั บ ความร่ว มมื อ โรงเรี ย น
ผู้สูงอายุ ทาให้การสร้างการมีส่วนร่วมทาได้ดีมากยิ่งขึน้
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วัน เวลาและสถานที่
ท าปุ๋ ยหมั ก ชีว ภาพ สาธิ ต
การท าเสวีย น ส ารวจคุ้ ม
ทั้ ง 14 คุ้ ม ในหมู่ บ้ า นเพื่ อ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่อง
การจัดการขยะไว้แต่ละคุ้ม
11. กิ จ ก รรม ผ้ า ป่ าขยะ 24 กรกฎาคม 2559 สถานที่ วัดดอนไชย
เพื่ อ กองทุ น ขยะ : จั ด ท า บ้านสักจกปก ต.ดอกคาใต้
อ.ดอก
ต้ น ผ้ า ป่ า พ ร้ อ ม กั บ คาใต้ จ.พะเยา
กิ จ กรรมขยะแลกไข่ โดย
ชาวบ้ านนาขยะมาแลกไข่
หรื อ รั บ เป็ น เงิ น เพื่ อ ร่ ว ม
สมทบทุนในกองทุนผ้าป่า

การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม
การติดตามผล: มีบ้านหนึ่งหลังที่มีความสนใจในการทา
เสวียนหลังจากที่เข้าร่วมอบรมและที่น่าประหลาดใจคือ
บ้านนี้ ไ ด้ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ อื่ น ในการท าเส วี ย นเอง
นอกจากนีย้ ังให้มีการสร้างเสวียนไว้สาหรับแต่ละคุ้ม
ได้กองทุนจากการจัดทาต้นผ้าป่าทั้งสิ้น 4,195 บาท ซึ่ง
เป็นกองทุนขยะก้อนแรก
การสร้างการมีส่วนร่วม: มีครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ขยะแลก ไข่ ล ดล ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม กิ จ กรรมนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกตระว่าขยะ
มีค่า และสามารถแปลงขยะให้เป็นบุญได้ อาจกล่าวได้ว่า
การสร้างการมีส่วนร่วมแบบสมัครใจอาจไม่เกิดผล

12. การคื น ข้อ มู ล สู่ ชุ ม ชน 11, 26 สิงหาคม และ 8 กัน ยายน 2559 การสร้างการมีส่วนร่วม: มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30
และการสรุปโครงการของ สถ านที่ วั ด ด อนไชย บ้ านสั ก จก ป ก คน โดยวันที่จัดกิจกรรมมีงานศพที่จัดภายในวัด ทาให้มีคน
ชุมชน
ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
เข้ามาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก
เพื่ อ สร้ า งการมี ส่ วนร่ วม กิ จกรรมนี้ เป็ น กิ จกรรมตาม
ข้อกาหนดของ สสส. ทาให้หัวหน้าโครงการชุมชนตระหนัก
ว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องจัดกิจกรรม จากกิจกรรมนี้เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงมากขึน้ เนื่องจากผู้นาชุมชนเริ่มสนใจเขียน
โครงการขอทุ นสนั บ สนุ นของ สสส. ตลอดจนผู้ เข้ าร่ วม
ประชุ ม ต่ า งเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเขี ย น
โครงการขอทุน
13. อบรมการท าขยะให้ 26 กันยายน 2559 สถานที่ วัดดอนไชย
เ ป็ น สิ น ค้ า แ ล ะ ก า ร บ้านสักจกปก ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ : มี จ.พะเยา
นั ก วิ จั ย จากค ณ ะอื่ น ใน
มหาวิทยาลัยพะเยามาเล่า
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ก า ร ท า
โครงการขยะในพื้นที่ และ
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจาก
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก
โร ง เรี ย น ม า ส อ น ก า ร
ประดิษ ฐ์ก ระเป๋าจากซอง
กาแฟ
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เกิดความรู้และแนวคิดในการแปลงขยะให้มีมูลค่า
การสร้างการมีส่วนร่วม: ได้ให้ผู้ที่เป็นอสม. ของแต่ละคุ้ม
เข้ า ร่ ว มจ านวนคุ้ ม ละ 2 ท่ า น และเด็ ก นั ก เรี ย นจาก
โรงเรียนบ้านสันจกปกจานวนประมาณ 20 คน
การติ ด ตามผล: ภายหลั ง จากการอบรม ผู้ วิ จั ย ได้
สอบถามผู้เข้าร่วมอบรม พบว่ายังไม่ สามารถประดิษ ฐ์
กระเป๋ า ได้ เพราะขาดวั ส ดุ การติด ตามผลอาจต้ องท า
ต่อไปโดยผู้วิจัยได้กล่าวว่าหากใครทาสาเร็จให้นามาขาย
กับ ผู้วิจัยเอง จากการเก็บ แบบสอบถามจานวน 19 ชุ ด
ผู้วิจัยพบว่า ค่า เฉลี่ ยความพึง พอใจและประโยชน์ข อง
กิ จ กรรมในระดั บ มาก (4.00-4.37 จากสเกล 5) มี
แนวโน้มที่จะนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 80% โดยก่อนเริ่ม
กิจกรรมครัวเรือนได้แยกขยะขายอยู่แล้วและต่อมาจึงเข้า
ร่ ว ม กิ จ กรรมขยะแลกไข่ ผู้ ต อบแบบส อบ ถามให้
ความเห็ น ว่า ขยะในหมู่ บ้ า นลดลง เป็ น ระเบีย บมากขึ้ น
โดยให้ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก (4.17 จาก
สเกล 5)
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กิจกรรมและรายเอียด
วัน เวลาและสถานที่
14. ก ารล ด ข ย ะใน วั ด : 12 เมษายน-28 กันยายน 2559 สถานที่
ผู้ วิจั ย ได้ ป ระชาสั ม พั น ธุ์ ที่ วัด ดอนไชย บ้านสักจกปก ต.ดอกคาใต้
โรงเรียนผู้ง สู งอายุ 1 ครั้ง อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
ติ ด ป้ายรณ รงค์ ห น้ า วั ด
แ ล ะ ใ น กิ จ ก ร ร ม ปิ ด
โครงการ รวมถึ ง ในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย
โดยนาเสนอภาพกองขยะ
ข้ า งวั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ เช่ น
ถั ง ด า ถุ ง ตาข่ า ยคั ด แยก
ขยะให้ วั ด และท่ า นเจ้ า
อาวาสได้ ก ล่ า วรณ รงค์
การลดขยะภายในวั ด ใน
วันสาคัญต่างๆ

การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงการน าอาหารมาถวายวั ด โดย
สั ง เกตจากการน าอาหารใส่ ต ะกร้ า และมี จ านวนของ
ถุงพลาสติกลดน้อยลง
การสร้างการมีส่วนร่วม: รณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึง
หน้าที่ของตนเองในการลดขยะในวัดอันเกิดจากกิจกรรม
ทางศาสนา
การติดตามผล: ผู้วิจัย เข้าติดตามผลจานวน 4 ครั้ง (15
เม.ย. 2559, 20 พ.ค. 2559, 19 ก.ค. 2559 และ 16
ต.ค. 2559) จากการสอบถาม ท่ า นเจ้ า อาวาสและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านทั้งสองกล่าว
ว่ า ปริ ม าณขยะเช่ น ถุ ง พลาสติ ก ลดลง จากการเข้ า
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยเองพบเช่นกันว่าปริมาณขยะจาก
การทาบุญ (ตานขันข้าว) ลดลง แม้ว่าท่านเจ้าอาวาสจะ
กล่ า วแนะน าให้ ช าวบ้านรวม กั น ถวายขั น ข้ า ว ไม่
จาเป็นต้องถวายครัวเรือนละชุด เพื่อลดปริมาณอาหารที่
มีมากเกินไป ในวันสาคัญ ทางศาสนา แต่อย่างไรก็ต าม
ยังไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนในชุมชนได้
15. กิ จ กรรมขยะแลกไข่ : สิงหาคม 2558-กันยายน 2559 สถานที่ การสร้างการมีส่วนร่วม: รณรงค์ให้เกิด การตระหนักว่า
จั ด กิ จ กรรม 2 เดื อ นครั้ ง วัดดอนไชย บ้านสันจกปก ต.ดอกคาใต้ อ. ขยะมีค่า
โดยมีก ารจัดกิจกรรมรวม ดอกคาใต้ จ.พะเยา
การติ ด ตามผล: จากการจั ด กิ จ กรรม พบว่ า มี จานวน
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้คณะยัง
ครั้งที่ 1 27 ก.ย. 2558
เป็นผู้ดาเนินการ จากการเก็บสถิติจานวนครัวเรือนที่เข้ า
ครั้งที่ 2 30 พ.ย. 2558
ร่วมกิจกรรมนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีการเพิ่มขึน้ ของ
ครั้งที่ 3 30 ม.ค. 2559
การมีส่วนร่วมหรือไม่
ครั้งที่ 4 20 มี.ค. 2559
ครั้งที่ 5 22 พ.ค. 2559
ครั้งที่ 6 24 ก.ค. 2559
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16. ติดตามบาบัดทุกข์
บารุงสุข

วัน เวลาและสถานที่
การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม
19 พฤษภาคม 2559 เทศบาลห้ วยลาน การเก็บข้อมูลในพื้นที่อ่ืนของอาเภอดอกคาใต้ : จากการ
ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
เก็บแบบสอบถามจานวน 81 ชุด พบว่า68% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุ ว่าถุงพลาสติก เป็ น ขยะที่เกิด จานวน
มากที่ สุ ด 68% ของผู้ต อบแบบสอบถามคัด แยกขยะที่
บ้าน 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามกาจัดขยะโดยวิธีการ
เผา โดยผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็ น ว่า ควรมี รถ
จัดเก็บขยะและถังขยะในหมู่บ้าน

สรุปผลและอธิปรายผลการดาเนิน
การศึกษานีป้ ระยุกต์ใช้เกลียวของวงจรการปฏิบัตกิ ารของ Kemmis and McTaggart (2005) และแนวคิดการ
วิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการดาเนินการวิจัย ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย การพูดคุย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสารวจ การถ่ายภาพ และการใช้แบบสอบถาม ผลสรุปและ
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อในการบริหารจัดการขยะของบ้านสันจกปก ตาบลดอกคาใต้ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ดัง
แสดงในรูปที่ 2 ดังนี้
1. จัดตั้งสภาผู้นาชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกจากชุมชนทาหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนจัดการขยะของ
หมูบ่ ้านและกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ โดยสภาผู้นาจะต้องมีประธานที่มวี สิ ัยทัศน์ของผู้นา ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
สาคัญตามสรุปผลการศึกษาของ พัทยาพร อุ่นโรจน์ (2558) ประธานสภาผู้นาอาจไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่
ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละทางานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
2. จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะ การจัดตั้งกองทุนขยะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการขยะ
ของหมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางการซือ้ และขายขยะ รายได้จากกองทุนมาจากค่าปรับผู้ที่ไม่ได้ทาตามกฎที่เกี่ยวข้องกับขยะ
การขายสิ่งประดิษฐ์จากขยะที่สามารถนามาสร้างมูลค่าได้ กิ จกรรมผ้าป่าขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่ โดยรายได้ส่วน
หนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะให้แก่คนในชุมชน และที่สาคัญจากข้อค้นพบของ พัทยาพร อุ่นโรจน์ (2558) ที่ได้เน้นว่า ความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการธนาคารขยะของบ้านสันปู่เลย ตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเป็นปัจจัยที่สาคัญ
นาไปสู่ความสาเร็จของธนาคาร ด้วยเหตุนกี้ องทุนขยะของบ้านสันจกปกต้องยึดหลักความโปร่งใส่เช่นกัน
3. การสร้างกฏร่วมกัน : ควรระบบการสอดส่องคนในชุมชนที่ละเมิดกฎ และสร้า งกระบวนการบริหาร
จัดการค่าปรับที่มีความเป็นธรรมและเหมาะสม
4. ครัวเรือน: ครัวเรือนลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าเมื่อ
ไปจับจ่ายใช้สอย และที่สาคัญต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความสาคัญต่อการแยกขยะ โดยแยกขยะออกเป็นขยะที่
ขายได้และขายไม่ได้ ขยะที่ขายได้อาจจะนามาเข้าร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ของชุมชนที่มี 1 ครั้งต่อ 2 เดือน และ/หรือ
กิจกรรมผ้าป่าขยะที่มีปีละ 2 ครั้ง ขยะที่ขายไม่ได้แต่สามารถนามาสร้างมูลค่าได้ให้บริจาคให้กองทุนบริหารจัดการ
ขยะ ส่วนขยะประเภทที่ขายไม่ได้ที่เป็นขยะอินทรีย์ควรดาเนินการดังนี้ เศษอาหารให้นาไปทาน้าหมักชีวภาพ เศษใบไม้
ให้นาไปทาปุ๋ยหมัก (เช่น บ่อซีเมนต์ปุ๋ยหมัก เสวียน) น้าหมักอินทรีย์ และปุ๋ยหมักสามารถนาไปใช้สาหรับการปลูก
พืชผักสวนครัว ส่วนขยะที่ขายไม่ได้ประเภทขยะอันตราย และขยะอื่นๆ ชุมชนต้องหามาตรการในการจัดการร่วมกัน
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5. วัด: วัดต้องลดปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมทางศาสนา เช่น ในการนาอาหารไปถวายพระนั้นอาจนา
อาหารใส่ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก การนาอาหารที่บรรจุแล้วใส่ถาด/ตะกร้า ซึ่งแนวปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมาแต่เก่า
ก่อน แต่ในปัจจุบันคนในชุมชนมักง่ายจึงนิยมใช้ถุงพลาสติกแทนปิ่นโต/ถาด/ตะกร้า การถวายขันข้าว (ตานขันข้าว)
อาจรวมกันหลายๆครัวเรือนไม่จาเป็นต้องถวายครัวเรือนละชุด ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณอาหารที่มีมากเกินไปในวันสาคัญ
ทางศาสนา นอกจากนี้วัดต้องลดปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมในวัด เช่น การจัดเลีย้ งอาหารในงานศพ หรืองานบุญ
อื่นๆ ควรใช้กระติ๊บข้าวบรรจุข้าวเหนียวแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้เข่งปลาทู (ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้) เป็น
จานรองอาหารว่างแทนกล่องพลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาในวัด
สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรเป็นเกลียวของวงจรการปฏิบัติการภาพที่ 2 โดยให้ศึกษาถึงรูปแบบและ
โครงการ อานาจหน้าที่ของสภาผู้นาชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ศึกษากลไกการดาเนินงานของกองทุน
บริหารจัดการขยะ นอกจากนี้ในวงจรวงภาพที่ 2 ควรมีการถ่ายโอนกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม โดยมี
นักวิจัยเป็นพี่เลีย้ ง

ภาพที่ 2 การบริหารจัดการขยะบ้านสันจกปก ตาบลดอกคาใต้ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
Leverating Thai Jasmine Rice standard for thecommunity enterprise group in
Chaiyaphum
สิรศิ ักดิ์ อาจวิชัย1* ประมุข ศรีชัยวงษ์2 ศศินันท์ มิตรสันเทียะ3 ศิริพร พึ่งเพ็ชร์4
Sirisak Ardwichai1*, Pramuk Srichaiwong, Sasinant mitsantia, siripon phungphet
บทคัดย่อ
การยกระดั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วหอมมะลิ ข องกลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุม ชน จั งหวั ด ชัย ภู มิ เป็ น การวิจั ย โดย
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 2. พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวหอมมะลิภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ 3. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในด้านการผลิต และการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ และ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ
ในพืน้ ที่จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า 1. สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองโดยการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ที่
มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค จาและเข้าใจง่าย ซึ่งผลการประเมินของกลุ่มมี
มติใช้ตราสัญลักษณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวพญาแล” 2. ได้ตราสัญลักษณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าว
พญาแล” เป็นรูปวงรี ล้อมรอบรวงข้าว มีรูปเจ้าพ่อพญาแลประทับยืนอยู่ตรงกลาง มีช่ื อเป็นภาษาไทยอยู่ตรงกลาง
ฐาน และสองข้างเป็ นชื่อภาษาอังกฤษกากับ 3. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูป มีทักษะและความรู้ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการแปร
รูป การบรรจุภัณฑ์ มีความสามารถในการสร้างแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์ตามปริมาณที่ต้องการ และ 4. มี
เครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม เกษตรกร อาจารย์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ชัย ภู มิ เกษตรจั งหวั ด และ
หอการค้าจังหวัด นอกขากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิโดยรวม พบว่า มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (SD. = 0.14)
คาสาคัญ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย
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สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
3 คณะครุศาสตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
4 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
1 Research and Evaluation Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000
2 Development Strategy Faculty of Humanities and Social Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000
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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

บทนำ
จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 1 ล้าน 7 แสนกว่าไร่ มีผลิตข้าวประมาณ 6 แสน 8 หมื่นตัน ที่ผ่านมาการผลิต
ข้าวของไทย ยังคงมีปัญ หาเรื่องปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน คุ ณ ภาพยังไม่ดีพอ เกษตรกรบางรายยังใช้สารเคมีไม่
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ส่งผลเสียและผลกระทบต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และมีผลถึงการกีดกัน
ทางการค้าจากประเทศคู่ค้าข้าวอีกด้วย โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงสู่สากล เป็นโครงการที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการผลิตข้าวหอมมะลิ
ได้ปริมาณมากขึ้น คุณ ภาพดีขึ้น โดยคานึงถึง ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยจังหวัดชัยภูมิ ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 ที่สาคัญ คือ การพัฒนาแหล่งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สาหรับการพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายการตลาดตามนโยบาย
เร่งด่ วนของรัฐ บาล โดยก าหนดวิธีการตั้งแต่ การพั ฒ นาองค์ค วามรู้ด้ านการตลาดโดยเพิ่ม บทบาทศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสิ นค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างวิสาหกิจ
ชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็งและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางการค้า การกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิ ตถึงมือผู้บริโภคที่รวดเร็ว
รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ, 2559)

2337

Proceedings

สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมไิ ด้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเป็นจานวนมากและได้มีการรวมกลุม่ เพื่อ
จัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อทาการแปรรูปและการต่อรองทางการตลาด แต่จากการสารวจพบว่า กลุ่มผลิตข้าวของ
จังหวัดชัยภูมิในปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มได้เนื่องจากยังขาดการดาเนินงาน
ด้านการบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย แปลกใหม่และ น่าสนใจ นอกจากนี้กลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง และ
รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ยังเป็นแบบเดิมๆ นั่นคือการบรรจุใส่ถุงชั่งกิโลขาย ดังนั้นสานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิจึงได้มี
นโยบายในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพเพิ่ม ขึ้น และเพิ่ม แหล่งรายได้ใหม่ให้ แก่
เกษตรกร โดยการพัฒ นาผลผลิตและผลิตภั ณ ฑ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเพียงพอตรงความต้องการของ
ตลาด สามารถเข้าสู่ตลาดสากลได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองการพัฒนาแล้ว มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มีการวางแผน
อย่างต่อเนื่องได้รับการพัฒนา ดูแลตั้งแต่ไร่นาถึงผู้บริโภค (Quality from Farm to Table) มีการวางระบบแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์เหมาะสมสวยงามเป็นที่ยอมรับสามารถเข้าสู่ตลาดสากลได้สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร (เกษตรจังหวัดชัยภูม,ิ สัมภาษาณ์, 12 มิถุนายน 2559)
จากสภาพและปัญหาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดชัยภูมิที่กล่าวมา ข้างต้น คณะผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าว จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้เทคนิคให้มีการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดี รวมกันคิดพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว มีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม ก่อให้เกิด รายได้เพิ่ม เป็นอาชีพเสริมที่มั่นคงและให้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง จาเป็นที่กลุ่มต้องนาเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการดาเนินโครงการในครั้งนี้ ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นเกษตรกร
ผู้ผ ลิ ตข้ าวหอมมะลิ ที่ เป็ น กลุ่ม ต้น น้า และ 2. กลุ่ม กลางน้า ได้ แ ก่ก ลุ่ มวิสาหกิ จชุม ชนผู้แ ปรรูปข้ าวหอมมะลิ ดั ง
แผนภาพที่ 1

ต้นนำ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ

กลำงนำ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ ปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ชัยภูมิ

ปลำยนำ
ผู้บริโภค

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
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ประโยชน์ของการวิจัย
1. ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัด
2. เกิดการบูรณาการต่อยอดการผลิตของเกษตรกร ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยสะดวก
รวดเร็วในการนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3. เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางด้านการเกษตร ก่อเกิดรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐาน
รากของประเทศ และประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. ได้รูปแบบการแปรรูป และการถนอมอาหารให้กับผู้บริโภค ที่หลากหลาย สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่
นานขึ้นเกิดการบูรณาการ และประสานประโยชน์ของกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายอาชีพ ให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
1. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ขา้ วหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในด้านการผลิต และการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในพืน้ ที่จังหวัดชัยภูมิ

วัสดุและวิธีการ
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจั ยทาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยโดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ 1. มีความ
พร้อมและสนใจเข้าร่วม 2. มีศักยภาพของกลุ่มในด้านการปลูกข้าว สถานที่ และ 3. มีการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งในการวิจัยครั้งได้กลุ่ม เป้ าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่ มวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียงตาบลนาหนองทุ่ม บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จานวน 50 คน 2. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 ตาบลเกาะมะนาว อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จานวน
50 คน และ 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชปลอดภัยบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านยาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 44 คน รวม 144 คน ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ตามกรอบ
แนวคิดของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนวการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การใช้วัสดุทาบรรจุภั ณ ฑ์
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตของบรรจุภัณฑ์ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์

แผนและขั้นตอนการดาเนินงาน
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5
ขั้น ตอน คือ 1. ขั้น ตอนการเตรียมการ การประสานงานกับหน่วยงานและบุค คลที่เกี่ยวข้อ ง 2. ขั้นตอนการชี้แจง
รายละเอียด การทาความเข้าใจกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3. ขั้นตอนการจัดทาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และเครื่อ งมือ ในการประเมิน 4. ขั้ น ตอนการด าเนิน งานในภาคสนาม และ 5. ขั้น ตอนการวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยมี
รายละเอียดของการดาเนินงานดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ชัยภูมิ
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์
สารวจและศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ในจังหวัดชัยภูมิ
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์
อบรมสัมมนาให้ความรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ให้แก่กลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิตภัณฑ์ขา้ วหอมมะลิอินทรีย์
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค
ศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบผลสาเร็จในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ และกลุ่ม
OTOP
ผลิตเครื่องต้นแบบเพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์
ติดตัง้ เทคโนโลยีที่จาเป็นและเครื่องอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัตบิ รรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 การสร้างตราสินค้า และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
อบรมสัมมนาให้ความรู้ดา้ นการออกแบบตราสินค้า การจดทะเบียน และความรูอ้ ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การจดทะเบียนสินค้า
ศึกษารูปแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ระดมความคิดเห็นในการออกแบบตราสินค้าของกลุ่มและปฏิบัตกิ ารออกแบบตราสินค้า
คัดเลือกตราสินค้า
ยื่นจดทะเบียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ ใช้ในการศึก ษาวิจั ย การยกระดั บคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ข้ าวหอมมะลิ ข องกลุ่ม วิส าหกิ จ ชุม ชน
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนีป้ ระกอบด้วย
แบบสารวจความคิดเห็น
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interviews) สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจต่อผลของโครงการ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คณะผู้วจิ ัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยสถิตคิ ่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

ผลการวิจัย
1. ได้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
2. สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
3. สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ
4. สามารถถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในด้านการผลิต และการบรรจุผลิตภัณ ฑ์ข้าวหอมมะลิ ให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
5. ได้เครือข่ายความร่วมมือ จานวน 5 หน่วยงาน และเกิดแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิใน
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

อภิปรายผล
ผลการพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า
ทั้งสามกลุ่มจะต้องเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองโดยการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และ
เป็ น ไปตามความต้อ งการของผู้ บ ริโภค จ าและเข้า ใจง่าย ภายใต้ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ “ข้ าวพญาแล” โดยเป็ น รู ปวงรี
ล้อมรอบรวงข้าว มีรูปพญาแลประทับยืนอยูต่ รงกลาง ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนรายละเอียดที่เป็นชื่อกลุ่ม
หรือ รูปภาพประกอบบนฉลากนั้นขึ้นอยู่กับทางกลุ่มจะร่วมกันออกแบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลรัตน แสง
จันทร์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อข้าว หอมมะลิบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ ข้ า วหอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวหอม
มะลิบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยทางการตลาด
ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ยี่ห้อที่ซื้อ คือ มาบุญครอง
หงส์ทอง โดยมีเหตุผลที่ซื้อเพราะคุณภาพของข้าว ระดับราคาที่ซื้อ 150-200 บาท ซื้อเดือนละ 2 ครั้ง ปริมาณข้าว
โดยเฉลี่ยเดือนละ 5-10 กิโลกรัม โดยซื้อที่ดสิ เคาต์สโตร์มากที่สุดและสื่อโทรทัศน์มีผลในการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิ
บรรจุถุงมากที่สุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางกาจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับมาก ส่วนปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของ
เดชณรงค์ วนสันเทียะ (2551) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑข้าวหอมมะลิ ของกลุ่มเกษตรกร
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ข้าวหอมมะลิ อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของบรรจุผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเกษตรกรข้าวหอมมะลิ อาเภอราษี ไศล จังหวัดศรีส ะเกษ และเพื่อพั ฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ข้าวหอมมะลิและสร้าง
ภูมิคมุ้ กัน ของกลุ่มเกษตรกรข้าวหอมมะลิ อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันการจาหน่าย
ข้าวหอมมะลิมีอยู่ 4 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คือ 1. บรรจุในถุงหูหิ้วพลาสติก ซึ่งลักษณะการจาหน่ายจะตักจาหน่ายตาม
ขนาดถุง คือ ถุงละ 1 กิโลกรัม, ถุงละ 2 กิโลกรัม, ถุงละ 5 กิโลกรัม, ถุงละ 12 กิโลกรัม ซึ่งจะพบมากตามทองตลาด
2. บรรจุในถุงปุย บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม 3. บรรจุในถุงพลาสติก บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ซึ่งการจาหน่ายในลักษณะ
นี้ สวนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตมาจากโรงงาน หรือ กลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ จะคล้ายเป็นแพ็คเก็ต โดยจะบรรจุข้าว
หอมมะลิใสเป็นถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม และบรรจุภัณฑ์จะมีการออกแบบให้สวย และสะดุดตา และจะมีการวางขายทั่วไป
ทั้งในร้านค้า หรือ ในตลาด 4. บรรจุในกระสอบข้าว ซึ่งจะบรรจุข้าวไว 100 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์น้จี ะมีไมการออกแบบ
ใดๆ เพียง แต่จะมีการตีตราสถานที่ผลิต หรือโรงสีที่บรรจุหีบห่อ และจะมีการวางขายทั่วไปทั้งในร้านค า หรือ ใน
ตลาด เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนผู้มีฐานะและจากการวิเคราะห์สภาพของบรรจุผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม
เกษตรกรข้าวหอมมะลิ อาเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ พบว่า ขาดความสะอาด มีรูปลักษณ์ที่ไมสวยงาม ไม
ดึงดูดรูปทรงไมเหมาะสม ปองกันความชื้นไมได้ ไม่ทนทาน ดั้งนั้น แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ของ
กลุ่ ม เกษตรกรข้า วหอมมะลิ อ าเภอราษี ไศล จั งหวัด ศรีส ะเกษ จากการเก็ บข้ อ มู ล ควรมีลั ก ษณ ะ ดั งนี้ ควรจะมี
รูปลักษณ์ที่สวยงาม สะดุดตา น่าสนใจ, ควรจะมีการออกแบบรูปทรงที่เหมาะสม ภาชนะบรรจุที่ดีจะต้องสามารถ
ป้องกันไอน้าจากสภาวะอากาศรอบๆ ด้านได มีความสามารถป้องกันอากาศ ภาชนะบรรจุท่ีดีจะต้องสามารถป้องกัน
ก๊าซออกซิเจน จากสภาวะอากาศรอบๆ ด้านได มีความทนทานต่อการกดหรือเสียดสีได้ดี
ผลการถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้แ ละทั ก ษะกระบวนการด้ า นการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ าวหอมมะลิ แ ละการ
ปรับปรุงแหล่งเรียน พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ดา้ นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการแปรรู ป มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการเลื อ กวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการแปรรู ป การบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี
ความสามารถผลิตแม่แบบพิมพ์ผลิตภัณฑ์ตามขนาดที่ต้องการ และเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกลุ่มในการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว และการแปรรู้ผลิตภัณ ฑ์จากข้าว เนื่องจากในการอบรมตามโครงการครั้งนี้ได้เชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรยังได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริง ศึกษาจากสถานที่จริง
ผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในพืน้ ที่จังหวัดชัยภูมิ
พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมในการ
พัฒ นา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูกข้าวและกลุ่มผู้แปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หน่วยงาน
ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ เกษตรจั งหวัด ชัยภู มิ ทาหน้า ที่ ประสานงานและอ านวยความสะดวกระหว่างเกษตรกรและ
หน่วยงานอื่นๆ และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ทาหน้าที่ด้านการสร้างตราสินค้า การจาหน่ายและการตลาด โดยทั้ง 5
หน่วยงานได้ร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิได้มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการบรรจุภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิ และการยืนจดทะเบียนตราสินค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระกนกพงศ์ สมจิตฺ
โต หอมสุ ว รรณ (2556) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่อ งแนวทางการสร้ า งเครือ ข่ า ยการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพแก่ พ ระสงฆ์ ข อง
โรงพยาบาลบางปลาม้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเป็ น ระบบที่ จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพในด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างผสมผสานแก่ประชาชน รัฐมีหน้าที่กากับดูแลให้ระบบมีความเป็นธรรม
ทั่วถึงมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งระบบบริการสุขภาพประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ
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ซึ่งแต่ละระบบมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน การที่ภาครัฐจัดให้มีบริการหลายระดับทาให้โอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ที่มคี วามซับซ้อนที่จัดโดย บริการในระดับที่สูงขึ้นลดลง ซึ่งข้อเท็จจริง คือ บริการสุขภาพแต่ละ
ระดับเชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) หากระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ ปั ญ หาการเข้าถึงบริการใน
ระดับที่สูงขึน้ ก็จะหมดไประบบบริการสุขภาพจึงสามารถจัดแบ่งได้หลายระดับโดยในแต่ละระดับจะมีจานวนประชากร
ที่รับผิดชอบแตกต่างกันมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และเชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อเพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ
ที่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิ
โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (SD. = 0.14) เนื่องจากในการดาเนินครั้งนี้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อใช้ในการจาหน่วย และทางกลุ่มยังได้รับ
การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นรูปแบบอื่นๆ ที่ได้จากข้าวหอมมะลิ และกลุ่มยังมีตราสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์ มีการยื่นจดทะเบียนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของวชิร วาสนา (2555) ได้ทาการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ขนมกง ตาบลหนองแก อาเภอเมืองอุทัยธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. รูปแบบบรรจุภัณ ฑ์ที่เหมาะสม
สาหรับขนมกงแม่วิเชียร ตาบลหนองแก อาเภอเมืองอุทัยธานี 2. พัฒ นาเครื่องหมายการค้าและฉลากที่เหมาะสม
สาหรับบรรจุภั ณฑ์ของขนมกงแม่วิเชียร ตาบลหนองแก อาเภอเมืองอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่าผู้ทรงคุณ วุฒิด้าน
บรรจุภัณฑ์ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรจุภัณฑ์ มีความคิดเห็นที่มีต่อต้นแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี และ
สอดคล้องกับการศึกษาของอาบีร โตะลาลา และอรสา อาแวจิ (2555) ได้ทาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจาลอง
ของศูนย์ทาเรือกอและจาลอง บ้านทอน อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์เรือกอและจาลองจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อตัวรูปแบบหรือบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและส่งเสริมการผลิตเป็นอาชีพแก่ประชาชน ในการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจาลองและขั้นตอนที่
3 ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์เรือกอและจาลอง โดยผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ในส่วนของด้านบรรจุภัณฑ์ ความพึง
พอใจ และด้านการตลาดอยูใ่ นระดับที่ดมี าก

สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า
ทั้งสามกลุ่มสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองโดยการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่
และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค จาและเข้าใจง่าย ซึ่งผลการประเมินของกลุ่มมีมติใช้ตราสัญลักษณ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “ข้าวพญาแล” เป็นรูปวงรี ล้อมรอบรวงข้าว มีรูปพญาแลประทับยืนอยู่ตรงกลาง ด้านฐานมีช่ือ
เป็ นภาษาไทยอยู่ต รงกลาง และสองข้างเป็ น ชื่อภาษาอั งกฤษก ากั บ ส่วนรายละเอีย ดที่ เป็ น ชื่อกลุ่ม หรือ รูปภาพ
ประกอบบนฉลากนั้นขึน้ อยูก่ ับกลุม่ จะร่วมกันออกแบบ ดังภาพที่ 2
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ผลติภัณฑ์ต้นแบบ

ภาพที่ 2 เครื่องบรรจุภัณฑ์ตน้ แบบ
ผลการถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้แ ละทั ก ษะกระบวนการด้ า นการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ าวหอมมะลิ แ ละการ
ปรับปรุงแหล่งเรียน พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเกิดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูป มีทักษะและความรู้ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ในการแปรรูป การบรรจุภั ณฑ์ มี
ความสามารถในการสร้างแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์ตามปริมาณที่ต้องการ และเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
กลุ่มในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ดา้ นการผลิตข้าวหอมมะลิ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงตราสินค้าข้าวหอมมะลิตรา “ข้าวพญาแล”
ผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในพืน้ ที่จังหวัดชัยภูมิ
พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมในการ
พัฒ นา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูก ข้าวและกลุ่มผู้แปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หน่วยงาน
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ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ เกษตรจั งหวัด ชัยภู มิ ทาหน้า ที่ ประสานงานและอ านวยความสะดวกระหว่างเกษตรกรและ
หน่วยงานอื่นๆ และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ทาหน้าที่ด้านการสร้างตราสินค้า การจาหน่ายและการตลาด โดยทั้ง 5
หน่วยงานได้ร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิได้มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการบรรจุภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิ และการยืนจดทะเบียนตราสินค้า
การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอม
มะลิโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (SD. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงลาดับจากข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดสามลาดับแรก ได้แก่ ข้อ 6 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทาให้ท่านเข้าใจและได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (SD. = 0.48) รองลงมาได้แก่ ข้อ 4 ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ เช่น
ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจาวันได้มากน้อยแค่ไหนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (SD. = 0.50) และข้อ 8 ช่วงเวลา
ของการจัดการอบรมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (SD. = 0.50) และลาดับสามได้แก่ ข้อ 1 มีขั้นตอนการ
ให้บริก าร เช่น การแจ้งให้ ทราบก่ อนอบรมการประสานงานและให้ข้ อมู ล ทาให้ ท่านได้ รับความสะดวกแค่ ไหนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (SD. = 0.50) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการ
จัดอบรมและกิจกรรมครั้งนีใ้ นระดับใดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (SD. = 0.50) เท่ากัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายจากท้องนาสู่
ห้างสรรพสินค้า
2. เกษตรจังหวัด หอการค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการแปรรูปเพื่อการ
ส่งออกในตลาดต่างประเทศ
3. เกษตรจังหวัดควรมีการส่งเสริมด้านการปลูกข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรและครอบคลุมทุก
พื้นที่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้กาหนดพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ชัดเจนเพื่อหามาตรการในการผลิต
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส่งเสริมด้านคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกรต้นน้า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อขึ้นสู่มาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหามาตรการในการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
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ทัศนคติของนิสิตและปัจจัยที่มีต่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
ก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ในมุมมองของนิสติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
Students’ attitudes and factors affecting English language skills preparation
for AEC community affiliation: Engineering students’ perspectives, University
of Phayao
วรรณนิสา คาสนาม1*
Wannisa Kamsanam1*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเลือกศึกษาจากนิสิตกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม
ซึ่งอยู่ใน 8 กลุ่มอาชีพที่เปิดเสรีอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการเปิดเสรี
อาเซียนในด้านเศรษฐกิจ, สังคมและการเมือง, ด้านประวัติศาสตร์และการศึกษา การเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิตที่ศึกษาในกลุ่ม 8 วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นิสิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์จานวน 218 คน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้
การสารวจจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการใช้สถิตเิ ชิงพรรณา และสถิตเิ ชิงอนุมาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านทัศนคติของนิสิตต่อการเปิดประชาคมอาเซียน พบว่า นิสิต เห็นความสาคัญกับ
การเปิดเสรีอาเซียนในระดับมาก (xˉ =3.50) และเชื่อว่าจะมีการพัฒนาด้านภาษาและการติดต่อสื่อสารในระดับมาก
(xˉ = 3.89) โดยมีความสนใจในการที่จะไปทางานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับมาก (xˉ =3.80) จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ ยินดีที่จะได้รับโอกาสไปทางานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เพราะเนื่องจากมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสบการณ์ ให้กับตนเอง 2. ด้านการเตรียมความ
พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต พบว่าปัจจัยด้านตัวผู้เรียนมีผลต่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษระดับ
มาก (xˉ =3.17) และเมื่อ พิ จ ารณาประเด็ น ย่อ ยพบว่า การเตรีย มความพร้ อ มด้ า นอาจารย์ผู้ ส อนอยู่ในระดั บมา ก
(xˉ = 3.77) ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่านิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ
สามารถนาเอาใช้เทคโนโลยีที่อยู่รอบ เช่น YouTube, internet มาปรับใช้ในการพั ฒ นาภาษาอั งกฤษได้ ระดั บมาก
(xˉ =3.62) กล่าวคือสามารถนาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จากผลการศึกษา
ดังกล่าว สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
คาสาคัญ: AEC การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
1
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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 (xˉ = 3.50). The students agreed that there will be language and
communication development at “much” level (xˉ =3.89). Their interest in working in AEC countries was at
“much” level (xˉ =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 (xˉ =3.77), followed by the knowledge
and innovation of education, i.e. YouTube, internet (xˉ =3.62), and students themselves (xˉ =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

บทนา
การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สาคัญในอาเซียนเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่
ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ อีกทัง้ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) โดยในกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ภาษาราชการของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ (The
working language of ASEAN shall be English) (Mayer, 2012, p.4) กล่าวคือประชาชนของ 10 ประเทศอาเซียนอัน
ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ ฟิลิ ปปิ นส์ อิน โดนีเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์และกั มพู ชา ต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาขีด
ความสามารถเพื่อให้แข่งขันกับนานาประเทศได้ อีกทัง้ สังคมที่เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจและสังคม มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็นการค้าขาย การศึกษาการทูต หรือการรับ
ข้อมูลข่าวสารก็ตาม ต่างก็ต้องดาเนินกิจกรรมผ่านการสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลทั้งสิ้ น นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตร์
ได้ ค้นคว้า และสรุปว่าคนที่ มีความสามารถในการเรียนรู้ม ากกว่าหนึ่งภาษา มีโอกาสได้พั ฒ นามัน สมองในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภาษาและมีโอกาสหารายได้ ได้รวดเร็วกว่าและมากกว่าคนที่พูดภาษาแม่ได้ภาษาเดียว ผู้ที่มีความรู้
ภาษาอังกฤษดี สามารถเข้าใจความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนชาติอื่นตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ
และความเคลื่อนไหวของโลก ทั้ งทางด้ านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคมและอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี ดั งนั้นคนไทยในยุ ค
ข่าวสารข้อมูลหรือยุคโลกาภิวัฒน์ จึงจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้ความสาคัญต่อ
ภาษาอังกฤษกับความเป็นอยู่ให้มากขึ้น ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่มีผู้ใช้ อย่างกว้างขวาง เป็นภาษาสากลที่ใช้เป็น
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เครื่องมือ ในการติดต่อระหว่างชนชาติต่างๆ ที่มีภาษาเป็นของตนเอง ชาติต่างๆ สามารถจะติดต่อกันให้เข้าใจได้ โดย
อาศั ย ภาษาที่ เป็ น สากลในการเป็ น สื่อ กลางหรือ เครื่อ งมือ ในการติ ด ต่อ สื่ อ สาร ภาษาสากล และภาษาที่ ใช้ก็ คื อ
“ภาษาอังกฤษ” ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทและความสาคัญต่อมนุษย์ในการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงมีความจาเป็นที่รัฐจะต้ องส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรของชาติในอนาคต
สมาคมประชาชาติ แ ห่ งเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEANหรือ
ประชาคมอาเซี ย น เป็ น การรวมตั ว กั น ในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น 10 ประเทศ ประกอบด้ ว ย ไทย พม่ า ลาว
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ และให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง และมีภูมิตา้ นทานที่ดี ในการรับมือ
ในการแก้ไขปัญหาระดับโลก การดาเนินการของประชาคมอาเซียน เปรียบได้เสมือนว่าเป็นสมาชิกหรือเป็นครอบครัว
เดียวกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกับมีการร่วมลง
นามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สาเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อย
ออกเป็ น 3 ประชาคม ห รื อ 3 เสาหลั ก ได้ แ ก่ AFTA (ASEAN Free Trade Area), AFAS (ASEAN Framework
Agreement on Services), AIA (ASEAN Investment Area)
เป้าประสงค์ของการรวมตัวกันของอาเซียน คือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในภูมิภาคการรวมตัวกันของ
เศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ AFTA, AFAS, และ AIA เพื่อให้อาเซียนเป็นตลาดที่มีฐาน
การผลิตเดียว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนให้มีความคล่อ งตัว
และมีเสรีย่ิงขึ้น ซึ่งการเปิดการค้า ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนาอาเซียนไปสู่
เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic : AEC) ในปี 2558 อาเซียนมีเป้าหมายโดยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Service) หรือ AFAS
ได้ทาการตกลงในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเปิดการค้าบริการระหว่างกันภายในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งขยายความร่วมมือด้าน
บริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นความตกลงที่ว่าด้วยการค้าบริการ หรือ General Agreement on Trade in
Service (GATS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับสมาชิกองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ได้ถือปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ภายใต้ GATS
ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศฉบับหนึ่ ง ในกรอบของ WTO โดยรูปแบบของการค้าบริการตามความ
ตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการการค้าทั่วโลก มี 4 รูปแบบ (Mode of Supply) ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) หรือเรียกว่า Mode 1 เป็นการให้บริการจาก
พรมแดนประเทศสมาชิกผู้ให้บริการ ไปยังพรมแดนประเทศผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องไปลงทุนหรือร่วมทุน
จัดตั้งธุรกิจให้บริการในประเทศผู้รับบริการ
รูปแบบที 2 การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) หรือเรียกว่า Mode 2 เป็นการให้บริการที่
เกิดขึ้นในพรมแดนประเทศผู้ให้บริการ โดยผู้รับบริการต้องเดินทางมาขอรับบริการในประเทศผู้ให้บริการ เช่น การ
บริการการด้านการท่องเที่ยว การเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในต่างประเทศ หรือ การไปศึกษาใน
ต่างประเทศ เป็นต้น
รูปแบบที่ 3 การจัด ตั้งธุรการเพื่อ ให้บริการ (Commercial Presence) หรือ เรียกว่า Mode 3 เป็นการที่ผู้ ให้
บริการสามารถเข้าไปจัดหน่วยธุรกิจของสถานประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในประเทศ
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แก่ผู้รับบริการการจัดตั้งธุรกิจอาจทาในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท การจัดตั้งสาขา การจัดตั้งสานักงาน
ตัวแทน เป็นต้น
รูปแบบที่ 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) หรือเรียกว่า Mode 4 เป็นการ
เข้าไปทางานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวในประเทศผู้รับบริการหรือ การอนุญาตให้
คนงานเดินทางไปทางานยังต่างประเทศได้สะดวก เช่น การเข้ามาทางานในประเทศไทยของสถาปนิกและวิศวกร
ชาวต่างชาติ หรือสถาปนิกและวิศวกรชาวไทยเดินทางเข้าไปทางานในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น
การเปิดการค้าเสรีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังตลาดแรงงานของอีกประเทศ
สมาชิกหนึ่งจัดอยู่ในรูปแบบที่ 4 หรือ Mode 4 ของการค้าบริการภายใต้กรอบ AFAS หรือ กรอบความ ตกลงระดับ
ภูมิภาค ที่เรียกว่า ASEAN Framework Agreement on Services ด้วยในลักษณะที่มีการขยายขอบเขตความร่วมมือของ
การเปิดเสรีให้มากกว่าที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงกันไว้ภายใต้ GATS เพื่อให้การเปิดเสรีการค้าด้านบริการเกิดขึ้น
ได้จริง โดยเน้นที่การลดหรือยกเลิกข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment – NT) แต่ปรากฏว่าการเปิดเสรีดังกล่าวเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เช่น
นักบริหาร ผู้จัดการ ผู้ไปฝึกงานในต่างประเทศ หรือแรงงานเฉพาะวิชาชีพเฉพาะสาขา เช่น สถาปนิกและวิศวกร ฯลฯ
เท่านัน้
เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ถูกกาหนดจัดตั้งขึ้นในปี 2558 เพื่อเป็นการร่วมกลุ่มตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกันแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานหรือบุคลากร ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันซึ่งมี
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน ในคุณ สมบัตินั กวิชาชีพ ของอาเซี ยน (Mutual Recognition Arrangement ARAS) ทั้ งหมด 8
สาขาได้แก่
1. แพทย์ (Medical Practitioners)
2. การพยาบาล (Nursing Services)
3. บัญชี (Accountancy Services)
4. สถาปัตยกรรม (Architectural Services)
5. การสารวจ (Surveying Qualifications)
6. ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
7. วิศกรรม (Engineering Services)
8. บริการ/การท่องเที่ยว (Tourism)
จากการเคลื่อนย้ายการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และแรงงานฝีมือ ทาให้ต้องมีการปรับตัวและ มีการ
เตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมความรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้มีสว่ นร่วมในตลาด โดยต้อง
สร้างให้เกิดความตระหนักต่อโอกาสที่เปิดกว้าง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านการศึกษาต้องมีการ
เตรียมความพร้อมที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอาเซียน (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน)
การเปิดเสรีแรงงาน 8 อาชีพ ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารย์อย่างกว้างขวางถึงส
ถาพความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ รูปแบบ และประโยชน์ รวมไปถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นกับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นบรรดาแรงงานที่ว่างงานหรือนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา แล้วไปเป็นแรงงานในปี พ.ศ.
2558 ที่มฝี ีมอื ไปทางานในต่างประเทศ
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อาชีพวิศวกรรม (Engineering Services) เป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้การเปิดเสรีแรงงาน และเป็นอีกอาชี พหนึ่งซึ่งนิสิตส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจที่จะไปทางานเพื่อหาประสบการณ์ในต่างประเทศ ทาให้ผู้วจิ ัยมีความสนใจที่จะทาการวิจัย ทัศนคติ
ของนิสติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่านิสติ โดยส่วนใหญ่มที ัศนคติอย่างไรกับการเปิดเสรีแรงงานอาเซียน อีกทัง้ เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเปิดเสรีอาเซียนของนิสิตสาขาวิศวกรรม
ศาตร์
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสติ ที่มีต่อการเปิดเสรีอาเซียนของนิสติ คณะวิศวกรรมศาตร์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่ อการเปิดเสรีอาเซียนของ
นิสิตคณะวิศวกรรมศาตร์

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 33) ได้ให้ความหมายของทัศนคติ หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลได้รับ หรือเรียนรู้มา
และเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยา สนับสนุนหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบางสิ่งบางอย่าง หรือต่อบุคคลบางคน ทัศนคติ
นี้เห็นได้จากพฤติกรรมซึ่งอาจเป็นแบบเข้าสู่ (Approach) หรือถอนตัวออก (Withdrawal) ก็ได้ ในด้านสภาวะจิตใจ
ศักดิ์ไทย สุตกิจบวร (2545:138) ให้ความหมายของทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด
ความรู้สกึ และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และ
สภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง แนวโน้มความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือสิ่งของที่มีตอ่ สิ่งใด
สิ่งหนึ่งและความคิดนัน้ จะต้องอยูน่ านจนเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุนหรือต่อต้านกับบางสิ่งบางอย่างได้
องค์ประกอบของทัศนคติ หรือทัศนคติ มีองค์ประกอบที่สาคัญโดยทั่วไปคือ
1. องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) ความคิดความเข้าใจนี้เป็นการแสดงออก
ซึ่งความรู้หรือความเชื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ จากสภาพแวดล้อม
2.องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก (Affective Component) องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้สึ ก นี้ จ ะเป็ น สภาพทาง
อารมณ์ (Emotion) ร่วมกับการประเมิน (Evaluation) ในสิ่งนัน้ ๆ โดยเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีต
3. องค์ ป ระกอบด้ า นแนวโน้ ม ของพฤติ ก รรม (Behavioral component) แนวโน้ ม ของบุ ค คลที่ จ ะแสดง
พฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนชอบหรือเกลียด เป็นการตอบสนองหรือการกระทาในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมา
จากความคิด ความเชื่อ
การวัดทัศนคติ
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวัดทัศ นคติ แบบวิธี วิธีลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) และ การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง กล่าวคือ วิธีลิเคอร์ทสเกลเป็นวิธีการวัดทัศนคติที่ เริ่มด้วยการรวบรวมหรือเรียบเรียงข้อความที่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ที่ตอ้ งการจะศึกษาให้ความหมายสิ่งที่ต้องการวัดให้แน่นอนและครอบคลุ มขอบเขตของเนื้อหาที่
ต้องการวัดทั้งหมด และภายหลังที่แจกแบบสอบถามมีการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง คือไม่มีโครงสร้างแน่นอน
(Unstructured interview) เป็น การสั มภาษณ์ ที่ไม่มีก าหนดค าตอบล่ วงหน้า ค าถามที่ใช้แ ละลาดั บค าถามสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ การถามคาถามแบบกึ่งโครงสร้างจะช่วยในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทางตรง อีก
ทั้งยังทาให้ทราบทัศนคติในการไปทางานในต่างประเทศ สัมพันธ์กับ AEC อย่างไรอีกด้วย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ AEC มีผู้ที่ให้ความสาคัญในการศึกษา ทัง้ ทางด้านทัศนคติและการเตรียม
ความพร้อมต่อการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ปานทิพย์ ปูรณานนท์ พย.ม. (2557) ได้ทาการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ
และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี การ
วิจั ยเป็ น การวิจั ย แบบส ารวจ (Survey Research) โดยประกอบด้ วย 2 กลุ่ ม ประชากร คื อ อาจารย์ผู้ ส อน ซึ่ งเป็ น
อาจารย์ประจารับผิดชอบการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน
44 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ปี
การศึกษา 2555 จานวน 355 คน ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มคี วามรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ
พอใช้ ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี
และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ ในระดับพอใช้ ความรู้ความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับพอใช้ถึงควรปรับปรุง ดังนั้น ความรู้และความพร้อมของอาจารย์และ
นักศึกษาจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒ นา ส่วนทั ศนติอยู่ในระดับดี ดังนั้น จึงควรปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษามี
ทัศนคติที่ดตี อ่ การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
จากงานวิจั ยดั งกล่าว ผู้วิจั ยสามารถนามาเป็ น แนวทางและนาไปประยุก ต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ทางด้านการปลูกฝังให้อาจารย์และนิสติ มีทัศนคติที่ดตี อ่ การเป็นประชาคมอาเซี่ยนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นแล้ว นงนภัส ชื่นพัฒนพงศ์ ได้มีการศึกษา เรื่อง ทัศนคติและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อการเปิดเสรีอาเซียนกรณีเปิดเสรีแรงงาน 7 อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน
200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง126 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเพศชาย 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีอายุ 21 ปี จานวน 92
คน คิดเป็น ร้อยละ 46 กาลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และกาลังศึกษาในชั้นปีที่ 4
จานวน 109 คิดเป็นร้อยละ 54.4 เมื่อจบการศึกษาแล้วเลือกทางานในประเทศไทยจานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเปิ ดเสรีอาเซี ยน มีความคาดหวังจากการเปิดเสรีอาเซียนที่จะได้รับประโยชน์ต่อ
ตนเองในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความพร้อมจากมากไปน้อย ดังนี้คือ การพัฒนา
ด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร การได้รับความรู้และ มีประสิทธิภาพในอาชีพของตนเองมากขึ้น ความคาดหวังจากการ
เปิดเสรีอาเซียนที่จะได้รับปรโยชน์ต่อประเทศไทยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความ
พร้อมจากมากไปน้อย ดั งนี้คือ ด้ านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ างประเทศสมาชิกมากขึ้น การเข้ ามาลงทุนจาก
ต่างชาติมากขึ้นและระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยในระยะยาวดีขึ้น ปั จจัยมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
อาเซียน ในด้านบุคคล เป็นปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความพร้อมจาก
มากไปน้อย ดังนี้คือ ระดับความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถในตัวบุคคล และ
ต้องการประสบการณ์ใหม่ที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศไทย ปัจจัยด้านสังคม อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 โดยมี
การจัดอันดับการเตรียมควาพร้อมจากมากไปน้อย ดังนี้คือ การต้องการเปลี่ยนแปลงชีวติ ความเป็นอยู่ สวัสดิการทางสังคม
ที่ยังไม่เพียงพอในประเทศไทยและไม่เพียงพอต่อสภาพสังคม และการเมืองของประเทศไทย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความพร้อมจากมากไปน้อย ดังนี้ คือ รายได้ ค่าตอบแทนที่
สูงกว่าของประเทศสมาชิก การเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และเงินทุนที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียน การเตรียมความพร้อมที่มีต่อการเปิดเสรีอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 โดยมีการจัดอันดับ
การเตรียมความพร้อมจากมากไปนี้อยู่ ดังนี้ คือ การฝึกฝนทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร
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การศึกษาพฤติกรรม การปรับตัวในการทางาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอาเซียน
และการเพิ่มขีดความสามารถของตนเองโดยการเข้าฝึกฝนอบรมวิชาชีพ การเข้าฟังบรรยายการเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดเสรี
อาเซียน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน กฎบัตรและระเบียบต่างๆ วัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
จากงานวิจั ยดั งกล่าว ผู้วิจั ยสามารถนามาเป็ น แนวทางและนาไปประยุก ต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ทางด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร ในด้านการศึกษาหาความรู้รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ระเบียบวิธีการศึกษา
การวิ จั ย การศึ ก ษา ทั ศ นคติ แ ละปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การเตรี ย มความพร้ อ มทางภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา: ในมุมมองของนิสติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 กรณีศึกษานิสติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 218 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและปัจจั ยที่ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา: ในมุมมองของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูล ทั่ วไปถามเกี่ ยวกั บข้อมู ล ทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ คณะ
ระดับชั้นปี เป็นตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศ คณะ และระดับชั้นปี
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามทัศนคติตอ่ การเปิดประชาคมอาเซียน ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
5 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด
4 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยมาก
3 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง
2 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกาหนดเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับขั้นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับขั้นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับขั้นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับขั้นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับขั้นน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสั มภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์ ที่ เกี่ ยวกั บระดับความพร้อมของนิสิ ตเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมของเนื้อหารวมทั้งการใช้ภาษาที่เหมาะสมและหาค่าความเที่ยงตรงหรือ
หาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช
ตาชม, ดร.บรรจง ไชยริ นค า ตรวจสอบภาษาและความถู กต้ องและ ความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และน า
แบบสอบถามปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยการมีค่าเฉลี่ย IOC เท่ากับ 1
2. ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนา
3. นาเครื่องมือที่ได้มาหาคุณภาพความเที่ยง วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยใช้วธิ ีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า
ของ Cronbach (1970, อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) ได้คา่ α เท่ากับ 1
4. จัดทาแบบสอบถามเพื่อเตรียมใช้แบบสอบถามกลุ่มประชากรในการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทัศนคติและปัจจัยที่สง่ เสริมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา : ใน
มุมมองของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. น าแบบสอบถามที่ ได้ รับกลั บคื น มาตรวจความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามซึ่ งครบถ้ วนและสมบู รณ์
จานวน 218 ฉบับ
2. นาแบบสอบถามที่มขี ้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส
3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ระดับชั้นปี วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับทัศนคติและปัจจัยที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา : ใน
มุมมองของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
4. โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปรเกี่ยวกับนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตัวแปร
ระดับตัวแปร
จานวน
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
170
77.98
หญิง
48
22.02
2.คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
218
100
รวม
218
100
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ตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ต่ อ การเปิ ด เสรี อ าเซี ย นของนิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังตารางที่ 2
ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Mean S.D.
ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
1 ความสนใจของนิสติ ในการไปทางานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เพิ่มมาก
ขึน้
3 การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสามารถสร้างแรงดึ งดูด การลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศในภูมิภาคอื่น
4 ประชาคมอาเซียนส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดที่มี ฐานการผลิตเดียว
5 มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้ และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านสังคมและการเมือง
6. การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนเป็นการสร้าง ความมั่นคงให้กับประเทศในอาเซียน
7. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของ
อาเซียนเพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนา
8. การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นการขยายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่
9. ประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
10. แรงงานไทยที่ มีทักษะจะย้ายไปทางานที่ ต่างประเทศ จึ งก่ อ ให้เกิ ดการขาดแคลน
แรงงานในประเทศไทย
ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านประวัติศาสตร์และการศึกษา
11. มีการพัฒนาด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร
12. ประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยให้ เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางด้าน
การศึกษา
13. การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติ การดารงค์
ชีวติ และวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ
14. การรวมตัวกันของประชาคมอาเซี ยน ทาให้ เกิด ความสามั คคี และเกิด การเรียนรู้
ร่วมกัน
15. ประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ระดับภูมภิ าคร่วมกัน
ภ าพ รวมทั ศน ค ติ ต่ อ การเปิ ด ป ระชาค มอาเซี ยน ของนิ สิตห ลั ก สู ตร
วิศวกรรมศาสตร์
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3.55
3.80

.63
1.03

3.78

0.84

3.66

0.88

3.28
3.24
3.35
3.56

0.81
0.98
.64
0.78

3.49

0.92

3.46

0.86

3.15

0.87

3.08

1.12

3.58
3.89

.72
0.96

3.72

0.95

3.47

0.92

3.42

0.97

3.36

0.98

3.50
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ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียน ของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวม
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ =3.50)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทัศนคติของนิสติ ต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านประวัตศิ าสตร์และการศึกษา
อยู่ในระดับขัน้ มาก (xˉ = 3.58) รองลงมาคือ ด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับขัน้ มาก (xˉ = 3.55) และด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านสังคมและการเมือง
เห็นด้วยในระดับขั้นปานกลาง (xˉ = 3.35)
ด้า นทั ศนคติต่อ การเปิ ด ประชาคมอาเซี ยนด้ านเศรษฐกิจ พบว่านิสิ ต มีทัศ นคติที่ดี ในการเปิ ด ประชาคม
อาเซียนด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับค่ามาก (xˉ =3.55) และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก พบว่า ความสนใจที่
จะไปท างานในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอยู่ ใ นระดั บ มาก (xˉ =3.80) รองลงมา ประชาคมอาเซี ย นสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้น (xˉ =3.78) และการมีประชาคมอาเซียนสามารถสร้างแรงดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากประเทศในภูมิภาคอื่นอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.66) ตามลาดับ
ด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านสังคมและการเมือง พบว่านิสิตมีทัศนคติอยูใ่ นระดับค่าปานกลาง
(xˉ =3.35) และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก พบว่า การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนเป็นการสร้าง ความมั่นคงให้กับ
ประเทศอาเซียน โดยอยู่ในระดับค่ามาก (xˉ =3.56) รองลงมา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (xˉ =3.49) และ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นการขยาย
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (xˉ =3.46) ตามลาดับ
ด้านทัศนคติตอ่ การเปิดประชาคมอาเซียนด้านประวัตศิ าสตร์และการศึกษา พบว่านิสิตมีทัศนคติอยูใ่ นระดับ
ค่ามาก (xˉ =3.58) และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก พบว่า นิสิตคิดว่าการเปิดประชาคมอาเซียนจะทาให้
เกิดการพัฒนาด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร (xˉ =3.89) รองลงมา ประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางด้านการศึกษา (xˉ =3.72) และ การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน ช่วยให้ เกิดการ
เรียนรู้ธรรมชาติ การดารงค์ชีวิต และวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ (xˉ =3.47) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังตารางที่ 3
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน
3.17
.76
16. นิสิตตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ ในยุคอาเซียนอยู่ในระดับใด
3.95
1.03
17. ระดับความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3.08
1.09
18. การศึกษาหาความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกห้องเรียนมากน้อยเพียงใด 3.04
1.00
19. นิสิตมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับใด
2.93
1.06
20. นิสิตมีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับใด 2.83
1.00
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านอาจารย์ผู้สอน
3.63
.99
21. ผู้สอนมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
3.77
0.95
22. ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษ
3.66
1.00
23. ผู้สอนมีเทคนิคและวิธีการจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.66
2.24
24. ผู้ ส อนมี ก ารแนะแนวประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการส่ งเสริม ความรู้ต่ างๆ เพื่ อ เข้ า สู่
3.45
1.00
ประชาคมอาเซียน
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การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านหลักสูตรของสถานศึกษา
25. รายวิ ช าบั ง คั บ และวิ ช าเลื อ กภาษาอั ง กฤษสามารถน าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ใน
ชีวติ ประจาวัน
26. หลักสูตรใหม่ที่มีการปรับปรุงในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมีความเหมาะสม
27. การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านบริษทและสิ่งแวดล้อม
28 มีห้องที่สามารถรับฟังเสียง หรืออุปกรณ์ ส่ือสารทางภาษาอังกฤษ ที่เพียงพอ
หรือไม่
29. มีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติในพื้นที่เพียงพอในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์จริง
30. มีการจัดทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนิสติ อย่างเหมาะสม
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
31. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
32. การนาเอาเทคโนโลยีที่อยู่รอบ เช่น YouTube, internet ฯลฯ มาปรับใช้ในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษได้มากน้อยเพียงใด
33. อาจารย์สามารถเลือกใช้ส่อื การเรียน การสอนอย่างเหมาะสม
34. การเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสะดวกต่อความต้องการมากน้อยเพียงใด
35. จานวนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีจานวนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสติ
ภาพรวมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3.49

.86

3.56

1.06

3.48

0.92

3.44

0.92

3.20

1.48

3.43

2.24

3.20

2.98

2.97

1.14

3.62

.74

3.79

0.94

3.76

0.99

3.60
3.51

0.95
1.11

3.45

1.00

3.42

0.69

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในภาพรวม นิสิตมีการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับ มาก (xˉ =3.42) เมื่อพิจารณารายด้า น
พบว่า นิสิตให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับค่ามาก (xˉ =3.63) รองลงมา การ
เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านสื่อสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีระดับค่ามาก
(xˉ =3.62) และการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านหลักสูตรของสถานศึกษา มีระดับขัน้ มาก (xˉ =3.49)
ตามลาดับ
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้สอนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.77) และลาดับรองลงมา มีระดับค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับขั้นมาก (xˉ =3.66) คือ ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนและมีเทคนิคและวิธีการจูงใจในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
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ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นิสิตสามารถ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยสื่อประเภทคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการพัฒ นา
ภาษาอังกฤษได้อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.79) รองลงมาได้แก่ การนาเทคโนโลยีที่อยูร่ อบตัว มาพัฒนาภาษาอังกฤษได้อยู่
ในระดับมาก (xˉ =3.76) และอันดับที่ 3 พบว่าหากอาจารย์เลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมาะสมในระดับมาก (xˉ
=3.60) ก็จะสามารถพัฒนาทักษะความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสติ มหาวิทยาลัยได้ลาดับต่อไป
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า รายวิ ชาบังคับและ
รายวิชาเลือกภาษาอังกฤษสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจาวันอยูใ่ นระดับค่ามาก (xˉ =3.56) และหลักสูตรใหม่มกี าร
ปรับปรุงในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =3.48)
ด้านการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษด้านบริบทและสิ่งแวดล้อม พบว่าห้องที่สามารถรับฟังเสียง
หรืออุปกรณ์ส่อื สารทางภาษาอังกฤษที่เพียงพออยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ =3.43) และ มีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ
ในพืน้ ที่เพียงพอในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์จริงอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ =3.20)
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ นิสิตตระหนักถึง
ความสาคัญของภาษาอังกฤษ ในยุคอาเซียนอยู่ในระดับขั้นมาก (xˉ =3.95) รองลงมา ระดับความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับขั้นปานกลาง (xˉ =3.08) และการศึกษาหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วนตนเองนอก
ห้องเรียนระดับปานกลาง (xˉ =3.04) ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การเตรี ย มความพร้ อ มทางด้ า นทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา : ในมุมมองของนิสติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มีประเด็นที่น่าอภิปรายและที่น่าสนใจดังนี้
ประเด็นด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนของนิสติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ใน
ภาพรวมมีระดับมาก( =3.50) และเมื่อพิจารณาในระดับความสนใจของนิสิตในการไปทางานในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนพบว่านิสติ มีความสนใจในการไปทางานในต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีค่ามาก (xˉ =3.80) ประเด็น
ด้านความสนใจของนิสิตเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกโดยเฉพาะวิชาชีพวิศวกร ถือเป็นวิชาชีพ
หนึ่งที่กาหนดในความตกลง MRA ซึ่งมีการแข่งขันสูง ขณะที่นิสิตยังมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษและความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ย TOEFL iBT เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น (ยกเว้น
ประเทศบรูไน) พบว่า TOEFL iBT เฉลี่ ยของไทยในปี 2553 อยู่ที่ 75 คะแนน จากคะแนนเต็ มเท่ากับ 120 คะแนน
สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนามเท่านัน้ แต่ยังคงต่ากว่าประเทศคูแ่ ข่งขันสาคัญใน
อาเซียนอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรไทยยังคงมีความจาเป็นต้อง
พัฒนาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึน้ (ขวัญใจ เตชเสนสกุล)
2. ประเด็ น ด้ านการเตรีย มความพร้ อ มทางด้ านทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นผู้ เรี ย น พบว่า นิสิ ต หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.83 จากผลคะแนนนี้สามารถประเมิ นได้ว่าควรส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้นสิ ิตให้ทัดเทียมกับในชาติอ่นื ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการที่ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญและมาพร้อมกับ
ความคาดหวังว่าการแข่งขันจะเป็นไปอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงไปสู่ประชาคมโลก แต่หากพิจารณาด้าน
ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยแล้วก็ต้องใจหาย แม้เด็กไทยจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก ทั้งจาก
ครูผู้สอนและสื่อหลากหลาย แต่ยังปรากฏให้เห็นว่าทั้งที่เด็กไทยปัจจุบันมีตัวช่วยมากมาย มีโอกาสได้สัมผัสและ
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พัฒนาภาษาอังกฤษมากกว่าในอดีต แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)
กลับยังคงอยู่ในกลุ่มวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 23.98 ด้วยประสิทธิภาพที่ตกต่า ทาให้ ผู้กาหนดชะตาการศึกษาไทย โดย
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มนี โยบายเพิ่มจานวนชั่วโมงในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจาก 40 ชั่วโมง เป็น 200 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ซึ่งกาหนดให้มีการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษทุกวัน เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้ระยะเวลาผนวกกับความถี่ในการฝึกฝน คาดว่าจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดจาได้ดี (ผศ.บุญเลิศ วงศ์พรม) ด้วยประเด็นดังกล่าวทาให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศกลุม่ AEC
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รูปแบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน
On the job trainng at workplace administration model for Diploma in Aircraft
Technology students, Civil Aviation Training Center
สุรศักดิ์ เขียวศิร1*ิ
Surasak Khieosiri1*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นารูปแบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้การนาเสนอผลงานวิจัยสามารถมองเห็นภาพรวมจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 30 คน ผู้วิจัยทา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก
ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นยาของงานวิจัย
ผลการศึก ษาพบว่า รูป แบบการบริ ห ารการฝึ ก งาน ณ สถานประกอบการ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ประกอบด้วย 2 ส่วนสาคัญ ดังนี้ 1. ด้านการ
บริหารจัดการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านหลักการบริหารจัดการ ด้านการติดตามและประเมินผล และ
2. ด้านนักศึกษาทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ด้านทักษะการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยี ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านความมีภาวะผู้นา ด้านความมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความใฝ่รู้ ด้านมี
ความรับผิดชอบ จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: 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

บทนา
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงแนวการจัด
การศึกษาไว้ว่าต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึก ษาต้อ งส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพเน้ น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ทาได้คิดเป็น ทาเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สั ด ส่ วนสมดุ ล กั น รวมทั้ งปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม ค่ านิย มที่ ดี งามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ไว้ในทุ ก วิชา ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญ หาเกี่ยวกับคุณ ภาพการศึกษาที่ไม่สามารถพัฒ นาคนได้อย่างแท้จริงด้วย
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา การผลิตบุคลากรไม่ตรงกับทิศทางความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยประเด็นหลักคือ ขาดแรงงานที่มีทักษะทางอาชีพ ขาดการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการและไม่คานึงถึงการประสานงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีทางด้านกิจการการบินพลเรือน ทั้งในและต่างประเทศเติบโตรุดหน้าขึ้น
อย่ างรวดเร็ ว ทาให้ ป ระเทศ ในภู มิ ภ าคเอเชีย แปซิ ฟิ ก เกิ ด สภาพการขาดแคลนบุ ค ลากรทางด้ า นกิ จ การการบิ น
ประกอบกับการขยายบทบาทหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหารงาน
อุตสาหกรรมการบินของไทยในช่วงที่ผ่านมานับว่ามีการขยายตัวอย่างมาก ที่เห็นได้ อย่างเป็นรูปธรรมอีกประการหนึ่ง
คือการขยายจานวนอากาศยานในฝูงบินของสายการบินต่างๆ และสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย นอกจากนี้
พัฒนาการและวิทยาการสมัยใหม่ด้านการบินต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินนัน้ จะต้อง
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่อ งความปลอดภั ย ทางการบิ น อย่างมากรวมถึ งการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ จ ะเข้า มาใน
อุตสาหกรรมนี้ดว้ ย [1]
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นอกจากนี้ [2] ได้กล่าวว่า จากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้เข้ามาตรวจสอบ
มาตรฐานการทางานของหน่วยงานที่กากับดูแลด้านการดาเนินกิจการการบินของประเทศไทย เกี่ยวกับ มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการบิน ทั้งนี้ปัญ หาหลักที่เกิดขึ้นเกิดจากปัญ หาด้านบุคลากร โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญ
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งสวนทางกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศู นย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน การเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมการบินที่รวดเร็วเช่นนี้ ย่อมต้องการบุคลากรทางด้านการบินที่จะอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
โดยเฉพาะนักบิน ช่างบารุงอากาศยาน ฝ่ายบริหารท่าอากาศยาน รวมถึงผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งกลุ่มนี้เป็น
อาชีพที่ต้องอาศัย ความชานาญเฉพาะทาง แต่การผลิตบุคลากรเพื่อมารองรับกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ยังไม่สามารถ
ปฏิบัตไิ ด้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการบิน
สถาบั น การบิ น พลเรือ น สั ง กั ด กระทรวงคมนาคม ถู ก ก ากั บ ดู แ ลจากหน่ วยงานด้ า นการบิ น หลายแห่ ง
เป็นหน่วยงานประเภทสถานศึกษาที่จัดการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการบินมาเป็นเวลา 53 ปี มีการ
ดาเนินการเปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรมด้านการบินหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรด้านช่างอากาศยาน ที่ผลิต
บุคลากรทางการบินออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินเป็นจานวนมาก แต่เมื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เรื่องสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการบารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบินรุ่นที่ 29-31 สถาบันการบินพลเรือน [1] พบว่าข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ได้นามาสู่การกาหนดทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อกาหนดแนวทางการ
พัฒ นารูปแบบการบริหารการฝึกงานสาหรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บังคับบัญ ชา/นายจ้าง/
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน
การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีอากาศยานขึ้นมา เพื่อให้มีความคล่องตัวในการจัดการ
เรียนการสอน มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักการของวิชาชีพผู้สาเร็จการศึกษา จากหลักสูตรนี้นอกจากจะมี
ความรู้และทั กษะในการประกอบอาชีพในระดั บผู้ ชานาญเฉพาะทางแล้ วยั งสามารถเข้ารับการฝึก งาน ณ สถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาและสามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ [1] หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) ได้ดาเนินการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2556 ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนและมีจานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต เมื่อพิจารณาในหมวดวิชาชีพ นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้จะต้อง
ลงทะเบี ย นและผ่ า นวิชาฝึ กงาน (On the-job-training) จานวน 6 หน่วยกิ ต ในภาคการศึก ษาสุ ด ท้ าย เป็ น การให้
นัก ศึกษาเห็ นงานที่ เป็น รูปธรรมและชัด เจนหลังจากเรีย นทฤษฎีในห้ อ งเรี ย น มีก ารฝึ กอย่างเป็ นขั้ นเป็ น ตอน โดย
ประการที่สาคัญจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานหลังจากจบการศึกษาและช่วยให้
หลั ก สู ต รที่ ด าเนิน การเปิ ด สอนอยู่มีเนื้อ หาสาระสอดคล้ อ ง ทั น สมั ย ทั น ต่อ เทคโนโลยีข องสถานประกอบการที่
ดาเนิน การให้บริการอยู่ หากในหลัก สูต รไม่มีการส่ งนั กศึกษาไปฝึ กงาน ณ สถานประกอบการ จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อนักศึกษาในเรื่องประสบการณ์ต่างๆ ในวิชาชีพ นักศึกษาจะขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการ ขาด
ความต่อเนื่องในทักษะการปฏิบัตงิ าน ขาดความรู้ในการบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การที่นักศึ กษาจะผ่านการ
ฝึกงานได้นั้น ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ก่อนไปฝึกงาน ระหว่างการฝึกงานและหลังการ
ฝึกงาน มีขั้นตอนและความยุ่งยากในการบริหาร ซึ่งการดาเนินการก่อนที่จะปรับปรุงหลักสูตรหรือกระทั่งปรับปรุง
หลักสูตรแล้วนัน้ ยังไม่มรี ูปแบบที่แน่นอนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวม
ไปถึงสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน มีการสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ ระหว่าง
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ครูผู้ดำเนินกำรรับผิดชอบกับนักศึกษำ และนักศึกษำกับสถำนประกอบกำร ไม่เป็นลำดับขั้นตอนที่เหมำะสม ไม่เป็นไป
ตำมระเบียบ นโยบำยของหลักสูตรและของสถำนประกอบกำร ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อบุคลำกรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวนักศึกษำเองด้วย
ผู้วิจัยต้องกำรที่จะสร้ำงรูปแบบ กำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตร
อนุปริญญำ สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีกำร
ดำเนินงำนในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพำะ ศึกษำหำรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำนที่เหมำะสมและสำมำรถนำไปใช้ได้
จริ งเป็ น รูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ซึ่ งกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของนั ก ศึก ษำให้ มี ค วำมสำมำรถที่ ต รงต่อ ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกำรเป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะปัจจุบันเทคโนโลยีด้ำนอุตสำหกรรมกำรบินมีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จึงต้องมีกำรบริหำรที่ดีและมีรูปแบบที่แน่นอนระหว่ำงเนื้อหำของหลักสูตรและควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำรและยังบ่งบอกถึงกำรบริหำรที่ดขี องสถำบันกำรศึกษำอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อพั ฒ นำรู ปแบบกำรบริ หำรกำรฝึ กงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรั บนั กศึ กษำหลั กสู ตรอนุ ปริ ญ ญำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน

ขอบเขตการวิจัย
กำรดำเนินวิจัยครั้งนีเ้ ป็นกำรดำเนินงำนวิจัยเชิงคุณภำพแบบสำมเส้ำ ทฤษฎีที่เหมำะที่สุดในกำรทำวิจัยนีค้ ือ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร แนวคิดกำรบริหำรหลักสูตรและแนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตร
ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเทคโนโลยีอำกำศยำน ทั้ง 4 ด้ำน ดังนี้ ด้ำนสำนักมำตรฐำนกำรบินกรมกำรบินพลเรือน
ด้ ำนหั วหน้ำ งำนซ่ อ มบำรุงอำกำศยำนในสถำนประกอบกำร ด้ ำนผู้ อ ำนวยกำรหลั ก สู ต รเทคโนโลยีอ ำกำศยำน
ด้ำนคณำจำรย์หลักสูตรเทคโนโลยีอำกำศยำน
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ กำรวิจัยครั้งนีใ้ ช้ระยะเวลำ 1 ปี 6 เดือน

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ในกำรวิจัยครั้งนีแ้ บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจัย ปัญหำและควำมต้องกำรของรูปแบบกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน
ผู้วิจัยทำกำรศึกษำสภำพกำรปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน ควำมต้องกำร ปัญหำของสถำบันกำรบิน
พลเรือน อีกทั้งแนวคิด หลักกำร ทฤษฎีเกี่ยวของกับกำรบริหำรเพื่อใช้ในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ เพื่อวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ขอ้ มูลไปใช้ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์รูปแบบกำรบริห ำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูต ร
อนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน
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ผู้วิจัยได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ว่ำต้องเป็นผู้ที่ทำงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุป ริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยี
อำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ทั้งโดยตรงหรือในฐำนะผู้สนับสนุนดังรำยละเอียดกล่ำวแล้วข้ำงต้น ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงเลือกที่จะใช้วธิ ีกำรคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญโดยอำศัยกรอบทฤษฏีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรวิจัยนี้ ด้วย
กำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพำะเจำะจง โดยจำแนกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 38 ท่ำน ผู้ศึกษำวิจัยเป็นผู้มี
บทบำทสำคัญในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลผลกำรวิจัยที่ได้จำกกำรศึกษำจำกเอกสำรจำก
กำรสัมภำษณ์ เจำะลึก และจำกกำรสังเกตกำรณ์ ตลอดจนผู้ศึกษำวิจัยต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ เพื่อสรุปผลข้อมูลที่ได้จำกผู้เชี่ยวชำญ เพื่อยืนยันควำมถูกต้องแม่นยำของงำนวิจัย ใช้เทคนิคเดลฟำย
จำนวน 3 รอบ
ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตร
อนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน
กำรด ำเนิ น กำรวิ จั ย ขั้ น ตอนที่ 3 เป็ น กำรประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบควำมเป็ น ไปได้ ควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ในกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน กำรจัดทำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้รับจำกแบบสัมภำษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้ำงแบบส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ซึ่งใช้วัดระดับควำมควำมคิดเห็นและเจตคติตำมแบบของ
ลิเคอร์ต (Likert scaling) เพื่อศึกษำตรวจสอบควำมเหมำะสม ในกำรนำไปใช้ปฏิบัตจิ ริง นำข้อมูลมำหำค่ำเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนของคำตอบแต่ละข้อว่ำมีควำมเหมำะสมเพื่อกำหนดรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงและพัฒนำ โดยกำรนำผลกำรประเมินรูปแบบในขั้นตอนที่ 3 มำปรับปรุง เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
กำรดำเนินกำรวิจัยในระยะที่ 4 เป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบควำมเป็นไปได้ และประโยชน์ในกำรใช้
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบกำรฝึกงำน ณ สถำน
ประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน

ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจัย ปัญหาและความต้องการของรูปแบบการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน
ผู้วิจัยทำกำรศึกษำสภำพกำรปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน ควำมต้องกำร และปัญหำของกำรส่ง
นักศึกษำฝึกงำน อีกทัง้ แนวคิด หลักกำร ทฤษฎีเกี่ยวของกับกำรบริหำรเพื่อใช้ในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ ดังนี้
1. ปัญหำในกำรฝึกปฏิบัตงิ ำนพบว่ำ ในขั้นก่อนกำรดำเนินกำรมีปัญหำอยูใ่ นด้ำน กำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัตงิ ำนของสถำนประกอบกำรให้นักศึกษำฝึกงำนรับทรำบก่อนออก ฝึกงำน กำรจัดทำตำรำงกำรนิเทศกำรฝึกงำน
ที่ไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม กำรเยี่ยมชมสถำนประกอบกำร ก่อนออกฝึกงำน และกำรเชิญเจ้ำของสถำนประกอบกำรมำมี
ส่วนแนะนำแนวทำงกำรฝึกงำนให้ นักศึกษำได้รับทรำบ
2. สภำพโดยทั่วไปของสถำนประกอบกำรก่อนออกฝึกงำน ขั้นกำรดำเนินกำรฝึกงำนมี ปัญ หำอยู่ในกำร
ติดตำมกำรนิเทศของอำจำรย์นิเทศก์ไม่สม่ำเสมอ สถำนศึกษำไม่มีโครงกำรเกี่ยวกับ กำรฝึกงำนที่จะทำให้นักศึกษำมี
รำยได้เสริมขณะฝึกงำน และสถำนศึกษำไม่ได้ส่งอำจำรย์หรือผู้ควบคุม ในกำรส่งนักศึกษำออกฝึกงำนในวันแรก
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3. ผู้วิจัยได้พั ฒ นำรูปแบบกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรของนักศึก ษำหลั กสูตรอนุปริญ ญำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือนขึน้ นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำรเสนอและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
ในกระบวนกำรฝึกงำนยิ่งขึ้น ขั้นก่อนกำรดำเนินกำร เป็นกำรเตรียมกำรเกี่ยวกับกำรฝึกงำน ซึ่งกำรประสำนงำนขั้น
กำรด ำเนิ น กำรเป็ น กำรฝึ ก ปฏิ บั ติ ง ำนในสถำนประกอบกำร ของนั ก ศึ ก ษำโดยผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น นิ เทศ และ
ควบคุมดูแลนักศึกษำ ส่วนขั้นสิ้นสุดกำรดำเนินกำร เป็นกำรประเมินผลขั้นสุดท้ำย ซึ่งควบคุมกำรฝึกงำน อำจำรย์
นิเทศก์ร่วมกันประเมินและรำยงำนสถำนศึกษำ พร้อมทั้งออกใบรับรองผลกำรฝึกงำน
ขั้น ตอนที่ 2 การพั ฒ นารูป แบบการบริห ารการฝึก งาน ณ สถานประกอบการ สาหรับ นั กศึ ก ษา
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน
กลุ่มตัวอย่ำงเป็นชำย ร้อยละ 93.33 มีอำยุ 30 – 50 ปี ร้อยละ 70.00 และมีตำแหน่งผู้บริหำร (หัวหน้ำงำนขึ้น
ไป) ร้อยละ 93.33
สรุ ป ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ให้ ข้อ มู ล ส ำคั ญ เกี่ ยวกั บรูปแบบกำรบริห ำรกำรฝึ ก งำน ณ สถำนประกอบกำร
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน (ครั้งที่ 1) โดยรวม ซึ่ง
อยู่ระดับ ปำนกลำง
สรุ ป ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ให้ ข้อ มู ล ส ำคั ญ เกี่ ยวกั บรูปแบบกำรบริห ำรกำรฝึ ก งำน ณ สถำนประกอบกำร
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน (ครั้งที่ 2) โดยรวม ซึ่ง
อยู่ระดับ มำก
สรุ ป ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ให้ ข้อ มู ล ส ำคั ญ เกี่ ยวกั บรูปแบบกำรบริห ำรกำรฝึ ก งำน ณ สถำนประกอบกำร
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน (ครั้งที่ 3) โดยรวม ซึ่ง
อยู่ระดับ มำกที่สุด
ผู้ศึกษำวิจัยวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยเชิงคุณภำพแบบสำมเส้ำเกี่ยวกับสภำพและปัญหำใน เกี่ยวกับ
รูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญ ญำสำขำวิชำเทคโนโลยี
อำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน โดย กำหนดประเด็นที่ทำกำรสังเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรใน 2
ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (2) ด้ำนนักศึกษำ เพื่อหำจุดเด่นมำเป็นต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำร
บริหำรกำรจัดกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูต รอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศ
ยำน สถำบันกำรบินพลเรือน
ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือนและวิเครำะห์เอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดใน
กำรประยุกต์ใช้เพื่อกำรทำงำน ในขั้นตอนที่ 1 2 และ 3 รวมทั้งผลกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญในขั้นตอนที่ 4 มำวิเครำะห์
และจัดทำร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน โดยได้ออกมำ ดังนี้
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1. ด้ำนกำรวำงแผน
2. ด้ำนหลักกำร
บริหำรจัดกำร
3.ด้ำนกำรติดตำม
และประเมินผล

ด้ำนกำร
บริหำร
จัดกำร

ด้ำน
นักศึกษำ

1. ด้ำนทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรติดต่อ
2. ด้ำนทักษะกำรใช้
เทคโนโลยี
3. ด้ำนควำมมีมนุษย
สัมพันธ์
4.ด้ำนควำมมีภำวะผู้นำ
5.ด้ำนควำมมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
6.ด้ำนควำมใฝ่รู้
7.ด้ำนมีควำมรับผิดชอบ

ภาพประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ได้จำกกำรสกัดควำมรูด้ ้วยวิธีกำร Mind Map
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 1 ด้ำนกำรวำงแผน ได้แก่
1. กำรกำหนดสถำนที่ ฝึก งำน อำจำรย์ผู้ รับผิ ดชอบกำรฝึ กงำน คั ด เลือ กสถำนที่ ฝึก งำนที่ ดำเนิน กิ จ กำร
สอดคล้องกับสำขำวิชำที่มีควำมพร้อมดังนี้ เข้ำใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน มีควำมปลอดภัยของ
สถำนที่ตั้ง สภำวะกำรทำงำนและกำรเดินทำง สำมำรถจัดพนักงำนพี่เลี้ยงดูแลกำรฝึกงำน มีลักษณะของงำนที่มี
ควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับเวลำฝึกและควำมรู้ของนักศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน ติดต่อประสำนงำนกับ
สถำนที่ฝึกงำนก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือน เมื่อสถำนที่ฝึกงำนตอบรับแล้ว จัดนักศึกษำลงฝึกงำนในสถำนที่
ฝึกงำนต่ำงๆตำมควำมสมัครใจ นักศึกษำอำจหำสถำนที่ฝึกงำนด้วยตนเอง แต่สถำนที่ฝึกงำนต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรฝึกงำน
2. กำรเตรียมนักศึกษำ คณะกรรมกำรฝึกงำน จัดปฐมนิเทศกำรฝึกงำนพร้อมทั้งมอบคู่มอื กำรฝึกงำน ให้กับ
นักศึกษำก่อนกำรฝึกงำน 2 สัปดำห์ โดยครอบคลุมเนื้อหำต่ำงๆ เช่น จุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน ผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง กำรปฏิบัติตนระหว่ำงกำรฝึกงำน กิจกรรมกำรฝึกงำน กำรจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน กำรติดตำม
ประเมินผล กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรำยจำกกำรฝึกงำน กำรวำงตัว กำรติดต่อแจ้งเหตุด่วน กำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนวิชำกำรก่อนกำรฝึกงำน เป็นต้น
3. กำรเตรียมอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน กำรดูแลนักศึกษำ กิจกรรม
และตำรำงเวลำกำรฝึกงำน กำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกงำน ฯลฯ ก่อนกำรฝึกงำนและจัดสรรนักศึกษำให้อยู่ใน
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กำรดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน ตำมควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ ให้สอดคล้องกับลักษณะงำนของสถำน
ประกอบกำร
4. กำรเตรียมผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝีกงำน ติดต่อสถำนที่ฝึกงำนเพื่อขอชื่อผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน
แล้วประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน ชี้แจงให้ทรำบถึงจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน และผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำที่ต้องกำรเน้น ทำควำมตกลงร่วมกันในกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงกำรฝึกงำน กำรกำหนดควำม
รับผิดชอบของผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำนและพนักงำนพี่เลี้ยง พร้อมแจ้งช่องทำงกำรติดต่อกรณีมีเหตุ
ด่วน และมอบคู่มอื กำรดูแลควบคุมกำรฝึกงำน
5. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรฝึกงำนร่วมกันประเมินควำมเสี่ยงต่อนักศึกษำและสถำนที่ฝึกงำน
จำกข้อมูลสถิตกิ ำรฝึกงำนและข่ำวสำร/สำรสนเทศในสื่อสำธำรณะ แล้วดำเนินกำรป้องกัน ดังนี้ ควำมเสี่ยงจำกสถำน
ที่ตั้ง กำรเดินทำง และสภำวะกำรทำงำน คัดเลือกสถำนที่ฝึกงำนที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตอั นตรำย กำรคมนำคมสะดวก และ
สภำวะกำรทำงำนไม่เสี่ยงอันตรำย ควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุกำรทำงำนของนักศึกษำ ปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษำ
ประกั น อุ บัติเหตุ แ ละประกั น กำรเจ็ บป่ ว ยและชีวิต ให้ นั ก ศึก ษำ ควำมเสื่ย งจำกควำมเสี ย หำยของสถำนที่ ฝึ ก งำน
เนื่องจำกกำรทำงำนของนักศึกษำฝึกงำน ขอให้ สถำนที่ฝึกงำน จัดพนักงำนพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและดูแลควบคุมกำร
ทำงำนของนักศึกษำ กำหนดให้นักศึกษำปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสถำนที่ฝึกงำนอย่ำงเคร่งครัด ควำมเสี่ยงด้ำน
สังคม ปฐมนิเทศแนะนำกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อบุคลำกรทุกระดับของสถำนที่ฝึกงำน
ประเด็นที่ 2 ด้ำนหลักกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่
1. คำอธิบำยโดยทั่วไปของกำรฝึกปฏิบัตงิ ำน กำรศึกษำระบบกำรทำงำนและฝึกปฏิบัติงำนในสถำนที่ฝึกงำน
ที่เกี่ย วข้องกับอุ ตสำหกรรมกำรบิ น เพื่อเสริมสร้ำงให้ เกิด กำรพั ฒ นำทั ก ษะด้ ำนอำชีพ จำกกำรบูรณำกำรควำมรู้
ภำคทฤษฎีกับภำคปฏิบัติ นักศึกษำต้องปฏิบัตติ นเสมือนเป็นพนักงำนทดลองงำนของสถำนที่ฝึกงำน ฝึกงำนในหน้ำที่
ต่ำงๆตำมภำรกิจของสถำนที่ฝึกงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคเบื้องต้นภำยใต้กำรกำกับดูแลของพนักงำน
ผู้รับผิดชอบในงำนนั้น
2. กิจกรรมของนักศึกษำ กำรเรียนรู้และทำควำมเข้ำใจสถำนที่ฝึกงำนในมิติต่ำงๆ เช่น ประวัติ แรงจูงใจใน
กำรก่อตั้ง ภำรกิจ เป้ำหมำย ลูกค้ำ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นต้น กำรทำควำมเข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร
และกำรฝึกกำรปรับตัวในกำรทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรฝึกปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย กำรฝึกแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคเบือ้ งต้นของสถำนที่ฝึกงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของพนักงำนผู้รับผิดชอบ
ในงำนนั้น
3. รำยงำนหรือ งำนที่ นั ก ศึ ก ษำได้ รั บ มอบหมำย กำรน ำเสนอแผนกำรแก้ ไขโจทย์ ปั ญ หำในที่ ป ระชุ ม
ผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน พนักงำนพี้เลีย้ งและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน กำรนำเสนอผลงำนกำรแก้ไข
ปัญหำแบบปำกเปล่ำต่อหัวหน้ำงำนหรือพนักงำนพี่เลีย้ งของสถำนที่ฝึกงำน
4. กำรติดตำมผลกำรเรียนรู้กำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำนตรวจเยี่ยมและ
ติดตำมผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยกำรประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน และสัมภำษณ์
นักศึกษำ ณ สถำนที่ฝึกงำน อย่ำงน้อยแห่งละ 2 ครั้ง จัด ประชุมนัก ศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน หลังกำรฝึกงำน ให้นักศึกษำนำเสนอผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์จำกกำรฝึกงำน
เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ ให้คำแนะนำเพื่ อปรับเปลี่ยนควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนหรือ
ทัศนคติที่ไม่เหมำะสม อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำต่ำงๆ สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ หลังกำรฝึกงำน พร้อมทั้งชี้นำให้
เห็นควำมสำคัญ ของพฤติกรรมด้ำนคุณ ธรรม จริยธรรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบต่อกำร
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ทำงำนในอนำคต โดยยกประสบกำรณ์กำรฝึกงำนของนักศึกษำรุ่นพี่เป็นตัวอย่ำง อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำต่ำงๆ ของ
นักศึกษำ ส่งเสริมให้นักศึกษำใช้ควำมรู้จำกกำรฝึกงำนเป็นฐำนของควำมรู้ใหม่ โดยอำจำรย์กล่ำวอ้ำงอิงถึงผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังจำกกำรฝึกงำน ก่อนเข้ำบทเรียนที่เกี่ยวข้องในกำรเรียนรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหำที่
ต้องใช้ประสบกำรณ์กำรทำงำนในสถำนที่ฝึกงำนมำประกอบกำรวิเครำะห์ปัญหำ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษำนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกงำนมำใช้จริง
5. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน จัดโปรแกรมกำรฝึกงำนร่วม กับ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน แนะนำนักศึกษำเกี่ยวกับกฎระเบียบ กำรปฏิบัติตัวระหว่ำงฝึกงำน ตลอดจนแนวทำง
กำรฝึกงำนที่ดที ี่นำไปสู่ควำมสำเร็จ จัดพนักงำนพี่เลีย้ ง ทำหน้ำที่แนะนำกำรทำงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ดูแล
ควบคุมและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำหรือปัญหำอุปสรรค ระหว่ำงกำรฝึกงำน
ของนักศึกษำและ/หรือของสถำนที่ฝึกงำน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคเต็มตำมควำมสำมำรถ ประสำนงำนกับอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนในกำรดูแลนักศึกษำฝึกงำน สรุปผลประเมินกำรฝึกงำนของนักศึกษำของฝ่ำยสถำนที่ฝึก และ
ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหำข้อยุติกรณีที่จำเป็น
6. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน
6.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน จัดหำสถำนที่ฝึกงำน และจัดสรรสถำนที่ฝึกงำนให้แก่นักศึกษำ
ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึ กงำน เพื่อทำควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน และผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวัง สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกำรสนับสนุนที่จำเป็น จัดโปรแกรมกำรฝึกงำนร่วมกับผู้รับผิดชอบกำร
ฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน จัดปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษำก่อนฝึกงำน จัดประชุมชี้แจงอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน เพื่อ
ทำควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ที่
ปรึกษำกำรฝึกงำน ติดตำมกำรฝึกงำนของนักศึกษำ พร้อมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่
ฝึกงำนและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน เพื่อทำให้กำรฝึกงำนของนักศึกษำบรรลุวัตถุประสงค์และสถำนที่ฝึกงำน
ได้รับผลประโยชน์ ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน และอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน ในกำร
ดูแลนักศึกษำฝึกงำน สรุปผลกำรประเมินกำรฝึกงำนของนักศึกษำและจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหำข้อยุตกิ รณี
ที่จำเป็น
6.2 อำจำรย์ที่ ป รึก ษำกำรฝึ ก งำน ให้ ค ำปรึ ก ษำด้ ำนวิชำกำรแก่ นั ก ศึ ก ษำฝึ ก งำน ตรวจเยี่ย ม
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคในระหว่ำงกำรฝึกงำน รำยงำนปัญหำอุปสรรคแก่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำร
ฝึกงำน ประเมินผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำและประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหำข้อยุตกิ รณีที่จำเป็น
7. กำรเตรียมกำรในกำรแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษำ จัดปฐมนิเทศแนะนำกำรฝึกงำนให้กับนักศึกษำ
พร้อมแจกคู่มือกำรฝึกงำน จัดเจ้ำหน้ำที่ ฝึกงำน รับแจ้งเหตุด่วน/ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือตลอดเวลำ ตำม
รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อในคู่มอื กำรฝึกงำน จัดอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำนให้กับนักศึกษำ
8. สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกำรสนับสนุนที่ต้องกำรจำกสถำนที่ฝึกงำน พนักงำนพี่เลี้ยงประจำนักศึกษำ
สำหรับกำกับดูแลและแก้ปัญหำของสถำนที่ฝึกงำน เอกสำรตำมควำมจำเป็น วัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรศึกษำกำรฝึก
ปฏิบัตงิ ำน
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ประเด็นที่ 3 ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล ได้แก่
1. กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของนักศึกษำ ผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำนร่วมประเมิน
และสรุปผลกำรประเมินในส่ วนที่อ ยู่ในควำมรับผิด ชอบของสถำนที่ฝึ ก และอำจำรย์ผู้รับผิ ดชอบกำรฝึกงำนร่วม
ประเมินและสรุปผลกำรประเมินกำรฝึกจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน และนักศึกษำ ตำมสัดส่วนคะแนนแต่ละ
ประเด็น/กำรเรียนรู้แต่ละด้ำน ที่กำหนดไว้ในแบบสรุป เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน รวมคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน
จำกผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำรฝึ ก ฝ่ ำ ยสถำนที่ ฝึ ก งำนและจำกอำจำรย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบกำรฝึ ก งำน โดยถ่ ว งค่ ำ คะแน นจำก
ผู้ รับ ผิ ด ชอบกำรฝึ ก ฝ่ ำ ยสถำนที่ ฝึ ก งำน : ค่ ำ คะแนนจำกอำจำรย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบกำรฝึ ก งำน เป็ น 6 : 4 อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน รำยงำนสรุปผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรฝึกงำน เพื่อกำรรับรองก่อนกำรประกำศผล
กำรฝึกงำน (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
2. ควำมรับ ผิ ด ชอบของผู้ รับผิ ด ชอบกำรฝึ ก ฝ่ ำยสถำนที่ ฝึ ก งำนต่อ กำรประเมิน นั ก ศึก ษำ ประเมิ น กำร
ปฏิบัติงำนของนักศึกษำระหว่ำงกำรฝึกและหลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกงำน ตำมแบบฟอร์มประเมินของแผนกวิชำ โดย
พิจำรณำจำกพฤติกรรมและผลงำนระหว่ำงกำรฝึกและรำยงำนกำรฝึกงำน ซึ่งผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน
ต้องรวบรวมควำมคิดเห็นจำกพนักงำนพี่เลีย้ งและพนักงำนอื่นๆที่ทำงำนร่วม/เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ
3. ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนต่อกำรประเมินนักศึกษำ ประเมินนักศึกษำหลังจำก
เสร็จสิ้นกำรฝึกงำน ตำมแบบฟอร์มประเมินของแผนกวิชำ โดยพิจำรณำจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองของนั กศึกษำ
บันทึกกำรประเมินของอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน และรำยงำนกำรฝึกงำนของนักศึกษำ
4. กำรสรุปผลกำรประเมินที่แตกต่ำง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึก
ฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน เพื่อตรวจสอบทำควำมเข้ำใจในประเด็นกำรประเมินที่แตกต่ำงกันอย่ำงมี นัยสำคั ญ และกรณี
จำเป็น จัดประชุมร่วมระหว่ำงผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน อำจำรย์ที่
ปรึกษำกำรฝึกงำน และอำจำรย์รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน เพื่อพิจำรณำหำข้อสรุป
5. กระบวนกำรทบทวนผลกำรประเมิ น และกำรวำงแผนปรั บ ปรุ ง อำจำรย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บกำรฝึ ก งำน
ประมวลผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำทั้งหมด พร้อมทั้งผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของนักศึกษำ ควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำนและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน จัดทำรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรของฝึกงำน รำยงำนต่ออำจำรย์รับผิดชอบหลักสูต ร เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้ำแผนกวิชำเพื่อทรำบและ
พิจำรณำ ที่ประชุมร่วมพิจำรณำประสิทธิผลของกำรฝึกงำน วิเครำะห์ปัญหำและกำหนดแผนพัฒนำปรับปรุงสำหรับ
ใช้ในรอบปีกำรศึกษำถัดไป โดยแสดงไว้ในรำยงำนผลกำรดำเนินงำนหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนักศึกษา
ประเด็นที่ 1 ด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรติดต่อสื่อสำร พบว่ำ ทักษะกำรฟังและทักษะกำรอ่ำนเป็น
คุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรต้องกำร
ประเด็นที่ 2 ด้ำนทักษะกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
ต่ำงๆที่พร้อมใช้งำนเป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรต้องกำร
ประเด็ น ที่ 3 ด้ ำนควำมมีม นุ ษยสั ม พั น ธ์ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ เป็ น เรื่อ งรำวที่ ว่ำด้ วยพฤติก รรมของบุ ค คลที่ ม ำ
เกี่ยวข้องกันในกำรทำงำนในองค์กรหรือหน่วยงำน เพื่อให้กำรทำงำนดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น ควำมสำคัญของมนุษย
สัมพันธ์ในกำรทำงำนก็คือ สร้ำงควำมรำบรื่นในกำรทำงำนร่วมกัน สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและควำมสำมัคคี ก่อให้เกิด
ควำมรักใคร่และควำมสำเร็จในกำรทำงำนร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็นเครื่องมือช่วยในกำรแก้ปัญหำ
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และขจัดควำมขัดแย้งพบว่ำ นักศึกษำฝึกงำนสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนที่
สถำนประกอบกำรต้องกำร
ประเด็นที่ 4 ด้ำนควำมมีภำวะผู้นำ ภำวะผู้นำมีควำมสำคัญ ต่อกำรปรับกระบวนกำรทำงำน เพื่อให้บรรลุ
ประสิทธิผล ขององค์กรแล้ว ผู้บริหำรยังต้องให้ควำมสนใจต่อบุคลำกรในองค์กรด้วย ภำวะผู้นำนั้นถือว่ำเป็นสิ่งจำเป็น
อย่ำงยิ่งสำหรับผู้นำในกำรที่จะนำพำองค์กรให้ประสบควำมสำเร็จได้ ผู้บริหำรต้องเป็นผู้นำในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่ง
สิ่งเหล่ำนีถ้ ือเป็นหน้ำที่ของผู้นำที่จะต้องให้ควำมมั่นใจ เพื่อกำรยอมรับของคนในองค์กร อันจะนำไปสู่ควำมไม่ไว้วำงใจ
ระหว่ำงกัน ผู้นำจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของกำรสื่อควำมให้ มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น กำรสื่อควำมที่ดี
นั้นถือว่ำเป็นรำกฐำนที่สำคัญยิ่งในกำรสร้ำงพันธะสัญญำ พบว่ำ นักศึกษำรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนเป็นคุณลักษณะ
ของนักศึกษำฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรต้องกำร
ประเด็นที่ 5 ด้ำนควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
แต่ยั งต้องเป็ นพฤติก รรมที่ถู กต้องภำยในกรอบของคุ ณ ธรรมและจริยธรรมที่ บุค คลในสังคมโดยทั่วไปยอมรับได้
นอกจำกนี้คุณ ธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสร้ำงศรัทธำซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดควำมสำมัค คี
ร่วมมือกันปฏิบัติงำนเพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันได้ ทำให้ผู้ร่วมงำนทุกคนในองค์กำรเกิดควำมเชื่อถือและเชื่อมั่นใน
ตัวผู้นำพบว่ำ นักศึกษำมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรต้องกำร
ประเด็นที่ 6 ด้ำนควำมใฝ่รู้ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมตั้งใจและรับผิดชอบในกำรทำหน้ำที่กำรงำน
ด้วยควำมเพียรพยำยำม อดทน เพื่อให้งำนสำเร็จตำมเป้ำหมำย ผู้ที่มุ่งมั่นในกำรทำงำน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออก
ถึงควำมตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเพียรพยำยำม ทุ่มเทกำลังกำย กำลังใจ ในกำรปฏิบัติกิจกรรม
ต่ำงๆ ให้สำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่กำหนดด้วยควำมรับผิดชอบ และมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนพบว่ำ นักศึกษำ
ซักถำมและทำควำมเข้ำใจกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนที่สถำนประกอบกำร
ต้องกำร
ประเด็ นที่ 7 ด้ ำนมีค วำมรั บผิด ชอบ กำรกระทำหรือ กำรแสดงพฤติก รรมของบุ ค คลที่ เป็ น ไปตำมควำม
คำดหวังตำมตำแหน่งในอำชีพหรือตำแหน่งที่สังคมกำหนดขึน้ ซึ่งโครงสร้ำงของบทบำทประกอบด้วย ลักษณะที่เฉพำะ
ของแต่ละบุคคล กำรแสดงพฤติกรรมและตำแหน่งที่ครองอยู่ พบว่ำ นักศึกษำรักษำชื่อเสียงของหน่วยงำน ตลอด
ระยะเวลำและหลังกำรฝึกงำนเป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรต้องกำร
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ สาหรับ นักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน
ร่ ำ งกำรประเมิ น รู ป แบบกำรบริ ห ำรกำรฝึ ก งำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต ร
อนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ตำมกระบวนกำรกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้ง
5 คน ได้ประเมินและมีคำ่ ควำมถี่เท่ำกับ 4.80 (คิดเป็นร้อยละ 96) ซึ่งถือว่ำแต่ละด้ำนมีคำ่ อยู่ในระดับสูงนำไปใช้ได้
ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา โดยการนาผลการประเมิน รูปแบบในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุง
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทำกำรสรุปข้อ คิดเห็น ข้อวิจำรณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ วุฒิที่ได้ มำปรับปรุง
องค์ประกอบของรูปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตร
อนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน เป็นไปได้ในกำรนำไปใช้จริง
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กำรบริหำรจัดกำร (Management)
1. ด้ำนกำรวำงแผน
2. ด้ำนหลักกำรบริหำรจัดกำร
3. ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล

รูปแบบกำรบริหำร
กำรฝึกงำน ณ
สถำนประกอบกำร
สำหรับนักศึกษำ
หลักสูตรอนุปริญญำ
สำขำวิชำเทคโนโลยี
อำกำศยำน สถำบัน
กำรบินพลเรือน

นักศึกษำ (Student)
1. ด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำร
ติดต่อ
2. ด้ำนทักษะกำรใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยี
3. ด้ำนควำมมีมนุษยสัมพันธ์
4. ด้ำนควำมมีภำวะผู้นำ
5. ด้ำนควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. ด้ำนควำมใฝ่รู้
7. ด้ำนมีควำมรับผิดชอบ

ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน
จำกภำพประกอบที่ 2 ผู้วิจัยได้ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร สำหรับนักศึกษำ
หลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ครอบคลุมควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
ผู้วิจัยจึงให้ควำมหมำยขององค์ประกอบต่ำง ๆ ครบทั้ง 2 ด้ำน ดังนี้
1. กำรบริ ห ำรจั ด กำร (Management) เพื่ อ จั ด กำรบริ ห ำรกำรฝึ ก งำน ให้ อ ำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำกำรฝึ ก งำน
ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนในสถำนที่ฝึกงำน และนักศึกษำ เข้ำใจถึงจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำนและผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังที่ชัดเจน และอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนในสถำนที่ฝึกงำน สำมำรถมอบหมำยงำน
ติดตำม และประเมินผลกำรฝึกงำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และนักศึกษำสำมำรถบรรลุผลเรียนรู้ตำมที่กำหนด
2. นักศึกษำ(Student) นักศึกษำได้เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรนำมำประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทำงปฏิบัติ นักศึกษำได้เรียนรู้และเข้ำใจกระบวนกำรและวิธีกำรนำควำมรู้ดำ้ นเทคโนโลยีอำกำศยำนมำใช้ใน
กำรทำงำน ฝึกกำรนำควำมรู้ภำคทฤษฎีมำใช้ในภำคปฏิบัติ มีแนวคิดขั้นต้นในกำรนำควำมรู้ทำงทฤษฎีมำใช้เพื่อ
พัฒนำหรือปรับปรุงงำน มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงำนในสถำนที่ฝึกงำน
เข้ำใจชีวิตกำรทำงำนและวัฒนธรรมองค์กร พัฒนำควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
ฝึกฝนควำมอดทน กำรมีวนิ ัย และควำมซื่อสัตย์

2371

Proceedings

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรโดยกำรศึกษำระบบกำรทำงำน และฝึกปฏิบัติงำนในสถำนที่ฝึกงำน
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรบิน เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพั ฒนำทักษะด้ำนอำชีพ จำกกำรบูรณำกำรควำมรู้
ภำคทฤษฎีกับภำคปฏิบัติ นักศึกษำต้องปฏิบัตติ นเสมือนเป็นพนักงำนทดลองงำนของสถำนที่ฝึกงำน ฝึกงำนในหน้ำที่
ต่ำงๆตำมภำรกิจของสถำนที่ฝึกงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคเบือ้ งต้น อำจำรย์ผู้รั บผิดชอบกำรฝึกงำน จัด
ปฐมนิเทศกำรฝึกงำนพร้อมทั้งมอบคู่มือกำรฝึกงำน ให้กับนักศึกษำก่อนกำรฝึกงำน 2 สัปดำห์ โดยครอบคลุมเนื้อหำ
ต่ำงๆ เช่น จุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง กำรปฏิบัตติ นระหว่ำงกำรฝึกงำน กิจกรรมกำรฝึกงำน
กำรจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกงำน กำรติดตำมประเมินผล กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรำยจำกกำรฝึกงำน กำร
วำงตัว กำรติดต่อแจ้งเหตุด่วน กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรก่อนกำรฝึกงำน เป็นต้น วิธีกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ นักศึกษำประเมินกำรเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถำมมำตรฐำน ประเมินโดยพนักงำนพี่เลี้ ยง จำกกำร
สังเกตพฤติกรรมและกำรแสดงออกระหว่ำงกำรฝึกงำน โดยมีกำรบันทึกผลกำรประเมิน และมีหลักฐำนกำรแจ้งให้
นัก ศึก ษำทรำบด้ วยวำจำอย่ำงน้อ ย 1 ครั้ง อำจำรย์ผู้ รับผิ ดชอบกำรฝึ ก งำนประเมิน ควำมซื่อ สัต ย์และกำรรัก ษำ
ควำมลับของสถำนที่ฝึกงำนจำกข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนกำรฝึกงำนซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของบรรจบพร คำ
จันทร์ [3] ทำกำรวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2
2. ด้ ำนนั ก ศึก ษำ จำกกำรศึก ษำคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องนั ก ศึก ษำฝึ ก งำนหลั ก สู ต รอนุ ปริ ญ ญำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในด้ำนต่ำง ๆพบว่ำ
สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรระดับมำก อันดั บหนึ่ง คือ ด้ำนมีค วำมรับผิด ชอบ รองลงมำ คื อ ด้ ำนควำมมี
คุณธรรมและจริยธรรม ส่วนด้ำนควำมมีมนุษยสัมพันธ์เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันดับสำม โดยรำยละเอียดเป็น
ดังนี้ ด้ำนมีควำมรับผิดชอบ พบว่ำ สถำนประกอบกำรให้ควำมสำคัญในด้ำนนี้มำกที่สุด เพรำะว่ำในกำรปฏิบัตงิ ำนทุก
อย่ำงเพื่อให้งำนมีคุณภำพและสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่หรืองำนที่ปฏิบัตินับว่ำเป็น
หั ว ใจที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง เช่น เดี ย วกั บ งำนวิจั ย ของจุ ฑ ำมำศ ดอนอ่ อ นเบ้ ำ [4] ที่ พ บว่ำ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ ำ นควำม
รับผิดชอบเป็นลักษณะพึงประสงค์ที่สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรให้ควำมสำคัญและเป็นที่ต้องกำรมำกที่สุด
และ [4] ได้กล่ำวว่ำ คุณ ลักษณะด้ำนควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ควำมไว้ใจได้ ควำมคิ ดริเริ่ม ควำมไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรค ทำงำนขันแข็ง มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีควำมปรำรถนำที่จะทำให้ดีกว่ำเดิม ดังนั้นจึงถือได้ว่ำ ควำม
รับผิดชอบเป็นลักษณะพื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรอยูร่ ่วมกันในสังคม ด้ำนควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำกที่สุด คือ ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของศิริวรรณ
สิริพุทไธวรรณ [5] ที่ว่ำ นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตมำกที่สุด คือ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผลกำรวิจัยของ สุภำวดี ล้อมหำมงคล [6] ที่ว่ำ ควำมซื่อสัตย์ และไว้วำงใจได้
เป็นคุณสมบัติด้ำนลักษณะนิสัยที่ธุรกิจนำเที่ยวให้ควำมสำคัญมำกที่สุด โดยทั่วไปควำมซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสนทยำ เขมวิรัตน์ [7] ด้ำนควำมมี
มนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถำนประกอบกำรให้ควำมสำคัญมำกที่สุด คือ ทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสุวะนำ ศิลปำรัตน์ [8] ที่ว่ำ ลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนมนุษยสัมพันธ์เป็นลักษณะพึง
ประสงค์ที่สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรมำก เพรำะกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นเครื่องมืออีกชนิด
หนึ่งที่จะนำไปสู่กำรร่วมมือร่วมใจ และกำรปฏิบัติงำนดำเนินไปสู่ควำมสำเร็จ ซึ่งกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสำมำรถ
นำไปสู่บรรยำกำศของกำรทำงำนที่ดี เข้ำใจซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยยังสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของวันดี
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บุญยิ่ง ขนิษฐำ สำครและปยหทัย ลุขะรัง [9] คือ ควำมสุภำพและควำมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดเี ป็นปัจจัยด้ำนกำรบริกำรที่
มีควำมสำคัญอันดับหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำในกำรทำงำนเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรนั้น
สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรพนักงำนที่มคี วำมสุภำพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบกำร / นำยจ้ำง / หัวหน้ำหน่วยงำน เสนอแนะควำมต้องกำรที่จะให้สถำบันกำรบินพลเรือน
เพิ่ ม เติม คุ ณ สมบั ติของนั ก ศึก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์ วิชำชีพ ในด้ ำนต่ำ งๆ ได้ แก่ กำรฝึ ก ทั ก ษะ กำรพู ด และกำรฟั ง
ภำษำอังกฤษ ฝึกทักษะควำมเป็นผู้นำ ควรเน้นทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ พัฒ นำควำมเชื่อมั่นในตนเอง พัฒ นำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ฝึกให้กล้ำที่จะตัดสินใจ กำรฝึกทักษะกำรเขียนโครงกำร กำรฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
และกำรฝึกทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์
2. ควรมีกำรจัดทำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนประกอบกำรกับสถำนศึ กษำอย่ำงเป็นรูปธรรม ในเรื่องกำรส่ง
นักศึกษำเข้ำรับกำรฝึกงำน มีควำมคล่องตัวในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ มำกกว่ำที่ดำเนินกำรอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำฝึกงำนและบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. ควรมีกำรติดตำมผลผู้สำเร็จกำรศึกษำ เพื่อ นำผลที่ได้มำปรับปรุงกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” และ “แผ่นดิน
หัวใจ”
The concept of sufficiency economy appears in the literature titled "Nam Len
Fai" and "Phan Din Hua Jai"
กัลยารัตน์ ต๊ะปา1* วุฒิเกียรติ แอบเรือง1 และรัตนาวดี ปาแปง1*
Kunyarat Tapa1*, Wutthikiat Abrueang1 and Ruttanawadee Papang1*
บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ย เดช
ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” และ “แผ่นดินหัวใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ป รากฏในวรรณกรรมเรื่ อ ง “น้ าเล่ น ไฟ” ของกฤษณา อโศกสิ น และ “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ”
ของขวัญใจ เอมใจ ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” จะสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
เรื่ อ ง “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ” โดยวรรณ กรรมทั้ ง สองเรื่ อ งมี ก ารน าเสนอแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ แ ตกต่ า ง
และคล้ายคลึงกัน คือ ด้านความพอประมาณ ทั้งสองเรื่องจะสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่คล้ายคลึงกัน
คือ ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ทั้งสองเรื่อ งมีความแตกต่างกันโดยเรื่อ ง “น้าเล่นไฟ” นาเสนอ
ความมีเหตุผลด้านครอบครัวเพียงอย่างเดียวต่างจากเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ” ที่นาเสนออย่างรอบด้าน ทั้งครอบครัว
ประชาชน และการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ด้ า นการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ทั้ ง สองเรื่ อ งมี เ นื้ อ หาที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น
โดยมีการเตรียมตัวให้ พ ร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิด ขึ้นในสังคม เงื่อ นไขความรู้ ทั้งสองเรื่อ ง
มีเนื้อ หาที่ ค ล้ า ยคลึ งกั น โดยน าความรู้ที่ มีม าเชื่อ มโยงเพื่ อ วางแผน และเงื่อ นไขคุ ณ ธรรม ทั้ งสองเรื่อ งมีเนื้ อ หา
ที่คล้ายคลึงกัน โดยตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์และมีความอดทนในการดาเนินชีวิต
คาสาคัญ: แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วรรณกรรม น้าเล่นไฟ แผ่นดินหัวใจ
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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

บทนา
กระแสโลกาภิ วั ต น์ ปั จจุ บั นส่ ง ผลให้ระบบเศรษฐกิ จ ในโลกมี ค วามซั บ ซ้ อ นและเปลี่ ย นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากมี เสรี ในการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า และทุ น มี ก ลไกด้ า นการเงิ น ที่ เชื่ อ มโยงกั น และมี ก ารให้
ความสาคัญด้านพลังงานโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เทคโนโลยีก้าวไปสู่ขนั้ นาโนเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาเหล่านีจ้ าเป็นต้องให้
ความสาคัญ กับทรัพย์สินทางปัญ ญา นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสังคมให้ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราส่วนแรงงาน
น้อยกว่า และต้องแบกรับภาระจากผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลกปัจจุบันมีภาวะการเคลื่อนย้ายคน
และข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งเสรี รวมทั้ ง มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เกิ น กว่ า อั ต ราการสร้ า งทดแทน ส่ ง ผลให้
ธรรมชาติขาดสมดุล มีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นอุบัตภิ ัยธรรมชาติ และโรคอุบัตใิ หม่ในที่สุด ซึ่งผลเสียจากกระแส
โลกาภิ วั ต น์ ดั ง กล่ า ว เกิ ด จากระบบทุ น นิ ย มเสรี ที่ มี ก ารคิ ด เพี ย งแค่ ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ท าให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น ไป
แบบก้ า วกระโดดควบคู่ ไปกั บการแก้ ไขปั ญ หาด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม ในขณะที่ เศรษฐกิ จ พอเพีย งจะพั ฒ นา
ประเทศไป โดยคานึงถึงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ทุนสังคม จริยธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งแม้ว่าการคานึงถึง
ทุนหลายด้านไปพร้อมกั นไม่อาจทาให้ ประเทศพั ฒ นาแบบก้าวกระโดดได้ แต่สามารถพั ฒ นาประเทศให้ ก้าวหน้า
แบบค่อยเป็นค่อยไปและมีความยั่งยืนมั่นคงได้ (อาพน กิตติอาพน, 2550: 10)
คนไทยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.2517 จากการที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และพระองค์ยังได้แนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นลาดับขั้น ดังตอนหนึ่งในพระราชดารัส ความว่า
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถู กตอกรองรับ
บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยูท่ ี่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสีย
ด้วยซ้าไป” (พระราชดารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากวารสารชัย
พัฒนาประจาเดือนสิงหาคม 2542)
“การพั ฒ นาประเทศนั้ น จ าเป็ น ต้อ งทาตามล าดั บ ขั้น เริ่ ม ด้ ว ยการสร้า งพื้ น ฐาน คื อ ความมีกิ น มีใช้ข อง
ประชาชนก่ อ น ด้ ว ยวิธีก ารที่ ประหยั ด ระมั ด ระวั ง แต่ถู ก ต้อ งตามหลั ก วิชา เมื่อ พื้ น ฐานเกิ ด ขึ้น มั่ น คงพอควรแล้ ว
จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลาดับต่อไป” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตร
แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2517)
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“...การที่ จ ะท าโครงการอะไร จะต้ อ งท าด้ ว ยความรอบคอบ และอย่ า ตาโตเกิ น ไป...แต่ ข้ อ ส าคั ญ
ที่อยากจะพูดถึงคือ ถ้าเราทาโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป
ก็ไม่เสียมาก...มาเร็วๆ นี้ โครงการต่างๆ โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยนี้ จะเป็นเสือตัวเล็กๆ
แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึน้ เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
แบบพอมี พ อกิ น นั้ น หมายความว่ า อุ้ ม ชู ตั ว เองได้ ให้ มี พ อเพี ย งกั บ ตั ว เอง...” (พระราชด ารั ส เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)
อาจกล่ า วได้ ว่ า พระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเน้ น ถึ ง แนวทาง
การดารงชีวิตและการพัฒ นาประเทศที่เปรียบเสมือนรากฐานของชี วิตที่ต้องมั่นคง แข็งแรง และยังนาความเจริญ
ที่ยั่งยืนมาสูต่ นเองและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ อีกทัง้ ยังสามารถสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดใี ห้กับตนเองและประเทศชาติ
ที่ยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตาม การตระหนักอย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยได้เกิดขึ้น
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดชทรงย้าให้เห็นความสาคัญที่มี
เศรษฐกิ จ แบบ “พอมี พ อกิ น ” พั ฒ นาคนให้ ส ามารถ “อุ้ ม ชู ตั ว เองได้ ” ท าให้ ป ระชาชนไม่ มี ภ าระหนี้ สิ น
ในครัวเรือนและสามารถใช้ชวี ติ ในกระแสสังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข
ในต่ า งประเทศก็ มี ก ารน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ น ามาพั ฒ นาประเทศ
ของตนโดยเริ่มจากการยอมรับและรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศในการประชุมอังค์ถัด
ครั้งที่ 10 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ณ ประเทศไทย ได้มีแถลงการณ์แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมพิ ลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานแนวพระราชดาริ ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นพื้นฐานของแนวคิดด้านการพัฒ นาในยุคโลกาภิวัตน์ เน้นความพอดีและการพึ่งตนเองเป็นหลัก มุ่งแสวงหา
ความสมดุ ล และความเที่ ย งธรรม รวมถึ ง การน าแนวคิ ด มาเป็ น หลั ก ในการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 : 62)
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจึ ง มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในสั ง คมไทยและก าลั ง แทรกซึ ม ไปในต่ า งประเทศ
จนมีนั กเขียนหลายๆ ท่ านได้ น าแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย งนี้มาเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ ผ ลงานวรรณกรรม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสะท้อนถึงความสาคัญของหลักการดารงชีวติ แบบพอเพียง
วรรณกรรมเรื่ อ ง “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ” ของขวั ญ ใจ เอมใจ (ดวงตะวั น ) เป็ น วรรณกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น หลั ง
วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 โดยกล่าวถึงชุมชนในพื้นที่ภาคกลางที่ต้องประสบปัญหาที่ลูกหลานได้พากันเดินทางออกจาก
เมืองหลวง เพื่อกลับบ้านเกิดเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่ตัวละครเอกได้ปฏิบัตติ ามแนวพระราชดาริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง จึงทาให้ตัวละครเอกในเรื่องพาชาวบ้านฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มาได้ ส่วนวรรณกรรม
เรื่อง “น้าเล่นไฟ” ของกฤษณา อโศกสิน เป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
และห ลั ก เศรษฐกิ จ พ อเพี ยงตามแนวพ ระราชด าริ โด ยน าเส นอผ่ า นค รอบค รั ว เก ษตรกรที่ ยึ ด มั่ น ใน
การทาเกษตรแบบยั่งยืน จะเห็นได้ว่า วรรณกรรมทั้งสองเรื่องผู้เขียนได้สอดแทรกในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงดารัสไว้ เพื่อชี้แนวทางในการดาเนินชีวติ ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนตลอดจนให้ประชาชนสามารถใช้ชวี ติ อยูใ่ นยุคโลกาภิวัตน์และโลกที่มกี ารแข่งขันตลอดเวลานี้ได้
ด้ ว ยความโดดเด่ น ของกลวิ ธี ก ารน าเสนอเรื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ป รากฏในวรรณกรรม
เรื่อ ง “แผ่ น ดิ น หั วใจ” และ “น้ าเล่ น ไฟ” ในบทความนี้ผู้ วิจั ย จะศึ ก ษาหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ให้ เห็ น
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ความสาคัญ และหลักปฏิบัติ ตนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถทาให้ประชาชนมีความสุขท่ามกลาง
กระแสสังคมโลกาภิวัตน์น้ี

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” ของกฤษณา อโศกสิน และ
“แผ่นดินหัวใจ” ของขวัญใจ เอมใจ

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดารัชเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตัง้ แต่ พ.ศ. 2517 โดยได้ทรงชี้แนะแนวทางดารงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างพอมีพอกินและ
สงบสุขต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราชดารัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ถึงผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงเตือนให้ประพสกนิกรระมัดระวัง ประหยัดและประคับประคองตนเองให้อยูร่ อดและก้าวหน้า และ
เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทรงพระราชทานพระราชดารัสให้สังคมไทยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีวิต และได้พระราชทานแนวคิดเพิ่มเติมในปี 2541 และ 2542 เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าใจและ
สามารถนาไปปฏิบัตใิ ห้เกิดประโยชน์แท้จริงแก่การดารงชีวิต (หอการค้าไทย, 2553 : 24)
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น เที ย นเล่ ม หนึ่ ง ที่ พ ระองค์ ไ ด้ ท รงมอบให้ แ ก่ ป ระชาชน เพื่ อ เป็ น เครื่ อ ง
ชี้ทางสว่างในการดาเนินชีวติ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกรากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็น ทั้งระบบเศรษฐกิจและวิถีแห่งการปฏิบัติตนที่ถูกออกแบบโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
ทั้งทางภูมศิ าสตร์และสังคมศาสตร์ และด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลเศรษฐกิจพอเพียง คือ เครื่องมือที่สามารถใช้นา
ประเทศให้รอดพ้นจากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกรอบใหม่ (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2550 : 6)
สุ เมธ ตั น ติ เวชกุ ล (2559 : ระบบออนไลน์ ) ได้ ก ล่ า วถึ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน กาหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตน
ตามฐานะตามอั ตภาพ และที่ ส าคั ญ ไม่ห ลงใหลไปตามกระแสของวั ตถุ นิย ม มีอิส รภาพ เสรีภ าพ ไม่พั น ธนาการ
อยูก่ ับสิ่งใด หากกล่าวโดยสรุปคือหันกลับมายึดทางสายกลางในการดารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพื้นฐานของ
ความมั่นคงในการดารงชีวิตที่สง่ ผลให้สามารถพึ่งตนเองได้
ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น จึ ง เหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ในการน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ไ ด้ ท รงชี้ แ นะแนวทางด ารงชี วิ ต เพื่ อ น ามาปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด ผลประโยชน์ สู ง สุ ด
โดยสามารถพึ่งพาตนเองและเลีย้ งครอบครัวให้อยูร่ อดได้ เพื่อความเป็นอยูท่ ี่ดใี นสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืน
ณดา จันทร์สม (2556 : 140) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักคิดที่มีมากกว่าการวางกรอบแค่การสร้า งความดี มีหลักในการดาเนินชีวติ ที่มคี วามสมบูรณ์อย่างมาก ดังนั้น
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ และต้องอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขที่สาคัญ 2 เงื่อนไข
คือ
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1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน
ตัวอย่างเช่น การผลิตและการบริโภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
2. ความมี เหตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพอเพี ย งจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี เหตุ ผ ล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการกระทานัน้ ๆ อย่างรอบคอบ
3. การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อ นไขความรู้ ประกอบด้ ว ย ความรู้ เกี่ ย วกั บ วิชาการต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรอบคอบ
ที่จะนามาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
แนวทางปฏิบัติ / ผลที่ คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุก ต์ใช้ คื อ
การพัฒนา สมดุล และยั่งยืน ให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี ดังภาพแสดงองค์ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550 : 14) อ้างถึงใน ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2556 : 141)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิรินทร์วรรณ พั นธ์วงค์ (2557) ได้ ศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเองเรื่อ ง “การใช้ภ าพพจน์ในการน าเสนอหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในวรรณกรรมเรื่อ ง “น้ าเล่ น ไฟ” ของ กฤษณา อโศกสิ น ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ภ าพพจน์ ในการน าเสนอหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในวรรณกรรมเรื่อ ง “น้ าเล่ น ไฟ”
ของกฤษณา อโศกสิ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ได้ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะ 3 ข้อ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไข 2 ข้อได้แก่ เงื่อนไขความรู้
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และเงื่อนไขคุณธรรม ในการวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในการนาเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” ของ กฤษณา อโศกสิน แล้วเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า มี ก า ร ใช้ ภ า พ พ จ น์ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง
ที่ประกอบด้วยคุณ ลักษณะ 3 ข้อ ได้แก่ ความพอประมาณความมีเหตุ ผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนไข 2 ข้อ
ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณ ธรรมครบทุก ข้อ โดยได้จัดเรียงลาดับความถี่ ที่คิ ดเป็นค่ าร้อยละของการใช้
ภาพพจน์ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากมากไปน้อย 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)
มีการใช้ร้อยละ 4.49 7) สัทพจน์ (Onomatopoeia) มีการใช้ร้อยละ 4.49 8) สัญลักษณ์ (Symbol) มีการใช้ร้อยละ 1.12
สุภาวดี ยาดี (2555) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง “วรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดใน
การนาเสนอวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม โดยได้แบ่งวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงออกเป็น 3 ประเภท จานวน 24 เรื่อง
ผ ล ก ารศึ ก ษ าพ บ ว่ า วรรณ ก รรมไท ยแนวปรั ช ญ าเศรษ ฐกิ จพ อเพี ยง 3 ประเภท มี รู ป แบ บ
การประพันธ์ 4 รูปแบบ คือ นวนิยาย นิทาน นวนิยายสาหรับเด็กและเยาวชน และการ์ตูน มีการใช้ภาษาเชิงวิชาการ
พรรณนาโวหารและอุปมาโวหารพรรณนาฉาก ใช้บรรยายโวหารในการเล่าถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ ส าธกโวหารยกตั ว อย่ า งหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาและนิ ท าน ด้ า นโครงเรื่ อ งพบว่ า มี 3 ลั ก ษณะ คื อ
1) โครงเรื่องแสดงพฤติกรรมการบริโภคนิยมและความโลภของตัวละคร 2) โครงเรื่องแสดงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540 3) โครงเรื่องแสดงการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ด้านเนื้อหาพบว่า แก่นเรื่องคือผู้ประสบปัญหาต่างๆ
ในชี วิต สามารถน าแนวคิ ด ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก้ ไขปั ญ หาได้ ด้ า นตั ว ละครพบตั ว ละคร 2 ลั ก ษณะ คื อ
1) ตัวละครในชนบทประกอบไปด้วย นักปกครองท้องถิ่น และชาวบ้านที่มีฐานะยากจน 2) ตัวละครในเมือง ด้านฉาก
พบฉาก 2 ลักษณะคือ ชนบทและในเมือง ด้านบทสนทนาพบว่า ตัวละครนักปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้เล่าถึง แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้ฟังเป็นตัวละครชาวบ้าน ด้านความขัดแย้งพบ ความขัดแย้งระหว่างสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป กับความขัดแย้งระหว่างจิตใจของตัวละครเอง ด้ านปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในการนาเสนอพบว่า
โครงเรื่อ ง แก่ น เรื่อ ง ฉาก ตั วละคร บทสนทนา และความขัด แย้ง มีลั ก ษณะคล้า ยคลึ งกั น จนขาดความน่าสนใจ
รวมไปถึงข้อจากัด ในด้านการผลิ ตและการเผยแพร่พ บว่าวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงผลิต ขึ้น
ในช่วงวาระสาคัญเท่านัน้
นนท์จรัส วงศ์วชิ ัยวัฒน์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายเรื่อง วังดอก
หญ้ า ของ ว. วิ นิ จ ฉั ย กุ ล ” โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อวิ เ คราะห์แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ยงในนวนิ ย ายไทย
เรื่อง วังดอกหญ้าของ ว. วินิจฉักุล จากการศึกษาพบว่า แม้นวนิยายเรื่องนี้จะเขียนมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่เนื้อหา
และแนวคิดของเรื่องยังมีความทันสมัยเสมอ สามารถนาแนวคิดนี้มาปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ปรากฏในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชวี ิตไทยในสังคมเมืองกับวิถีชีวติ พอเพียงที่มพี ้ืนฐานทางความคิดมาจากแนวคิด
ทางพุ ทธศาสนา ซึ่ งเมื่อน ามาพิจารณากับแนวคิ ดเศรษฐกิจ พอเพีย งในยุ คปั จ จุบัน นี้แล้ วจะเห็ น ได้ ว่าเป็ น แนวคิ ด
อย่างเดียวกัน เพียงแต่มีลักษณะของการเป็นปัจเจกมากกว่า อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานอันนาไปสู่
แนวทางปฏิบัติในสังคมส่วนรวมสืบต่อไปได้ ในส่วนของวิธีการนาเสนอนั้นผู้เขียนได้นาเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านตัวละคร บทสนทนา ฉาก และข้อความที่ให้แง่คิด
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ระเบียบวิธกี ารศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบี ยบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้การเก็บข้อมู ล จากหนังสือ และ
เอกสารซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนการวิจัย ดังนี้
1. สารวจและรวบรวมวรรณกรรมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่ตั้งไว้
4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา
การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” และ “แผ่นดินหัวใจ” ในครั้งนีม้ ี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ที่ ป ร า ก ฏ ใน ว ร ร ณ ก ร ร ม เรื่ อ ง “น้ า เล่ น ไฟ ”
ของกฤษณา อโศกสิน และ “แผ่นดินหัวใจ” ของขวัญ ใจ เอมใจ ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งสองเรื่องพบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 54 เหตุการณ์ มีการนาเสนอที่แตกต่างและคล้ายคลึงกั น
โดยวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” มีการสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าวรรณกรรมเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ”
ตามตาราง
การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” และ “แผ่นดินหัวใจ”
เรื่อง “น้าเล่นไฟ”
แนวคิด 3 ห่วง
2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดี
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

เรื่อง “แผ่นดินหัวใจ”

เหตุการณ์
ที่พบ

คิดเป็น
ร้อยละ

เหตุการณ์
ที่พบ

คิดเป็น
ร้อยละ

รวมเหตุการณ์
ที่พบใน
วรรณกรรม

7
3
8
5
7

23.33
10.00
26.67
16.67
23.33

4
7
6
4
3

16.67
29.17
25.00
16.67
12.50

11
10
14
9
10

คิดเป็น
ร้อยละ
20.37
18.52
25.93
16.67
18.52

จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” ได้สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 30 เหตุการณ์
สามารถแบ่งได้ดังนี้ ด้านความพอประมาณมีการสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่คล้ายคลึงกับ วรรณกรรมเรื่อง
“แผ่นดินหัวใจ” โดยมุ่งให้เห็นถึงการใช้ชวี ิตอย่างพอประมาณ วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” พบความพอประมาณ 7
เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ด้านความมีเหตุผลทั้งสองเรื่องมีความแตกต่างกันโดยวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ”
มีการใช้ความมีเหตุผลในด้านครอบครัวเพียงอย่างเดียว ซึ่งแตกต่างกับวรรณกรรมเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ” ที่มีการนา
ความมีเหตุผลไปใช้อย่างรอบด้านทั้งครอบครัว ประชาชน รวมถึงการใช้ในชีวิตประจาวัน วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่น
ไฟ” พบความมีเหตุผล 3 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด้านการสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดวี รรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” ได้
สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่คล้ายคลึงกับวรรณกรรมเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ” โดยการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
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ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นและคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” พบการสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดี 8 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 26.67
นอกจากนี้เงื่อ นไขความรู้ วรรณกรรมเรื่อ ง “น้ าเล่ น ไฟ” ได้ ส อดแทรกแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพีย งที่ ค ล้ ายคลึ งกั บ
วรรณกรรมเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ” โดยนาความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรอบคอบมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” พบเงื่อนไข
ความรู้ 5 เหตุ การณ์ คิ ดเป็น ร้อ ยละ 16.67 เงื่อ นไขคุณ ธรรมวรรณกรรมเรื่อ ง “น้าเล่นไฟ” ได้ส อดแทรกแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงที่คล้ายคลึงกับวรรณกรรมเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ” โดยตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญ ญาในการดาเนินชีวิต วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” พบเงื่อนไขคุณ ธรรม 7
เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ตามลาดับ
ส่ ว น ว ร รณ ก ร รม เรื่ อ ง “แ ผ่ น ดิ น หั ว ใจ ” ได้ ส อ ด แ ท รก แ น ว คิ ด เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งทั้ ง ห ม ด
24 เหตุการณ์ สามารถแบ่งได้ดังนี้ ด้านความพอประมาณมีการสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่คล้ายคลึง
กับวรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” โดยมุ่งให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ วรรณกรรมเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ”
พบความพอประมาณ 4 เหตุ ก ารณ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.67 ด้ า นความมี เหตุ ผ ลทั้ งสองเรื่อ งมี ค วามแตกต่ า งกั น
เรื่อ ง “น้าเล่ น ไฟ” มีก ารใช้ค วามมีเหตุ ผ ลในด้านครอบครัวเพีย งอย่างเดี ย ว ซึ่งแตกต่างกับเรื่อ ง “แผ่ นดิ น หั วใจ”
ที่มีการนาความมีเหตุผลไปใช้อย่างรอบด้านทั้งครอบครัว ประชาชน รวมถึงการใช้ ในชีวิตประจาวัน วรรณกรรม
เรื่อง “แผ่นดินหัวใจ” พบความมีเหตุผล 7 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.17 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีวรรณกรรม
เรื่ อ ง “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ” ได้ ส อดแทรกแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ วรรณกรรมเรื่ อ ง “น้ าเล่ น ไฟ”
โดยการเตรียมตัวให้พ ร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิด ขึ้น และคานึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ ต่างๆ ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต วรรณกรรมเรื่อง “แผ่นดินหัวใจ” พบการสร้างภูมิคุ้มกันที่ ดี
6 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 25.00
นอกจากนี้ เงื่ อ นไขความรู้ ว รรณกรรมเรื่ อ ง “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ” ได้ ส อดแทรกแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่คล้ายคลึงกับ วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” โดยนาความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรอบคอบ
มาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและให้ เกิ ดความระมั ดระวังในการปฏิบัติ โดยวรรณกรรม
เรื่ อ ง “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ” พบเงื่ อ นไขความรู้ 4 เหตุ ก ารณ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.67 เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรมวรรณกรรม
เรื่ อ ง “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ” ได้ ส อดแทรกแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ วรรณกรรมเรื่ อ ง “น้ าเล่ น ไฟ”
โดยตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม มีค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริต และมีค วามอดทน มีค วามเพีย ร ใช้ส ติปัญ ญาในการด าเนิน ชีวิต
วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” พบเงือ่ นไขคุณธรรม 3 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ

สรุปและอภิปรายผล
วรรณกรรมเรื่อง “น้าเล่นไฟ” ของกฤษณา อโศกสิน และ “แผ่นดินหัวใจ” ของขวัญใจ เอมใจ ได้นาเสนอ
ความเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตไปสู่วิถีแห่งความพอเพียง อีกทั้งตัวละครในเรื่องยังน้อมนาแนวคิ ดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้แก้ไขปัญหา ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของชีวติ ที่ตอ้ งมั่นคง แข็งแรง โดยผลจากการนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ความรู้ และเทคโนโลยี อี ก ทั้ ง ยั ง ท าให้ ป ระชาชนไม่ มี ภ าระหนี้ สิ น ในครั ว เรื อ น
และสามารถใช้ชีวิตในกระแสสังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข
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อาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สังคมและประเทศชาติ
เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลางดารงตนอยู่ใ นความไม่ประมาท ซึ่งต้องคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบมาวางแผนเพื่อให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและการ
ตัดสินใจต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การใช้สติปัญญาในการ
ดาเนินชีวิต เน้นการพึ่งตนเอง ให้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดใี ห้กับตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ค วรน าแนวคิ ด เศรษ ฐกิ จ พ อเพี ยงไปป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บวรรณ ก รรม ประเภ ท อื่ นๆ เช่ น เรื่ อ งสั้ น
บทร้อยกรอง ความเรียง บทเพลง และนิทาน เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ในแวดวงวรรณกรรมให้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ง า น วิ จั ย ฉ บั บ นี้ ส า เร็ จ ลุ ล่ ว ง ไป ได้ ด้ ว ย ค ว า ม ก รุ ณ า แ ล ะ ค ว า ม อ นุ เค ร า ะ ห์ เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง
จากอาจารย์รัตนาวดี ปาแปง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลาอันมีค่า ให้ความรู้ คาแนะนา คาปรึกษา ตลอดจนการ
แก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ ด้ ว ยความเมตตาและเอาใจใส่ จ นเสร็ จ สมบู ร ณ์ อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ ป ระสบการณ์ อั น มี ค่ า ยิ่ ง
แก่ ผู้ วิจั ย มาตลอดระยะเวลาของการเขี ย น จนท าให้ ง านฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ ว ยดี ผู้ วิจั ย รู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ
และเป็นพระคุณยิ่ง
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การจัดการทรัพยากรน้าโดยชุมชน: กรณีศกึ ษาชุมชนท่าทอง
Community water resource management: A case study of Tha Thong community
สัจจา บรรจงศิริ1* บาเพ็ญ เขียวหวาน1 และปาลีรัตน์ การดี1
Sujja Banchongsiri1*, Bumpen Keowan1 and Paleerat Karndee2
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ การจัดการทรัพ ยากรน้าโดยชุมชนท่าทอง อาเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้นาชุมชนท่าทอง 8
คน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 คน และการสัมมนากลุ่มตัวแทนชุมชนท่าทอง 20 คน เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ การจาแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และ
การวิเคราะห์ SWOT
ผลการศึกษาปรากฏว่า พื้นที่ชุมชนท่าทองตั้งอยูบ่ ริเวณริมแม่น้ายมตอนล่าง ในตาบลท่าทอง อาเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย ชุมชนท่าทองประสบกับปัญหาทรัพยากรน้าที่สาคัญ 4 ประการคือ 1. ช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้า
ท่วมและน้าหลาก 2. ช่วงฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน้า 3. ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ายม
ตอนบนและตอนล่าง และ 4. การแก้ไขปัญหาของภาครัฐไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว
ชุมชนท่าทองใช้วธิ ีการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือ 3 ประการคือ 1. เครื่องมือ
เชิงโครงสร้าง เช่น การปรับปรุงหนองป่าตอ การขุดบ่อ การขุดบ่อบาดาล การจัดระบบส่งและกระจายน้าด้วยไฟฟ้า
เป็นต้น 2. เครื่องมือการบริหารเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บค่าน้า เป็นต้น และ 3. เครื่องมือทางสังคม เช่น การมี
ส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย การประชุมเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ใช้การวิจัยชุมชนเป็นตัวกาหนดทิศทาง
ในการพัฒนา มีแผนงานที่ชัดเจน มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา มีการจัดการโดยกลุ่มและใน
ขณะเดี ยวกั น มีก ารเชื่อ มโยงการทางานร่ว มกัน ระหว่างกลุ่ ม ภาคี เครือ ข่า ยทั้ งภายในและภายนอกชุม ชน โดยยึด
หลักการจัดการทรัพยากรน้าแบบมีส่วนร่วม จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนเมื่อนามาวิเคราะห์ปัจจัย
ความสาเร็จ พบว่า มี 2 ปัจจัยที่ทาให้ชุมชนประสบผลสาเร็จ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สาหรับปัจจัย
ภายใน ได้ แก่ ผู้น ามีศัก ยภาพเป็นศู นย์ก ลางยึดเหนี่ยวและรวมพลังของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ สมาชิกมีค วาม
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้าทั้งในระดับชุมชนและลุ่มน้า ชุมชนมีการเรียนรู้ มีระบบการบริหารกลุ่ม
ที่ดี การทางานของท้อ งที่แ ละท้ องถิ่ นเป็ นไปในแนวทางเดีย วกัน และชุม ชนมีก ารปรับตัวตลอดเวลา ส่วนปั จจั ย
ภายนอก พบว่า มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ ความรู้ ทุนวิจัย การคมนาคมสะดวก และมี
เครือข่ายชุมชนรอบข้างที่เข้มแข็ง
คาสาคัญ: การจัดการทรัพยากรน้า การมีส่วนร่วม 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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บทนา
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุสาคัญมา
จากการเร่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูจ่ ากัดอย่างฟุ่มเฟือย ขาดจิตสานึก และ
เกินความสามารถที่ทรัพยากรจะฟื้นฟูตัวเองได้ เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ดังเช่น ทรั พยากรน้าพบว่า
การจั ดการทรัพ ยากรน้าที่ข าดการบู รณาการของภาคส่ว นต่างๆ ซึ่ งเป็ น เงื่อ นไขในการสั ม ฤทธิ์ผ ลที่ สาคั ญ เป็ น ที่
ประจักษ์แล้วว่า ปัญหาส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ เกิดจากการพัฒนาแบบแยกส่วน
แนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลอย่างสัม ฤทธิ์และยั่งยืนมีหลายวิธี แนวทางหนึ่งก็คือ แนวคิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการบูรณาการโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน โดยเน้นที่มาของข้อมูลและการตัดสินใจโดยภาค
ประชาสังคม แต่ละภาคส่วนต่างต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตน เมื่อเป็นดังนี้แล้ว คาดว่าสามารถนามาซึ่งประโยชน์
สูงสุดทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอย่างทัดเทียมกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบ
นิเวศที่สาคัญ อย่างไรก็ตามการนาแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้ในทางปฏิบัตยิ ังไม่มี
แนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน และแต่ละพื้นที่ต่างมีบริบทที่แตกต่างกัน
ชุม ชนท่ าทอง เป็ น ต าบลที่ แ ยกออกมาจากต าบลบางยม มีเนื้อ ที่ ทั้ งหมด 20.66 ตร.กม. หรือ ประมาณ
12,913 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีแม่น้ายมไหลผ่า น เป็นแนวกั้นตาบลท่าทองและเมืองบางยม ห่างจากตัว
อาเภอ 13 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 24 กม. ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองป่าตอ หมู่ 2 บ้านท่า
ทอง หมู่ 3 บ้านท่าทอง หมู่ 4 บ้านวัดเกาะ หมู่ 5 บ้านหนองชุมแสง หมู่ 6 บ้านท่าเกษม และหมู่ 7 บ้านหนองโว้ ง ที่
ผ่านมาชุมชนท่าทองประสบกับปัญหาที่สาคัญ คือ 1) ปัญหาด้านอุทกภัย 2) ปัญหาด้านภัยแล้ง และ3) ปัญหาด้าน
การจัดการทรัพยากรน้า
จากปัญหาที่ชุมชนท่าทองประสบอยู่ ชุมชนได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่หน่วยงานในระดับ
ลุ่มน้า ท้องที่ ท้องถิ่น วัด โรงเรียน และสมาชิกในชุมชน ทาให้การจัดการทรัพยากรน้าสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนท่าทองจะทาให้ได้องค์ความรู้ที่ชุมชนอื่น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้าโดยชุมชนท่าทอง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วิธีวิทยาการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ ข้อมู ล ได้แก่ ผู้ นาชุม ชนท่าทองจานวน 8 คน ตัวแทนชุมชนท่าทองจานวน 20 คน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า จานวน 5 คน
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยมีประเด็น ดังนี้
บริบทของพืน้ ที่
สถานการณ์ปัญหาเดิม และผลกระทบ
กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุม่ องค์กร)และบทบาทของหน่วยงานภาคี
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การเรียนรู้ของชุมชน
เครื่องมือสาหรับบริหารจัดการ
ผลการดาเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน้าของชุมชน
ปัจจัยอุปสรรค
ปัจจัยต่อความสาเร็จ
การเก็บข้อมูล มีดังนี้
1. สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้นาชุมชนท่าทอง จานวน 8 คน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 คน
2. สัมมนากลุ่ม จัดสัมมนากลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ใช้น้า ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 20 คน
3. การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
โดยการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบถามจากประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้ใช้น้า ขณะเดียวกันได้ใช้การสังเกตแหล่งน้าและการใช้น้าในชุมชน ได้ข้อมู ลที่ตรงกันก่อนนาไป
วิเคราะห์แล้วนาข้อมูลมาให้ชุมชนตรวจสอบอีกครัง้ ในการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ
จาแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการ
วิเคราะห์ SWOT

ผลการศึกษา
1. บริบทของพื้นที่
1.1 ประวัตชิ ุมชนท่าทอง เป็นตาบลที่แยกออกมาจากตาบลบางยม มีแม่น้าไหลผ่านและมีตน้ ทอง
ขึ้นอยู่ริมน้าผู้คนได้ใช้บริเวณต้นทองเป็นที่สาหรับลงไปเอาน้าขึ้นมาใช้ และเป็นที่ขึ้นลงของคนฝั่งตรงกันข้าม จึงเรียก
ตรงนี้ว่า "ท่า" และมีต้นทองอยู่จึงเรียกว่า "ท่าทอง" มาจนถึงปัจจุบัน ตาบลท่าทองประกอบไปด้ 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 บ้านหนองโว้ง
1.2 ลั ก ษณะทางกายภาพ /ภู มิ ป ระเทศ ต าบลท่ าทองมี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด 20.66 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 12,913 ไร่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีแม่น้ายมไหลผ่าน เป็นแนวกั้นตาบลท่าทองและเมืองบางยม ห่างจากตัวอาเภอ 13 กม.
และห่างจากตัวจังหวัด 24 กม.
1.3 อาณาเขต ตาบลท่ าทองตั้งอยู่ทางทิ ศใต้ของอาเภอสวรรคโลก และอยู่ทางทิ ศ เหนือของ
จังหวัดสุโขทัย อาณาเขตติดต่อมีดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลคลองกระจง,ตาบลหนองกลับ,อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลวัดเกาะ ตาบลบ้านซ่าน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลเมืองบางยม อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลหนองกลับ อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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1.4 การประกอบอาชีพ อาชีพ หลั ก คื อ เกษตรกรรม ได้ แ ก่ การทาสวน นา ไร่ ผลไม้ที่ส ร้า ง
ชื่อเสียงให้กับชุมชนท่าทองคือ ละมุด อาชีพรองลงมา ได้แก่ รับจ้างทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ค้าขาย และ
รับราชการ
1.5 แหล่งน้าในชุมชน มีดังต่อไปนี้
หนองป่าตอ มีเนื้อที่ 116 ไร่ เป็นพื้นที่รับน้าจากแม่นายมในยามน้
้
าหลาก และเป็นที่กักเก็บน้าในยาม
น้าแล้ง
ประปาหมูบ่ ้าน กรมทรัพยากรธรณีได้เข้ามาเจาะบ่อน้าลึก และโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท หรือ
รพช. ได้ให้งบประมาณสร้างหอถังและที่ส่งน้าเพื่อส่งน้าให้กับชุมชน
บ่อเพื่อการเกษตร เป็นบ่อบาดาลที่ใช้กักเก็บน้า ปัจจุบันตาบลท่าทองมีบ่อเพื่อการเกษตรทั้งหมด
18 บ่อ แต่ละบ่อมีความกว้าง 6x6 เมตร และมีความลึก 30 เมตร ทัง้ 18 บ่อนีก้ ระจายอยู่ในพืน้ ที่ต่างๆ เช่น หมู่ 3, 5,
6 ซึ่งเป็นพืน้ ที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าอื่นได้
คลองลอย เป็นคลองที่ขุดขึ้นแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่ 30 ปีก่อน ปัจจุบันได้มกี ารพัฒนาคลองและสูบน้า
ด้วยไฟฟ้าไปตามคลองลอยเพื่อส่งน้าไปยังพื้นที่ที่ทาการเกษตร
2. สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรน้าเดิมและผลกระทบ
2.1 ปัญหาน้าท่วม ในฤดูฝนน้าในแม่น้ายมมีปริมาณมากขึ้นเป็นผลจากการที่แหล่งกักเก็บน้าตาม
ธรรมชาติลดลง เนื่องจากการตัดไม้ทาลายป่าและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การถางป่าต้น
น้าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพด การถมพื้นที่รับน้าตามธรรมชาติเพื่อสร้างถนนหรืออาคารบ้านเรือน เป็นต้น
ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้น้าในฤดูฝนมีปริมาณมากและไหลท่วมพื้นที่ราบลุ่มอย่างรุนแรงและรวดเร็ว น้าในแม่น้ายมล้น
ตลิ่ง ไหลเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร
2.2 ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในชุมชนท่าทองเป็นผลเชื่อมโยงกับการไม่มีแหล่งกักเก็บ
น้า หรือพื้นที่รับน้าในช่วงฤดูน้าหลาก ทาให้น้าที่มีปริมาณมากไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ประกอบกับในพื้นที่ไม่มี
ระบบผลิตน้าที่เหมาะสม ในขณะที่ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นไปเพื่อการค้าการลงทุน
ส่งผลให้น้าไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึน้
2.3 ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดระหว่างประชาชนในพื้นที่ลมุ่ น้ายมตอนบนและตอนล่าง ลุ่มน้า
ยมแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ลุ่มน้ายมตอนบนและตอนล่าง ตอนบนไหลผ่านจังหวัดพะเยาและแพร่ พื้นที่มีลักษณะเป็นหุบ
เขาปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่มคี วามลาดชันสูงและพืน้ ที่ราบริมแม่นาเป็
้ นบางช่วง โดยรับน้าจากขุนห้วยที่มี ตาน้าผุดขึน้ มา
จากพื้นดิน ซึ่ งมีน้าไหลลงสู่ แม่น้ายมตลอดทั้ งปี บ่ งบอกถึงความอุด มสมบูรณ์ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ที่มี
ลักษณะเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณผลัดใบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งทามาหากินของผู้คนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่านานาชนิด นอกจากนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมและอุทยานแห่งชาติดอยภูนางยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้
สูญพันธุ์อย่างเช่น นกยูง ซึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนป่าเขตลุม่ น้ายมตอนบน
พื้นที่ลุ่มน้ายมตอนล่าง มีความลาดชันลดลงและเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ แม่น้ายมไหลผ่านจังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ โดยไหลมาจากแม่น้าสาขาหลายสายและปริมาณน้าฝนที่ตกในช่วงตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นแหล่งปลาน้าจืดขนาดใหญ่ที่คงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา
มากกว่า 100 ชนิด นอกจากนัน้ พื้นที่ลุ่มน้ายมตอนล่างเป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ราบของภาคกลางเป็น
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แหล่งผลิตข้าวขนาดใหญ่ของประเทศไทย รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ อีกมากมาย ส่งไปขายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
เมื่อปี 2532 กรมชลประทานมีแผนสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยเสนอว่าเป็นการแก้ปัญหาน้าท่วม
และน้าแล้งที่เกิดขึน้ กับพื้นที่ลุ่มน้ายมตอนล่าง ทาให้ชาวบ้านลุ่มน้ายมตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดแพร่ มาถึงสุโขทัย พิจิตร
มาถึงลุ่มน้าเจ้าพระยา เชื่อว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังให้กับพวกเขาได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าจากการสร้างเขื่อนดังกล่าว
ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ลมุ่ น้ายมตอนบนที่ต้องสูญเสียที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทากินหากมีการสร้างเขื่อน
แก่ งเสือเต้นรวมทั้ งสิ้น 15 หมู่บ้าน ในต าบลสะเอียบ จั งหวัดแพร่ และในอาเภอเชียงม่วน จั งหวัดพะเยา ได้ ลุกขึ้นมา
เคลื่อนไหวคัดค้าน ปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาล พร้อมทั้งได้มีการนาเสนอข้อมูล
อีกด้ านเกี่ ยวกั บความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่ งมีความขัดแย้งอย่างมากกั บข้ อมู ลของกรมชลประทาน
จนกระทั่งเกิดเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างชาวบ้านกับรัฐ และระหว่างชาวบ้านลุ่มน้ายมตอนบนกับ
ตอนล่าง เห็นได้จากการปะทะหรือตอบโต้กันทุกครั้งที่มีขบวนเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงปี 2532-2555
2.4 ปัญหาการทางานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้า การเผชิญกับปัญหา
ภัยแล้งและน้าท่วม ทาให้ชุมชนมองหาแนวทางแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ เช่น การประสานขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่
ปัญหากลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม การดาเนินการของภาครัฐมักจะมีอุปสรรคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
ด้านแผนงาน ด้านงบประมาณและวิธีการ บางครั้งไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน และมักจะเป็นการแก้ปัญหา
ด้านเดียว เชิงเดี่ยว ไม่ได้คานึงถึงมิตติ า่ งๆ อย่างรอบด้าน ทาให้ไม่เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การขุดลอกหนอง
คูคลองที่ทาลายสภาพพื้นที่เดิมและส่งผลต่อระบบนิเวศน์ที่มีคุณค่าต่อการดารงชีพของชาวบ้าน หรือการสร้างถนน
โดยไม่คานึงถึงทางน้าธรรมชาติ เมื่อสร้างถนนเสร็จแล้ว น้าไม่สามารถระบายได้ทัน ทาให้ต้องแก้ปัญหาซ้าซาก ต้อง
วางท่อ วางสะพาน ซึ่งต้องเสียเวลาและงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่า
นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐยังขาดการบูรณาการ ระดมความร่วมมือหรือเชื่อมโยงการทางานของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏเป็นการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนและไร้ระบบ ส่งผลให้ชุมชนต้องเผชิญปัญหาอันเรื้อรัง
ต้องรอเวลาเนิ่นนานกว่าจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
3. กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุ่ม องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี
กลไกการบริหารจัดการองค์กรของชุมชน และบทบาทของหน่วยงานภาคี กลไกการบริหารจัดการองค์กรใน
การจัดการน้าของชุมชน มีด้วยกัน 2 ระดับ คือ
3.1 ระดับการบริหารจัดการน้าภายในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้น้า 4 กลุ่ม ซึ่งมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยมีพระครูวจิ ิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคี
ธรรม และหน่วยงานท้ องที่ ท้ องถิ่น รวมถึ งหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ งกั บการจัด การน้าในพื้น ที่ เช่น กรมประมง กรม
ทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรธรณี กรมเจ้าท่า เกษตรอาเภอ เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ส่งเสริม/สนับสนุนการดาเนินงาน
ต่างๆ
กลุ่มผู้ใช้น้าหนองป่าตอ กลุ่มนี้มีโครงสร้างคณะกรรมการจากท้องที่และท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหาร
จัดการ โครงสร้างคณะทางานนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน เนื่องจากพื้นที่น้ีเป็นแหล่งน้าสาธารณะ มีผู้ใช้น้าจากหมูบ่ ้านอื่น
ดึงน้าไปใช้ จึงต้องมีข้อกาหนดและคณะกรรมการคอยตรวจสอบดูแลการใช้น้า เนื่ องจากพื้นที่แหล่งเก็บน้าเป็นพื้นที่
สาธารณะชาวบ้านในหมูบ่ ้านต้องร่วมกันดูแลบริหารจัดการ
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กลุ่ม ประปาหมู่บ้าน มีกรรมการบริห ารจัดการของแต่ละหมู่บ้าน โดยประปาหมู่บ้านได้น้าจาก
บาดาลแล้วสูบกระจายให้แก่สมาชิกภายในชุมชน มีมาตรน้าเพื่อจัดเก็บค่าน้าหน่วยละ 2 บาท น้าประปาหมู่บ้านมี
ข้อกาหนดให้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้นห้ามใช้ในการเกษตร โดยแต่ละหมู่บ้านมีปริมาณน้าและผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
บางหมู่บ้านก็มปี ริมาณน้าที่เพียงพอกับสมาชิกไม่มปี ัญหาการใช้นา้
กลุ่มน้าบาดาล หมู่ 2 และหมู่ 6 เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องการใช้ น้าเพื่อการเกษตร มี
การระดมทุนของสมาชิกไร่ละ 500 เพื่อซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือในการสูบน้าขึ้นมาแจกจ่ายให้กับสมาชิก เพราะ
สมาชิกเหล่านีไ้ ม่สามารถเข้าถึงน้ายมในช่วงฤดูแล้งได้ ทาให้ต้องหาน้าจากแหล่งอื่นๆมาเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ใช้
น้าจากแหล่งนี้จะนาไปปลูกผัก มะม่วง มะปราง ปลูกกล้วย ปลูกผักระยะสั้น ได้แก่ กวางตุง้ แตงกวา คะน้า ฯลฯ
กลุ่มผู้ใช้น้าผู้สูบน้าด้วยไฟฟ้า (คลองลอย) จากลุ่มน้ายมสู่พ้ืนที่เกษตรกรของชาวบ้าน เป็นการ
รวมกลุ่มผู้ใช้นาในหมู
้
่บ้าน มีกรรมการและกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน แบ่งเป็นผู้ดูคลองสายหลักและสายย่อย เพื่อ
ควบคุมการให้น้าในแต่ละซอย โดยในแต่ละปีจะมีการประชุมเพื่อกาหนดวันในการสูบน้าและแจกจ่ายให้กับสมาชิก
ผู้ดูแลคลองสายหลัก ต้องดูแลจัดการให้สมาชิกสูบน้าตามระยะเวลาที่กาหนด จากนั้นก็ให้สมาชิกในรายต่อไปตามที่
ได้ตกลงกันไว้
3.2 การเชื่อ มต่อ กับกลไกการบริห ารจัด การน้าในระดับลุ่ ม น้า ชุม ชนต าบลท่ าทองมีกลไกการ
เชื่อมต่อกับการบริหารจัดการน้าในระดับลุ่มน้า โดยมีพระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคี
ธรรม ซึ่ งได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ น กรรมการลุ่ มน้ายมผู้ทรงคุณ วุฒิ ทาให้ ชุม ชนมีตั วแทนในการพู ด คุย แลกเปลี่ย น
ความคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาการจัดการน้าของชุมชน อีกทั้งยังได้มีโอกาสเสนอ
แผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกรมทรัพยากรน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถเข้าถึงทุนหรือ
ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ตอ่ การจัดการน้าด้านต่างๆ ที่หน่วยงานดังกล่าวให้การส่งเสริมและสนับสนุน
4. การเรียนรู้ของชุมชน
4.1 การเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ตามคากล่าวของพระครูวจิ ิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดหนอง
ป่าตอสามัคคีธรรม ที่ว่า “ทุกข์ที่เกินทน จะทาให้คนทนทาน” ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างหนึ่งของคนในชุมชน เห็น
ได้จากความพยายามในการจัดการน้าท่วมและน้าแล้ง ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้า
และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จนเกิดเป็นกลุ่มผู้ใช้น้า 4 กลุ่มดังกล่าว หรือในกรณีที่มีการเรียกร้อง
ให้กรมพัฒ นาที่ดินแก้ไขปรับปรุงให้หนองป่าตอเป็นแหล่งน้าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม หลังจากที่
ชาวบ้านต้องประสบปัญหาหลายอย่างจากการไม่สามารถใช้หนองป่าตอหลังจากการขุดลอกที่ไม่เหมาะสมของกรม
พัฒนาที่ดิน
4.2 การเรียนรู้จากการถ่ายทอดสืบต่อถึงกันของคนทางานภายในชุมชน ในการดาเนินงานจัดการ
น้าของคนทางานฝ่ายต่างๆ จะมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนที่เข้ามาทางานแทนในรุ่นต่อไป ไม่ว่า
จะเข้ามาโดยการสืบต่อ วาระการทางาน หรือ เข้ ามาทางานเพื่อ ส่ ว นรวมด้ วยจิ ต อาสาอย่างไม่เป็ น ทางการ การ
มอบหมายงานและแนะนาสิ่งสาคัญต่างๆ ส่งผลให้คนทางานในฐานะตัวแทนของชาวบ้ านมีศักยภาพในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีของพระครูวจิ ิตรธรรมนิเทศก์ ที่พยายามถ่ายทอดวิธีคิด
ประสบการณ์ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านต่างๆ มอบให้กับคนทางานและชาวบ้านบางคนที่มีศักยภาพในการทางาน
เพื่อชุมชนสืบต่อไป
4.3 การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัมมนา/เสวนาต่างๆ โดยมี
พระครูวจิ ิตรธรรมนิเทศเป็นผู้ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรที่จาเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ของ
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ชุมชน ทาให้คนในชุมชนได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน้าในที่ต่างๆ และได้มโี อกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีสัมมนา/เสวนาต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายชุมชน และสถาบันการศึกษา ส่งผล
ให้ชาวบ้านและคนทางานด้านต่างๆ ได้รับความรู้อย่างหลากหลาย ตลอดจนได้พัฒนาแนวความคิดและกลยุทธ์ในการ
จัดการทรัพยากรน้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะ
5. เครื่องมือสาหรับบริหารจัดการ
เครื่องมือการบริหารจัดการน้าของชุมชนตาบลท่าทอง มีทั้งรูปแบบเชิงโครงสร้าง และที่ไม่ใช่โครงสร้าง
ดังนี้
5.1 เครื่องมือการบริหารจัดการน้าเชิงโครงสร้าง เครื่องมือการบริหารจัดการน้าเชิงโครงสร้าง
ของชุมชนตาบลท่าทอง ได้แก่ สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ชาวบ้านและเกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากน้าได้อย่าง
เหมาะสม 4 รูปแบบ ได้แก่
หนองป่าตอ เนื้อที่ 116 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้าจากน้ายมที่ไหลเอ่อเข้ามายามน้าหลาก และเป็นที่กัก
เก็บน้าในยามแล้ง หนองป่าตอทาให้ ชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้าอย่างมาก หลังจากมีปัญหาเกิด
ขึน้ กับหนองป่าตอ เมื่อกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาขุดลอกหนองและสร้างคันดินรอบหนอง ทาให้น้าที่ไหลบ่าจากแม่น้า
ยมเข้าท่วมหมู่บ้านและที่นาของชาวบ้านเป็นเวลานาน เนื่องจากน้าไม่สามารถไหลกลับแม่น้ายมได้ตามปกติ เพราะมี
พนังกั้นน้าขวางกั้น ชาวบ้านจึงประสบปัญหาน้าท่วมอย่างรุนแรง และเมื่อถึงฤดูแล้ง ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้าเพื่อ
การเกษตรได้ เพราะมีคันดินสูงขวางกั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงหนองป่าตอให้กลับมามี
สภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม และได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าหนองป่าตอ โดยมีคณะกรรมการจากท้องที่
และท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหารจัดการแหล่งน้าสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่อรรถประโยชน์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้นาของชาวบ้
้
านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ระบบประปาบาดาล ถื อ เป็ น เครื่อ งมือ ในการแก้ ปัญ หาน้ากิ น น้าใช้ข องชุม ชน และยั งถื อ เป็ น
เครื่องมือในการสร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด รัฐ อย่างแท้จริง ย้อนกลับไปช่วงก่อนปี 2530 หมู่บ้านยังไม่มี
ประปา ชาวบ้ านยัง ใช้น้าจากบ่ อ น้าตื้ น เกิ ด เป็ น ความเดือ ดร้ อ น ทั้ ง บ้ าน วัด โรงเรีย น จึ งได้ มีก ารพู ด คุ ย กั บ กรม
ทรัพยากรธรณี หรือการประปาในปัจจุบัน ได้เข้ามาเจาะบ่อน้าลึก และผู้ใหญ่บ้านเสนอไปยังโครงการเร่งรัดพัฒนา
ชนบท หรือ รพช. ทาให้ได้งบมาสร้างหอถัง หลังจากนั้นได้ร่วมกันคิดหาทางส่งน้าไปให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ จึงมี
การรวบรวมสมาชิก ตั้งคณะกรรมการ เก็ บเงินรายละ 300 ไปซื้อท่อส่งน้าเข้าหมู่บ้าน และจ่ายเพิ่มอีกครัวเรือนละ
1,100 บาท เป็น ค่าจ้างและค่ าอุ ปกรณ์ เพื่อต่อท่ อเข้าแต่ล ะบ้าน การบริหารจัดการน้าประปาในระยะแรกมอบให้
ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล แต่เกิดปัญหาขาดทุน เพราะเครื่องสูบน้าไหม้บ่อย น้าไม่สะอาด ขวางกั้น
การทางานของมาตรวัด หมู่บ้านจึงได้มอบให้วัดเป็นผู้ดูแลและจัดการ อย่างไรก็ตาม ปัญหายังเกิดขึ้นเช่นเดิม จึงได้
เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญ หาร่วมกันระหว่างชาวบ้าน จนกระทั่งเจอทางออกและทางป้องกัน ปัจจุบันชาวบ้านมี
น้าประปาใช้อย่างสะดวก เมื่อการจ่ายน้าเกิดสะดุด ชาวบ้านจะผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลและแก้ไขอย่างทันท่วงที
บ่อเพื่ อการเกษตร เป็นบ่อบาดาลที่ใช้กักเก็บน้า แต่เดิม มีเพียง 2 บ่อในหมู่ 6 แต่เมื่อชาวบ้าน
เผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปี จึงได้มีการประสานกรมทรัพยากรธรณีเขต 7 ให้เข้ามาช่วยขุดบ่อเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน
ตาบลท่าทองมีบ่อเพื่อการเกษตรทั้งหมด 18 บ่อ แต่ละบ่อมีความกว้าง 6x6 เมตร และมีความลึก 30 เมตร ทั้ง 18 บ่อ
นี้กระจายอยูใ่ นพืน้ ที่ต่างๆ เช่น หมู่ 3, 5, 6 ซึ่งเป็นพืน้ ที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าอื่นๆได้อย่างสะดวก ถือเป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือที่เป็นทางเลือกในการจัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การสูบน้าด้วยไฟฟ้าจากคลองที่ขุดขึ้น เรียกว่า “คลองลอย” ซึ่งเป็นคลองขุดแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่
30 ปีก่อน จัดการโดยกลุม่ ผู้ใช้นาลู
้ กพ่อขุน ซึ่งเป็นกลุ่มใช้นาดั
้ ้งเดิมของชุมชน ปัจจุบันได้มกี ารพัฒนาคลอง และระบบ
การสูบน้า/ปล่อ ยน้าที่ ประกอบด้ วย 5 ประตู น้า รวมทั้ งพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การและปรับปรุงกฎระเบีย บ/
กฎเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึน้
5.2 เครื่องมือบริหารจัดการน้าที่ไม่ใช่โครงสร้าง มีหลากหลายประเภท ดังนี้
ระบบการประเมิน ทรัพ ยากรน้ า ทั้ง 4 กลุ่ ม ผู้ใช้น้ามีการประเมิน ทรัพ ยากรน้า ผ่านวิธีก ารที่
แตกต่างหลากหลาย เช่น การใช้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้าและ
ปริมาณความต้องการใช้น้าในแต่ละช่วงเวลา ทาให้สามารถวางแผนและดาเนินการจัดสรรน้าไปสู่ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการใช้มาตรวัดที่มีความชัดเจนและแน่นอน ประกอบกับมีระบบการแจ้งเตือนส่งสารอย่าง
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เช่นการตั้งศูนย์เครือข่ายเตือนภัย ของโครงการนาร่องวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แบบยืด หยุ่น และผสมผสานในลุ่ ม น้ายม พ.ศ. 2552 ในพื้น ที่ ตั วแทนระดั บต าบลในล าน้ายม ตั้งแต่ต อนบนจนถึ ง
ตอนล่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ตาบลท่าทอง จานวน 1 จุด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดปริมาณน้าฝนและมาตร
วัดระดับน้าในลาน้ายม และได้แต่งตัง้ ผู้แทนเครือข่าย (เป็นผู้รายงานข้อมูลน้า) สถานีวัดน้าจุดละ 2 คน ซึ่งโครงการได้
มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอุทกวิทยา และสภาพปัญหาด้านน้าท่วมในลุ่มน้ายม ทาให้ชุมชนสามารถนาไปปรับใช้กับ
การประเมินทรัพยากรน้าระดับชุมชน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้า ชุมชนตาบลท่าทองมีการปรับปรุงการบริหารจัดการความ
ต้องการน้า และการจัดหาน้าให้มีประสิทธิภาพเรื่อยมาตัง้ แต่เกิดวิกฤตินาท่
้ วมและน้าแล้งเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ทา
ให้ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการหาทางออก โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น จนกระทั่งนามาสู่การ
ปรับปรุงเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบระเบียบต่างๆ การปรับปรุงการตรวจวัด รวมถึงการรณรงค์เสริมสร้างความ
ตระหนัก แก่ ชาวบ้านเพื่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการใช้น้า ทาให้ชาวบ้านเห็ น ความสาคั ญ ของการใช้น้าอย่าง
พอเพียง เห็นได้จากการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ที่ใช้นาไม่
้ มาก
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ถือเป็นเครื่องมือกากับดูแล และเป็นเครื่องมือจัดการแก้ไขปัญ หาความ
ขัด แย้งระหว่ างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ กลุ่มผู้ใช้น้าทั้ง 4 กลุ่ม ได้ให้ ความสาคั ญ กับการกาหนดกฎระเบีย บ
ข้อบังคับในการบริหารจัดการน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น กลุ่มผู้สูบน้าด้วยไฟฟ้า (คลองลอย) มีการกาหนดให้ปรับ
คณะกรรมการปีละครึ่งชุด เพื่อกระจายบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ และเพื่อการควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการกาหนดบทบาทหน้าที่คนทางานอย่างชัดเจน ในกลุ่มผู้สูบน้าด้วย
ไฟฟ้า แบ่งเป็นผู้ดูคลองสายหลักและสายย่อย เพื่อควบคุมการให้นาในแต่
้
ละซอย
จากการกาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับอย่า งละเอียดถี่ถ้วนและรัดกุม ส่งผลให้ชุมชนสามารถ
ควบคุม กากับ ดูแลการจัดสรร การกาหนดปริมาณน้า และการป้องกันปัญหาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้
การสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในเวทีต่างๆ ถือเป็นเครื่องมือสาหรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แกนนาชุมชนใช้สร้างความเข้าใจและความตระหนักของชุมชนให้เห็นถึงความสาคัญของการ
จัดการน้าและการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่สาหรับการติดต่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับองค์กรสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ชุมชนได้มีการสื่อสารพูด คุยแลกเปลี่ยนในหลายพื้นที่
ได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เวทีประชาคมประจาเดือน เวทีพูดคุยในงานประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นต้น
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ภูมิปัญญาการขุดหนอง จากหนองป่าตอที่มีสภาพตื้นเขิน กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาขุดลอกหนอง
และสร้างคันดินรอบหนอง ทาให้น้าที่ไหลบ่าจากแม่นายมเข้
้
าท่วมหมู่บ้านและที่นาของชาวบ้านเป็นเวลานาน เนื่องจาก
น้าไม่สามารถไหลกลับแม่น้ายมได้ตามปกติ เพราะมีพนังกั้นน้าขวางกั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันออกแบบโดยใช้ภูมิ
ปัญญาการขุดที่มีลักษณะแบบก้นกระทะทาให้หนองป่าตอกลับมามีสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม
6. ผลการดาเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน้าของชุมชน
นับตั้งแต่ชุมชนประสบวิกฤติน้าท่วมและน้าแล้งเมื่อ 20 กว่าปีก่อน จนกระทั่งมีการจัดการน้าเกิดขึ้น ซึ่ง
ช่วงแรกเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทา ต่างแก้ปัญ หาของตนเอง แต่เมื่อปัญหารุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบในวง
กว้างมากขึน้ ได้นามาสู่การพูดคุยกัน ทั้งชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดอาเภอ พัฒนากรอาเภอ ให้
เข้ามาร่วมรับรู้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตาบลท่าทอง ทาให้เกิดการ
เรียนรู้และการพัฒนาการจัดการน้าอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน
ในหลายมิติ ดังนี้
6.1 มิติทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตาบลท่าทอง ทาให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาด้านน้าอย่างเร่งด่วน และได้นาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้าให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้น้าหลากหลายรูปแบบของผู้ใช้น้ากลุ่มต่างๆ ส่งผลให้เกิดการยกระดับความเป็นอยูข่ องครัวเรือนมีน้าใช้ใน
ครัวเรือนและน้าเพื่อการเกษตรส่งผลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน
6.2 มิติ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ชุม ชนต าบลท่ า ทองมีก ารบริห ารจั ด การน้าที่ ค านึงถึ งความสั ม พั น ธ์
ระหว่างระบบนิเวศน์กับสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนยังมีวิถีการทามาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
อยู่มาก เช่น การหากินเก็บผักตกปลาตามริมหนองคลองบึง รวมทั้งการทาเกษตรที่มีน้าเป็นปัจจัยหลัก การจัดการน้า
ของชุมชนจึงดาเนินไปพร้อมกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลดีดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.3 ด้านสังคมวัฒนธรรม การพัฒนาการจัดการน้าอย่างต่อเนื่องตลอด 20 กว่าปีจนถึงปัจจุบัน มี
ส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เพราะเมื่อย้อนกลับไปในอดีต คน
ในชุมชนมีการจัดการน้าแบบต่างคนต่างทา ต่างคนต่างแก้ไขปัญหาส่วนตัวของตัวเอง แต่เมื่อปัญหารุนแรงมากขึ้น
ชาวบ้านจึงได้หันหน้าเข้าหากัน จับเข่าพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยพลังร่วมของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ด้วย
การชักนาและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการพูดคุยประชาคมของพระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ ทาให้ชุมชนได้เห็น
ความสาคัญของการร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการต่างๆ ตลอดเรื่อยมา จนกลายเป็นวัฒนธรรม
อันเข้มแข็งของชุมชนตาบลท่าทองไปโดยปริยาย
7. ปัจจัยอุปสรรค
อุปสรรคในการจัดการน้าของชุมชนตาบลท่าทอง มีทั้งอุปสรรคภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ดังนี้
7.1 อุปสรรคภายในชุม ชนและการแก้ ไข การละเมิด กฎระเบี ย บของผู้ ใช้น้าบางคน แม้จ ะมีการ
ลงโทษแล้ว แต่ยังเกิดการละเมิดซ้าอีก ทาให้ชุมชนต้องใช้มาตรการทางสังคม เช่น การไม่ร่วมพูดคุย การไม่ให้ความ
ร่วมมือในด้านอื่นๆ เป็นต้น ทาให้การละเมิดไม่เกิดขึ้นอีก เนื่องจากการอาศัยพึ่งพากันในชุมชนยังเป็นปัจจัยสาคัญต่อ
การดารงชีพ
7.2 อุปสรรคภายนอกชุมชนและการแก้ไข
- การทางานร่วมกับภาครัฐ ได้สร้างอุปสรรคให้กับชุมชน ด้วยการกาหนดเงื่อนไขงบประมาณและ
เงื่อนไขเวลา โดยไม่ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทาให้เกิดการข้าม
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ขั้นตอนสาคัญบางอย่าง ทาให้แผนงานหรือโครงการที่กาหนดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างแท้จริง
- ปั ญ หาขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ทางการเมื อ งเข้ า แทรกแซงการท างานของท้ อ งที่ แ ละท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้ง ส่งผลกระทบต่อการพั ฒ นาการจัด การน้าที่ กาลังก้าวไปข้างหน้า แต่ห ลังจากการ
เลือกตัง้ เสร็จสิ้น แต่ละฟากฝ่ายสามารถกลับมาทาหน้าที่ของตนดังเดิม
8. ปัจจัยต่อความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน
8.1 ผู้นา มีศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่นของผู้นา ซึ่งในที่น้ีหมายถึง พระครูวิจิตรธรรม
นิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม บุคคลที่สามารถเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวและรวมพลังของชาวบ้านและ
ภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้า เนื่องจากพระครูเป็นผู้มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน
การทางานพัฒนาชุมชนมาอย่างยาวนาน ทาให้เกิดการสั่งสมต้นทุนทางสังคมที่เอื้อให้พระครูสามารถชักนาภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งบ้าน วัด และรัฐ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นาได้
้ และมี
ความเหมาะสมกับระบบนิเวศน์ สังคม วัฒนธรรม
8.2 สมาชิก ในฐานะผู้ใช้น้ามีความเข้าใจ ความตระหนัก และความกระตือรือร้นในการเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดการน้าทั้งในระดับชุมชน และระดับลุ่มน้า ทาให้การระดมความคิดและความร่วมมือในการจัดการน้า
เป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีพลังเกิดการพัฒนาก้าวไปข้างหน้า
8.3 การมีส่วนร่วมทั้งของสมาชิกและผู้นานับเป็นกระบวนการมี ส่วนร่วมในระดับสูงมากตั้งแต่การ
ร่วมคิด ร่วมเสนอและรับฟังปัญหา ร่วมออกแบบแนวทางแก้ปัญหาจากที่ประชุม ร่วมดาเนินการทั้งร่วมทางานและ
ร่วมทุน และร่วมติดตามประเมินผลเพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มต่อไป
8.4 การเรียนรู้ ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้ งจากทางานด้วยตนเองและเรียนรู้จาก
การปฏิบัตจิ ริง ตัวแทนชุมชนมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกอยูเ่ สมอ การประชาคมกันในกลุ่ม นอกจากนี้ยัง
มีฐานข้อมูลสาหรับการเรียนรู้
8.5 ระบบการบริ ห าร มีแ ผนงาน การแบ่ ง งานให้ ส มาชิก ทา มีก ฏกติก าที่ เป็ น ที่ ย อมรับ มี ก าร
ประชาคมเพื่อแก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับ มีการผลักดัน นาเสนอสภาพปัญหากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
8.6 ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน) และท้องถิ่น (นายกและสมาชิก อบต.) ทางานไปในแนวทางเดียวกัน
เป็นเนื้อเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือและมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักการถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสาคัญแหล่งน้าและระบบส่งน้าที่เพียงพอในการจัดสรรน้าให้กับประชาชน
8.7 ชุมชนมีการปรับตัวตลอดเวลา เห็นได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้าในกลุ่ม
ผู้ใช้น้าต่างๆ อย่างกระตือรือร้น หรือการปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์น้าในแต่ละ
ช่วงเวลา
ปัจจัยภายนอก
1. การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ ความรู้ ทุน
วิจัย ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชน สานักงานเกษตรอาเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงานประมง กรมเจ้าท่า
กรมทรัพยากรน้า สานักงานชลประทาน ตลอดจน สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น
2. การปรับปรุง/ปฏิรูปองค์กรและระเบียบขององค์กรต่างๆ จากรูปแบบการจัดการรวมศูนย์ ไปสู่
การกระจายอานาจ หรือการทางานในระนาบเดียวกัน ถือเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขสาคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการน้า
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แบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การดาเนินการต่างๆ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับกลุ่ม/องค์กรของชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ เช่น
ภาคเอกชน ภาคมหาชน เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดรวมถึงการส่งเสริมการทางานเชิงรุก ที่ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการคมนาคมสะดวก
3. หน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ยวข้องจัดให้ มีการเสริม สร้างและพัฒ นาสมรรถนะองค์ก รและความรู้
ความสามารถของกลุ่ม/องค์กรชุมชน โดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม เสวนา
การศึกษาดูงานต้นแบบการบริหารจัดการน้า ตลอดรวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้
4. การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ช่วยบ่มเพาะแนวคิดหรือเอื้อให้เกิดการจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม ที่มีส่วนช่วยแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งได้ทั้งในระดั บพื้นที่และระดับลุ่มน้า เช่น โครงการนาร่องวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบ
ยืด หยุ่นและผสมผสานในลุ่ ม น้ายม ซึ่ งได้ มีก ารจั ดประชุม ตั วแทนชาวบ้ านของตาบลริม สองฝั่งแม่น้ายม เกิด เป็ น
เครือข่าย 98 ตาบลริมสองฝั่งแม่น้ายม มีการสารวจปัญหาตลอดลุม่ น้า เกิดการพูดคุยทาความเข้าใจถึงสภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทาให้เกิดการสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน จนนาไปสู่ความร่วมมือกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องพึ่งพาการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ที่สร้างความขัดแย้งทางความคิดและความเข้าใจผิด
มากมายให้กับชุมชนต่างๆ ตลอดลุม่ น้ายม

สรุปและอภิปรายผล
จากบทเรียนที่ได้จากกรณีศกึ ษา เห็นได้ว่าความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนท่าทอง
ใช้หลักการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานเริ่มจากการมีส่วนร่วมในการศึกษาสถานการณ์ปัญหา การหา
แนวทางการพั ฒ นา การจัดทาแผนโดยการประชาคม การร่วมดาเนินงาน การกากับติดตามและประเมินผล ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรน้า ที่ ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ที่เสนอหลักการการจัดการทรัพยากรน้า
ไว้ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากน้าเป็นสมบัติสาธารณะที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ
ชุมชนใช้การวิจัยโครงการนาร่องวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบยืดหยุ่นและผสมผสานในลุ่มน้ายม ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเครือข่าย ซึ่งได้มีการจัดประชุมตัวแทนชาวบ้านของตาบลริมสองฝั่งแม่น้ายม เกิดเป็น
เครือข่าย 98 ตาบลริมสองฝั่งแม่น้ายม มีการสารวจปัญหาตลอดลุม่ น้า เกิดการพูดคุยทาความเข้าใจถึงสภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทาให้เกิดการสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน จนนาไปสู่ความร่วมมือกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังที่ บุญชัย งามวิทย์โรจน์(2555) ได้กล่าวถึงเสาหลักของการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
ประการหนึ่ง คือ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้าและทรัพยากร และสุพรรณี ไชยอัมพร
(2549) กล่าวว่าการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์มีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาเดิม นอกจากนี้ยังมีการตั้งกลุ่มเพื่อเป็นกลไกภายในในการบริหาร มีการจัดการโดยกลุ่มและขณะเดียวกันมี
การเชื่อมโยงการทางานร่วมกั บกลุ่ มภาคีเครือข่ายทั้ งภายในและภายนอกชุม ชน สอดคล้อ งกั บแนวทางของกรม
ทรัพยากรน้า (2551: 3 - 20) และ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ (2555) ที่กล่าวสรุปไว้ว่า การตั้งองค์กรและกลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า จะเป็นส่วนสาคัญและมีบทบาทในการเข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากร
น้า และยังยึดหลักการจัดการแบบบูรณาการตามภูมนิ เิ วศตามที่ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ (2555) กล่าวว่าการจัดการน้า
ที่ดีควรยึดหลักการ การจัดการน้าแบบบูรณาการ และตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานของ
UNESCO (2004) โดยใช้เครื่องมือการบริหารทั้งเชิงโครงสร้าง เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน้า การสร้างระบบส่งและ
กระจายน้า เครื่องมือเชิงสังคม เช่น การกาหนดกฏระเบียบของชุมชน การใช้เวทีประชาคมในการนาเสนอประเด็น
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ปัญหา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คนภายนอกได้รับทราบ และเครื่องมือในการบริหารจัดการ เช่น การมีระบบ
ฐานข้อมูลของชุมชนสาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า แผนชุมชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หลักการของ
Dublin (1992) กล่าวว่า น้ามีคุณค่าควรได้รับการพิจารณาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
น้า จึ งเสนอเครื่อ งมือ ในการบริห ารจัด การน้าซึ่ งมีห ลายประเด็ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บเครื่องมื อในการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าของชุมชนแม่ระวาน ได้แก่ ฐานข้อมูลสาหรับใช้ประเมิน แผนการจัดการน้า เครื่องมือทางสังคม เช่น
กฏระเบียบต่างๆ การมีส่วนร่วม การจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือเชิงโครงสร้างที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการน้า เช่น แหล่งน้า ระบบส่งและกระจายน้าและการบารุงรักษา เป็นต้น สิ่งต่างๆที่ชุมชนได้
ดาเนินงานทาให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรน้าได้
เมื่อนาผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนท่าทองมาวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จของชุมชน พบว่า
ปั จ จั ย ภายในที่ ท าให้ ชุม ชนประสบผลส าเร็ จ ได้ แ ก่ ผู้ น า มีศั ก ยภาพและความสามารถอั น โดดเด่ น ของผู้ น า เป็ น
ศูนย์กลางยึดเหนี่ยวและรวมพลังของชาวบ้านและภาคส่วนต่างๆ สมาชิกในฐานะผู้ใช้น้ามีความเข้าใจ ความตระหนัก
และความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้าทัง้ ในระดับชุมชนและระดับลุ่มน้า ชุมชนมีการเรียนรู้ มี
ระบบการบริห ารกลุ่ ม ผู้ ใช้น้าที่ ดี ท้ องที่ (ผู้ ใหญ่ บ้าน/กานั น ) และท้ องถิ่ น (นายกและสมาชิก อบต.) ทางานไปใน
แนวทางเดียวกัน และชุมชนมีการปรับตัวตลอดเวลา ส่วนปัจจัยภายนอก พบว่า มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน
ทั้งงบประมาณ ความรู้ ทุนวิจัย มีการคมนาคมสะดวก และมีเครือข่ายชุมชนรอบข้างที่เข้มแข็งในการร่วมมือกัน
จัดการน้าและความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สัจจา บรรจงศิริ (2558) ที่กล่าวถึงปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลให้
การดาเนินงานของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าวัง ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นา
และสมาชิกที่ดี มีการเรียนรู้ มีระบบการบริหารที่ดี การมีส่วนร่วมทั้งของสมาชิกและผู้นาในทุกกระบวนการ มีภูมิ
ปัญญาชุมชนในการจัดการน้า มีวัฒนธรรมที่ดีงามในการบริหารจัดการ และมีแหล่งน้าและระบบส่งน้าที่เพียงพอใน
การจัดสรรน้าให้กับประชาชน 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ เครื่องมือ
สิ่งปลูกสร้าง ความรู้ ทุนวิจัย มีการคมนาคมสะดวก และมีเครือข่ายชุมชนรอบข้างที่ เข้มแข็งในการร่วมมือกันอนุรักษ์
ป่าต้นน้า โดยให้เหตุผลว่า การจัดการทรัพยากรรวมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นนัน้ การสร้างกลไกที่เข้มแข็งและ
เหมาะสมในการพัฒนา ทั้งในส่วนของผู้นากลุ่มและเครือข่ายมีความจาเป็นและสาคัญ ยิ่ง รวมถึงชุมชนต้องมีการ
เรียนรู้และปรับตัว เพื่อสามารถกาหนดแผนและกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการนาความรู้ภูมิ
ปัญญา และการแสวงหาความร่วมมือ การสนับสนุนจากภายนอกในเรื่องที่เกินศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
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คุณภาพชีวติ และความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
Community water resource management: A case study of Tha Thong community
เอกชัย แผ่นทอง1* คมกฤต เมฆสกุล1 และ เอราวิล ถาวร1
Aekachai Pantong1*, Khomkit Meksagul1, and Erawin Thavorn1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาและหาความสัมพั นธ์ของคุ ณ ภาพชีวิต และความเครียดของนิสิ ต
ระดั บอุด มศึก ษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา รวมถึงการเปรีย บเที ยบระดั บคุณ ภาพชีวิต และความเครีย ดของนิสิต ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยจาแนกตามตัวแปร เพศ คณะที่ศึกษา ชัน้ ปี รายได้ต่อเดือน และดัชนีมวลกาย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนี้ป ระกอบด้ วยนิสิ ต ระดั บอุ ด มศึก ษาในมหาวิทยาลั ย พะเยา จ านวน 384 คน สถิ ติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์
แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ ปกติ และมี
ความเครียดอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยามีคุณภาพชีวิตที่มีความแตกต่าง
กันในคณะที่ศึกษา และชัน้ ปี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และมีความเครียดที่มีความแตกต่างกันในคณะที่
ศึกษา รายได้ต่อเดือน และดัชนีมวลกาย ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้ น คุณภาพชีวิตของนิสิต
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยามีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต ความเครียด นิสิตในระดับอุดมศึกษา 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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บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิกิพีเดีย, 2559) ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิ จจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ราชกิจานุเบกษา,
2553) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็ม
รูปแบบ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จานวน 15 คณะ 1 วิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ ม วิชา (หน่วยงานในมหาวิทยาลั ย พะเยา, 2559) ได้ แ ก่ 1.) คณะกลุ่ ม สั งคมศาสตร์แ ละมนุ ษยศาสตร์ 4 คณะ
ประกอบไปด้ วย คณะนิติศ าสตร์ , คณะวิท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์ , คณะศิล ปะศาสตร์ 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, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์
โดยส่ ว นใหญ่ นิ สิ ต ที่ เข้ า ศึก ษาในมหาวิท ยาลั ย พะเยาจะมาจากภาคเหนื อ ซึ่ งมี ม ากกว่าร้ อ ยละ 80 (ศู น ย์ บริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) โดยมีหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยให้บริการแก่นิสิตที่อยู่ต่างจังหวัด
โดยมีอัตราค่าเช่าห้องพัดลมเพียง 13,500 บาท และห้องแอร์ที่ 22,000 บาท (กรณีเรียน 2 ภาคการศึกษาต่อปี) แต่
สามารถรองรับนิสิตได้ไม่เกิน 6,000 คน (หน่วยหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555) จึงทาให้ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต
ปี 1 ที่เข้าพัก เพราะ หอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถรองรับนิสิตได้ทุกชั้นปี จึงทาให้นิสิตชั้นปีอ่ืนๆ ต้องไป
เช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีอัตราค่าเช่าพักที่สูงกว่าหอหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมาก โดยมี
ราคา (โดยประมาณ) อยู่ระหว่าง 2,000 – 3,500 บาทต่อ เดือ น หรือ 24,000 - 42,000 บาทต่อ ปี (หอพั ก หน้ า
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555) และก็เป็นเหตุให้ร้านค้าต่างๆ เปิดโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมาก เพื่อรองรับ
จานวนนิสิตส่วนใหญ่ที่พักอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งแม้ราคาสินค้าโดยเฉพาะราคาอาหารภายนอกมหาวิทยาลัยจะ
มีราคาที่สูงกว่า และมีปริมาณที่น้อยกว่าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย แต่นิสิตก็ยังคงเลือกทานอาหารบริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยเพราะมีความสะดวกกว่า (มนตรี สีบู่, 2555) อีกทั้ง ระยะทางจากหน้ามหาวิทยาลัยเข้าสู่อาคารเรียน
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาก็มรี ะยะทาง (โดยประมาณ) ถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งนิสิตโดยส่วนใหญ่จะต้องนั่งรถโดยสารของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยพะเยาไม่อนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์ขับขี่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย (ยูนแิ ก๊ง,
2554) ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ ทาให้นิสิตในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีการปรับตัวหลายประการ
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ตั้งแต่การรับน้องใหม่ การปรับตัวต่อวิธีการเรียนการสอนภายในคณะต่างๆ ซึ่งเป็น
วิธีการเรียนการสอนใหม่ จากวิธีการเรียนเดิมที่มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด มาสู่การรับผิดชอบการเรี ยนด้วยตนเอง การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย การเข้าสังคมใหม่ พึ่งพาตนเองมากขึ้น และเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เพื่อจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
บทบาทของการเริ่มต้นการทางานและสร้างครอบครัวต่อไปในอนาคต (สุธีรา เทิดวงศ์วรกุล, 2547; สุรีย์ ธรรมิกบวร
และสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 2546)
บัณ ฑิต ที่ จะสาเร็จ การศึก ษาอย่างมีคุ ณ ภาพและสมบู รณ์ ได้ นั้นจะต้องมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดี คื อ มีจิต ใจที่ มี
ความสุข มีความสุขสมบูรณ์ในทุกด้านระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย (อุทุมพร จามรมาน, 2528 อ้างใน ธนิตา
ชี้รัตน์, 2554) ในขณะเดียวกัน การศึกษาก็มีความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้แก่มนุษย์ชาติ เพราะ
การศึกษาทาให้มนุษย์ได้เรียนรู้ ช่วยให้คนมีความรู้พ้ืนฐานในการดารงชีวิตอย่างฉลาดและประกอบอาชีพอย่างมี
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คุณภาพ สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได (สุขศรี สงวนสัตย์, 2552) ทาให้การเรียนในระดับอุดมศึกษากลายเป็นช่วง
วั ย ที่ ส ร้ า งระบบกระบวนการคิ ด ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาสามารถให้ ไ ด้ ใ นเชิ ง นามธรรม ท าให้ ผู้ ที่ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นใน
ระดั บอุ ดมศึกษาจึง ต้องมีก ารปรับตั วให้ เหมาะสมต่อ ช่วงวัยที่ เปลี่ย นผ่ าน ซึ่ งมีผลต่อภาวะความเครียด (ภาสกร
สวนเรือง และคณะ, 2552) นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่แวดล้อมตัว ผู้ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอง ไม่ว่าจะ
เป็นสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน รวมทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลระดับต่างๆ ความ
คาดหวังในตนเองและครอบครัว ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวเสริมให้เกิดภาวะเครียดได้ (ปิยะนารถ จันทราโชติวิทย์
และคณะ, 2539)
เนื่องจาก ผู้ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษายังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ จึงอาจก่อให้เกิดความรู้สึกเหงา ซึมเศร้า
หรือความขัดแย้งในใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และค่านิยมในมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลต่อการศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาการในด้านต่างๆ รวมไปถึงอิทธิพลจากครอบครัว ปัญหาสุขภาพร่างกาย และวัฒนธรรมอันทาให้ผู้ที่ศึกษา
ในระดั บอุด มศึก ษามีก ารแสดงออกที่ แตกต่า งกั น และกลายเป็ น สาเหตุ สาคัญ ของความเครียด ซึ่ งจะกลายเป็ น
ผลกระทบต่อการปรับตัว และปัญหาด้านการเรียน (อรุณี มิ่งประเสริฐ และ Prof. Kong De Sheng, 2557) ในทุกวันนี้
พบว่า ความเครียดของคนเรายิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะข่ าวที่สะเทือนใจจากการหนีปัญหาหรือหนีจาก
ความเครียดต่าง ๆ ที่ต้องประสบซึ่งจะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น เกิดความผิดหวังจากการเรียน สอบ
ไม่ผ่าน สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ความคาดหวังที่สูงเกินความสามารถ ความกดดันภายในตนเองและคนรอบข้าง
เศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัว ปัญหาช่องว่างของคนภายในครอบครัว เป็นต้น (ธัญญารัตน์ จันทรเสนา, 2555)
ดั ง นั้ น สาเหตุ ด้ า นความเครี ย ดและปั ญ หาคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ไม่ ดี จึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมาก จากปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความเครียดมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตและส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัย จึงเล็งเห็นความสาคัญของการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ทาให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของ
นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจาก นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีความแตกต่างในการใช้ชวี ติ และความเป็นอยูร่ ะหว่าง
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง มหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ ยังมีความไม่พร้อมใน
หลายด้าน การรับฟังปัญหาและศึกษาจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา จึง
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงปัจจัยที่ยังบกพร่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนิสิต
จากข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการวิจัยนี้ มาเป็นแนวทางในการางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้ดี ย่ิงขึ้น
ซึ่งจะกลายเป็นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและความเครียดของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติ และความเครียดของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามตัวแปร
เพศ คณะที่ศกึ ษา ชัน้ ปี รายได้ต่อเดือน และดัชนีมวลกาย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตกับความเครียดของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
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ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของคุณภาพชีวิตและความเครียด
องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1993 อ้างใน สุขศรี สงวนสัตย์ , 2552) ได้คานิยาม คุณ ภาพชีวิต คือ ระดับ
ความเป็นอยูท่ ีด่ ีของสังคม และระดับความพึงพอใจในความต้องการส่วนหนึ่งของมนุษย์
องค์การอนามัยโลก (WHOQoL, 2000 อ้างใน วิทยา บุญเลิศเกิดไกร และคณะ, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิต
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 1) ด้านร่างกาย คือ บุคคลนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย สามารถดาเนิน
ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อ่ืน 2) ด้านจิตใจ คือ บุคคลนั้นมีความรู้สึกทางบวกในตนเอง มีอารมณ์ ความคิดในทาง
สร้างสรรค์ สามารถจัดการกับความรู้สกึ ในทางลบ เช่น ความเครียด ความกังวลที่เกิดขึน้ ได้ 3) ด้านสังคม คือ บุคคล
นั้น มีปฏิสั มพั น ธ์กั บผู้อ่ืน ที่เหมาะสม ไม่ขัดแย้ งกั น และ 4) ด้านสิ่ งแวดล้ อ ม คื อ บุ ค คลนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อ มที่
ปลอดภัย มั่นคง มีความสะดวกตามความเหมาะสม
สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่บ่งบอกระดับความรู้สึกพึงพอใจ ความเป็นอยู่ในสังคม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการดารงชีวิต
กรมสุขภาพจิต (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ความเครียด เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ ที่เกิดการตื่นตัว เตรียม
รับมือกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ที่คิดว่าไม่นา่ พอใจหรือเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินกาลังทรัพยากรที่มีอยู่ หรือ
เกิดความสามารถของเราที่จะสามารถแก้ไขได้ ทาให้รู้สึ กหนักใจเป็นทุกข์ และพลอยทาให้เกิดอาการผิดปกติทาง
ร่างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย
Hans Selye, 1979 (อ้ างใน ปาณิ ก เวีย งชัย , 2558) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความ “ความเครี ย ด” ไว้ว่า เป็ น กลุ่ ม
อาการตอบสนองของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างไม่จาเพาะเจาะจงต่อสิ่งที่มาคุกคามหรืออันตราย โดยสิ่งนั้นมีสาเหตุหรือ
ผลมาจากสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม หรือ เป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยา (physiological) และทาง
จิตวิทยา (psychological) ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดในการดารงชีวติ ซึ่งเกิดได้จากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในร่างกาย
สามารถสรุป ความเครียด ได้ว่า เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งที่มาคุกคามซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในร่างกายให้เกิดอาการตื่นตัว เตรียมรับมือกับสิ่งคุกคามนั้น โดยอาจมีอาการผิดปกติทางร่างกาย
และพฤติกรรมร่วมด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเครียด
ทฤษฎีที่ มัก จะถูก กล่ าวถึ งในงานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้อ งกั บคุ ณ ภาพชีวิต คื อ ทฤษฎีค วามต้อ งการของมาสโลว์
(Owen, 1987 อ้างใน ภัทรพล มหาขันธ์, 2554) ซึ่งเป็น ทฤษฎีที่กล่าวถึง ความต้องการของมนุษย์ใน 5 ระดับ คือ
ความต้องการพื้นฐานสรีระ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรัก ความต้องการเกียรติยศ และความ
ต้องการประสบความสาเร็จ ซึ่งเมื่อ ความต้องการของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองจนบรรลุเป้าหมายจนเกิดความ
พึงพอใจแล้ วก็จะถู กพั ฒ นาและกระตุ้นเป็น แรงจูงใจให้ เกิ ดความต้อ งการในระดั บต่อไป ซึ่ ง Flanagan (1978) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ของคนอเมริกัน พบว่า มิตหิ นึ่งของคุณภาพชีวิต คือ ความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ที่
เป็นความต้องการของบุคคล (Domain Life Satisfaction) ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (1970)
ความเครียดที่กล่าวในมิติทางการยศาสตร์ (ergonomic) เรื่องของความเข้ากันหรือความเหมาะสมระหว่างภาระงาน
(workload) กับ ความสามารถของบุคคล (human performance) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อระดับการยอมรับสภาพงานและ
ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน และมาจากหลากหลายสาเหตุ
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ซึ่งการทางานเกินภาระ (overload) อาจมาจากความยากง่ายของภาระงาน ความรับผิดชอบ ปัญหาครอบครัว หรือ
ปัญหาส่วนตัว (กิตติ อินทรานนท์, 2553) นอกจากนี้ พบอีกว่า ภาวะความเครียดมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการทางเม
ตาบอลิก (Metabolic Syndrome) หรือภาวะอ้วนลงพุง เป็นความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานของร่างกายซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับความอ้วน ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับน้าตาลในเลือด ตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิดลิ่ม
เลือ ดอุ ด ตั น (Prothombotic) (พั ชริน ทร์ ชนะพาห์ และพิ ศมั ย กิจ เกื้อ กู ล , 2556) ซึ่งสอดคล้ อ งกั บผลการวิจัย ของ
Phongpun Krannasut (2002) ที่พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหรือโรคความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย
มักเป็นบุคคลที่มีการขาดการออกกาลังกาย มีสภาวะเครียดเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น และมีน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือมีดัชนีมวล
กาย (Body Mass Index, BMI) มากกว่า 27 กิโลกรัม/เมตร2 ขึน้ ไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภัทรพล มหาขันธ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง "การศึกษาคุณ ภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการศึกษา การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร พบว่า นั ก ศึก ษาหญิ ง มี ระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต สู ง กว่า นั ก ศึก ษาชาย ในด้ า น
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่วนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาที่ตา่ งกันมีคุณภาพชีวิตในด้านการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชี วิตด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่ นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05 สาหรับด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไม่พบความแตกต่าง
สุขศรี สงวนสัตย์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง "คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี" โดยผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ชัน้ ปี
ที่กาลังศึกษาและระดับผลการศึกษา เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา ส่วนปัจจัย
ที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของนักศึกษา ได้แก่ เพศของนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด ที่ พักอาศัย ส่ งผลต่อระดั บ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
อรุ ณี มิ่ งประเสริฐ และ Prof. Kong De Sheng (2557) ได้ ทาการศึก ษาเรื่อ ง “การศึก ษาสุ ข ภาพจิ ต และ
ความเครียดของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติ และมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีเพศ ชั้นปี ภูมิลาเนา รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง
และสถานภาพ สมรสของบิดามารดาแตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า
สุขภาพจิตของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีความสัมพันธ์กับความเครียด
วิทยา บุญเลิศเกิดไกร และชาติชาย คล้ายสุบรรณ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านความเครียดกับ
คุณภาพชีวิตของนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี ” ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.5) รองลงมามีคุณภาพชีวิตดี
(ร้อยละ 37.5) คุณภาพชีวิตไม่สัมพันธ์กับเพศ ปีที่ศึกษา ศาสนาที่นับถือ ภูมิลาเนา อายุ สาหรับปัจจัยความเครียด
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม โดยปัจจัยความเครียดส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม
ส่วนปัจจัยความเครียดด้านการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถนามาเป็นแนวทางและนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชุดแบบสอบถามของ
การวิจัยนี้ และสมมติฐานงานวิจัย เนื่องจาก ผลการวิจัยดังกล่าวยังมีความขัดแย้งกัน
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ คณะที่ศึกษา ชั้นปี รายได้ต่อเดือน และดัชนีมวลกาย) ของนิสิตระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยาที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ คณะที่ศกึ ษา ชั้นปี รายได้ต่อเดือน และดัชนีมวลกาย) ของนิสิตระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยาที่แตกต่างกัน มีความเครียดที่แตกต่างกัน
3. คุณภาพชีวิตของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยามีความสัมพันธ์กับความเครียด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 คณะที่ศกึ ษา
 ชัน้ ปี
 รายได้ตอ่ เดือน
 ดัชนีมวลกาย

ระดับคุณภาพชีวิต

ระดับความเครียด

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ที่อยู่
ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยไม่ทราบจานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจาก ไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของประชากร ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่างของ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ได้ดังนี้
สูตร การหากลุ่มตัวอย่าง (กรณีไม่ทราบจานวนประชากร)
เมื่อ

n
Z
e

Z2
n 2
4e

(1)

คือ จานวนกลุม่ ตัวอย่าง จากการคานวณ
คือ ค่าระดับความเชื่อมั่น โดยกาหนดไว้เท่ากับ 95% หรือ Z = 1.96
คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง

การศึกษาในครัง้ นี้ได้กาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% และเพื่อให้การวิจัยมีความเที่ยง การวิจัยทางสังคมศาสตร์
จะยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อนได้ ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 (เพ็ญแข แสงแก้ว , 2541) จึงใช้ความคาด
เคลื่อนที่ 5% (0.05) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยแทนค่าในสมการ (1)
ดังนัน้ จานวนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ

n
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(1.96) 2
=
4(0.05) 2

384 ตัวอย่าง
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เพื่ อไม่ให้ ก ลุ่ม ตั วอย่า งจากประชากรบางกลุ่ ม ที่ มีจานวนมากกว่ากลุ่ ม อื่น ไปครอบงาความคิ ด ของกลุ่ ม
ตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่มจี านวนน้อย และให้สอดคล้องกับปัญหา หรือเรื่องที่จะวิจัยจึงกาหนดตัวอย่างแต่ละชั้น
ย่อยอย่างชัดเจน โดยให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เท่ากัน (สิน พันธุ์พินิจ , 2547) จึงกาหนดให้เก็บจานวนตัวอย่าง ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามคณะ ชัน้ ปีที่ศึกษา และเพศต่อชั้นปีในแต่ละคณะ
คณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะศิลปะศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม

จานวน
ตัวอย่าง
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

จานวนตัวอย่าง
ต่อชั้นปี
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

จานวนตัวอย่าง
เพศชายต่อชั้นปี
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

จานวนตัวอย่าง
เพศหญิงต่อชั้นปี
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล สามารถแบ่งลักษณะของคาถามออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. คาถามที่มหี ลายคาตอบให้เลือก (multiple choice question) ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศกึ ษา ชัน้ ปี และรายได้ต่อเดือน
และ 2. คาถามปลายเปิด (open-ended question) ได้แก่ น้าหนัก และส่วนสูง เพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index : BMI) เป็ น ตั วชี้วัด สภาวะของร่างกายสามารถค านวณได้ โดยน า น้าหนัก ตั ว(หน่ว ยเป็ น กิโลกรัม ) หารด้ว ย
ส่วนสูงกาลังสอง (หน่วยเป็นเมตร) โดยแปลผลค่า BMI เมื่อค่าน้อยกว่า 18.50 คือ น้าหนักน้อย(ผอม), ระหว่าง 18.50
- 22.90 คือ ปกติ (สุขภาพดี), ระหว่าง 23 - 24.90 คือ ท้วม (โรคอ้วนระดับ 1), ระหว่าง 25 - 29.90 คือ อ้วน (โรค
อ้วนระดับ 2) และมากกว่า 30 คือ อ้วนมาก (โรคอ้วนระดับ 3) (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 2543)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามคุ ณ ภาพชีวิต ขององค์ ก ารอนามั ย โลก ชุ ด ย่ อ ฉบั บ ภาษาไทย มี ค่ า ความเชื่อ มั่ น
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.84 และค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.65 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL-100
ฉบับภาษาไทย ที่องค์การอนามัยโลกยอมรับอย่างเป็นทางการ (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2541) ซึ่งสามารถ
วัดคุณภาพชีวติ ได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จานวน
26 ข้อ โดยข้อคาถามสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทางบวก 23 ข้อ และกลุ่มทางลบ 3 ข้อ และการแปลงให้
คะแนนแต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ กลุ่มทางบวก หากตอบมากที่สุดให้ 5 คะแนน
2406

Proceedings

หากตอบ มาก ปานกลาง เล็ก น้อย และไม่มีเลยให้ 4, 3, 2 และ 1 คะแนนตามลาดับ ส่วนกลุ่มทางลบให้คะแนน
กลับกันกับกลุม่ ทางบวก โดยการแปลผลระดับคะแนนคุณภาพชีวติ แบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกตามองค์ประกอบต่างๆ
องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง
1. ด้านสุขภาพกาย
ต่ากว่า 16.49
16.50 – 26.49
2. ด้านจิตใจ
ต่ากว่า 14.49
14.50 – 22.49
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ต่ากว่า 7.49
7.50 – 11.49
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
ต่ากว่า 18.49
18.50 – 29.49
คุณภาพชีวิตโดยรวม
ต่ากว่า 60.49
60.50 – 95.49

คุณภาพชีวิตที่ดี
มากกว่า 26.50
มากกว่า 22.50
มากกว่า 11.50
มากกว่า 29.50
มากกว่า 95.50

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเครียด (ST 5) ของกรมสุขภาพจิต จานวน 5 ข้อ ข้อละ 5 ระดับคะแนน ที่ได้ทา
การพัฒนาจากแบบทดสอบความเครียดสวนปรุงฉบับ 20 ข้อ (SST-20) โดย อรวรรณ ศิลปะกิจ (2551) โดยการให้
คะแนนแต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ คือ 0 คะแนน หมายถึง แทบไม่มีเลย, 1 คะแนน
หมายถึง เป็นบางครั้ง, 2 คะแนน หมายถึง บ่อยครั้ง และ 3 คะแนน หมายถึง เป็นประจา โดยการแปลผลระดั บ
คะแนนความเครียดแบ่งออกเป็น คะแนนต่ากว่า 4.49 คือ เครียดน้อย, คะแนน 4.50 – 7.49 คือ เครียดปานกลาง,
คะแนน 7.50 – 9.49 คือ เครียดมาก และคะแนนมากกว่า 9.50 คือ เครียดมากที่สุด
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมู ล
ปัจจัยส่วนตัว คุณภาพชีวติ โดยรวมเป็นรายด้าน และความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบคุณ ภาพชีวิตโดยรวม
และความเครียดของนิสิต ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ เมื่อพบความ
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จึ ง ท าการทดสอบรายคู่ ด้ ว ยค่ า สถิ ติ ท ดสอบ Tukey's Honestly Significant
Difference (HSD) เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานีม้ ขี นาดเท่ากัน (จักรภพ ธาตุสุวรรณ, 2550)
3. การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ในการทดสอบระดับความสัมพันธ์
ของคุณภาพชีวิตโดยรวม เป็นรายด้าน กับความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลทั่วไปและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. ข้อ มู ลทั่ วไปของกลุ่ มตั วอย่าง 384 คน โดยข้อ มูล ทั่ วไปด้านข้อมู ล ปั จจัย ส่วนบุ คคล พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตจากคณะต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยเป็นชาย 194 คน และหญิง 194 คน มี
อายุ เฉลี่ย 20.05 (1.27) ปี มีค่าดัชนีม วลกาย (BMI) เฉลี่ย 20.92 (3.59) กิโลกรัม /เมตร 2 ซึ่งอยู่ในระดับปกติ ส่ วน
รายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่ากว่า 1,000 บาท มีค่าร้อยละ 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 มีค่าร้อยละ 20.57% และมากกว่า 9,000 บาท มีค่าร้อยละ 26.30%
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2. ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว One-way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเครี ย ดของนิ สิ ต
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย (M) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงาน และความเครี ย ดของนิ สิ ต
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล

คุณภาพชีวิตโดยรวม
M

SD

F

ระดับ

เพศ

ความเครียด
M

SD

F

ระดับ

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

86.33

8.97

ปานกลาง

5.13

3.64

ปานกลาง

คณะพยาบาลศาสตร์

90.25

6.99

ปานกลาง

6.58

2.90

ปานกลาง

คณะเภสัชศาสตร์

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

คณะทันตแพทยศาสตร์

86.29

5.51

ปานกลาง

6.13

2.60

ปานกลาง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

คณะสหเวชศาสตร์

91.21

8.47

ปานกลาง

7.63

2.87

มาก

วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม

83.25

10.73

ปานกลาง

5.42

1.61

ปานกลาง

*P < .05, ** p< .01
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ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย (M) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงาน และความเครี ย ดของนิ สิ ต
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
(ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล

คุณภาพชีวิตโดยรวม
M

SD

F

ระดับ

ดัชนีมวลกาย (BMI)

ความเครียด
M

SD

F

ระดับ

1.398

2.628*

ผอม (น้าหนักน้อย)

86.59

9.05

ปานกลาง

6.87

3.25

ปานกลาง

ปกติ (สุขภาพดี)

86.94

8.80

ปานกลาง

6.15

2.57

ปานกลาง

ท้วม (โรคอ้วนระดับ 1)

87.17

10.83

ปานกลาง

6.21

2.73

ปานกลาง

อ้วน (โรคอ้วนระดับ 2)

87.17

12.35

ปานกลาง

6.25

3.19

ปานกลาง

อ้วนมาก (โรคอ้วนระดับ 3)

94.00

10.29

ปานกลาง

5.87

1.60

ปานกลาง

รายได้ต่อเดือน

0.719

5.788**

ต่ากว่า 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

*P < .05, ** p< .01

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิต พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีระดับคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในทุกข้อมูล และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต พบว่า ชันปี และคณะที่ศึกษาที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพ
ชีวติ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาระดับความเครียด พบว่า นิสิตที่ศกึ ษาคณะสหเวชศาสตร์ และนิสิตที่มรี ายได้ตอ่ เดือนมากกว่า
9,000 บาท มีระดับความเครียด มาก นอกนั้นมีระดับความเครียด ปานกลาง และผลการเปรียบเทียบความเครียด
พบว่า คณะที่ศึกษา และดัชนีมวลกายที่ต่างกัน มีระดับความเครียดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนรายได้ตอ่ เดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความเครียดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีการของ Tukey's Honestly Significant Difference (HSD)
พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชั้นปีที่ต่างกัน จานวน 1 คู่ คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 กับนิสิตชั้นปีที่ 4 และพบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคณะที่ต่างกัน จานวน 5 คู่ คือ นิสิตที่ศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ กั บ คณะคณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะนิ ติ ศ าสตร์ , คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์
ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างความเครีย ดด้วยวิธีการของ Tukey's Honestly Significant Difference
(HSD) พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคณะที่ต่างกัน จานวน 4 คู่ คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ แล้วก็วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับคณะวิทยาศาสตร์
และคณะสหเวชศาสตร์ และพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ต่างกัน จานวน 2 คู่ คือ นิสติ
ที่มีน้าหนักน้อย กับนิสิตที่มีน้าหนักปกติ และนิสิตที่มีโรคอ้วนระดับ 3 และก็พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
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รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน จานวน 2 คู่ คือ นิสิตที่มีรายได้มากกว่า 9,000 บาท กับ นิสิตที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
5,000 – 6,999 บาท และนิสิตที่มรี ายได้ตอ่ เดือนระหว่าง 7,000 – 8,999 บาท
3. ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิติ
สหสัมพันธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ในการทดสอบระดับความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตโดยรวม และ
เป็นรายด้าน กับความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวติ โดยรวม และเป็นรายด้าน กับระดับ
ความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
หัวข้อ

Mean

S.D.

ระดับ

คุณภาพชีวิตโดยรวม

87.17

9.49

ปานกลาง

1. ด้านสุขภาพกาย

22.79

2.861

ปานกลาง

2. ด้านจิตใจ

20.65

2.86

ปานกลาง

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

10.51

1.78

ปานกลาง

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

26.13

4.17

ปานกลาง

ความเครียด

6.46

2.81

ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า นิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีระดับคุณภาพชีวติ โดยรวม และรายด้าน
อยู่ ในระดั บ ปานกลาง และมี ร ะดั บ ความเครี ย ด อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สามารถค านวณเป็ น ค่ า ความชุ ก
(Prevalence) ของความเครียดได้ที่ร้อยละ 43.07
ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ของคุณภาพชีวิตโดยรวม และเป็นราย
ด้าน กับ ความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ
Person’s
Coefficient

ความเครียด

ด้านสุขภาพกาย

ด้านจิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

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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จากตารางที่ 5 พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิตโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และรายด้าน ได้แก่ คุณ ภาพชีวิตด้านจิตใจ, ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนคุณภาพชีวิตโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิ ตรายด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ
กาย, ด้านจิตใจ, ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีคุณภาพชีวติ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย, ด้านจิตใจ, ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ปานกลาง ทุกด้าน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยพะเยาตัง้ อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือและนิสิตโดยส่วนใหญ่ก็เป็น
คนในภูมภิ าคนัน้ ทาให้ไม่มีความรู้สกึ ถึงความแตกต่างด้านประเพณีและวัฒนธรรมต่างถิ่น อีกทัง้ มหาวิทยาลัยพะเยาก็
มีการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดเวลา หรือแม้แต่การฟื้นฟู เพื่ออนุรักษ์ สืบสารวัฒนธรรมล้านนา อาทิ
เช่น โครงการคืนสัตตภัณฑ์สู่วัดล้านนา (สุทธิกาญจน์ ขายัง, 2559) แม้มหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมื อง
จังหวัดพะเยาเป็นระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร (ยูนิแก๊ง, 2554) แต่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยก็มีสิ่งอานวยความ
สะดวกครบครัน รวมไปถึงทั้งภายในมหาวิทยาลัยด้วย เช่น ร้านมินิมาร์ท โรงอาหาร พื้นที่สันทนาการและการพักผ่อน
พื้นที่ให้บริการ wi-fi ที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ธนาคาร ไปรษณี ย์ สนามกีฬา (วิกิพีเดีย, 2559) จึงทาให้ระดับ
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น
ส่วนผลการประเมินระดับความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ ปานกลาง
เนื่องมาจาก นิสิ ตจะต้อ งมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อยู่ต ลอดเวลาจึ งมีความจาเป็น ที่จะต้องปรับตั วให้เข้ากั บการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ๆ ของชีวิตอยูเ่ สมอ ทาให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาพความเครียดได้ อย่างไรก็ดี ความเครียด
ก็มีประโยชน์ เพราะความเครียดทาให้เกิดความตื่นตัว และความกระตือรือร้น โดย Pulat B. M., 1992 (อ้างใน กิตติ
อิน ทรานนท์ , 2553) ได้ ให้ อ ธิ บายผลกระทบของความเครี ย ด (Stress) กั บผลการปฏิบัติง านหรือ ความสามารถ
(Performance) ไว้ว่า ผลผลิตของคนเราจะต่าเมื่อมีความเครียดน้อย ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายและอาจมีอาการง่วง
เหงาหาวนอนเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญารัตน์ จันทรเสนา (2555)
การเปรียบเทียบคุณ ภาพชีวิตของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่น้อยกว่า นิสิตที่กาลังศึกษาอยูช่ ั้นปีที่ 4 เพราะนิสิตชั้นปีที่ 1 เปลี่ยนสถานะภาพจากนักเรียนในโรงเรียน
ชัน้ มัธยมเข้าสูน่ สิ ิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเผชิญกับการปรับตัว ตัง้ แต่ การรับน้องใหม่ การเปลี่ยนที่พักอาศัยใหม่ การ
ต้อ งพึ่งพาตนเองมากขึ้น ซึ่ งเป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างชัด เจน แม้ผ ลการเปรี ยบเที ย บนี้จ ะไม่
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของ สุขศรี สงวนสัตย์ (2552) แต่ระดับคุณภาพชีวติ มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกัน ส่วน
นิสิตที่ศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีระดับคุณภาพชีวิตน้อยกว่า นิสิตที่ศึกษาในคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
สหเวชศาสตร์ เนื่องจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่จะต้องผสมผสานเทคนิค
วิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน (วิกิพีเดีย, 2556) จึงทาให้ผู้ที่ศึกษาในคณะนี้ต้องใช้
ศาสตร์ในหลากหลายแขนงในการออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงาน จนกลายเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ศึกษาคณะนี้ มักจะ
อดหลับอดนอน ใช้เวลาทางานในเวลากลางคืนซึ่งเป็นผลเสียต่อระบบนาฬิกาชีวิต (Biological Rythms) ทาให้ระบบการ
ทางานของฮอร์โมนผิดไปและส่งผลเสียต่อสุขภาพ (วิทวัส วัณนาวิบูล, 2550)
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ด้านการเปรียบเทียบความเครียดของนิสิตที่ศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระดับ
ความเครียดที่ ต่ากว่า คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้นสิ ิตที่ศกึ ษาในคณะวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ก็มีระดับความเครียดที่ ต่ากว่า คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ด้วย เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มีระดับความเครียดมาก อีกด้วย โดยความคล้ายคลึงของ 2 คณะนี้ เป็น
การรวบรวมศาสตร์ต่างๆ ในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องทาการเรียน และทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางครั้ง
เกิดความผิดพลาดในผลการทดลอง ต้องทาการทดลองใหม่และต้องใช้เวลาในการทาแต่ละครัง้ นาน และเนื้อหาแต่ละ
รายวิชามีมากและจดจาได้ยาก (ภาสกร สวนเรือง และคณะ, 2552) ส่วนนิสิตที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อย ซึ่งจะมี
รูปร่างผอม มีระดับความเครียดที่สูงกว่า นิสิตที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ในระดับ ปกติ และนิสิตที่เป็นโรคอ้วนระดับ 3
โดยนิสิตที่เป็นโรคอ้วนระดับ 3 มีระดับความเครียดต่าที่สุด อี กประการหนึ่งด้วย ซึ่งผลการศึกษานี้ขัดแย้งกับผล
การศึกษาของ พัชรินทร์ ชนะพาห์ และพิศมัย กิจเกื้อกูล (2556) และ Phongpun Krannasut (2002) โดย NguyenRodriguez S.T. et. al., 2008 ได้อธิบาย BMI กับพฤติกรรมการกินไว้ว่า การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับ
อารมณ์ และน้าหนั ก เสมือนว่า การรับประทานอาหารเป็ น กลยุทธ์ในการรับมือ กับอาการของความเครียด และ
นอกจากนี้ สมมติ ฐ านของ Sheldon W. H. et. al., 1941 ได้ ก ล่ า วไว้ว่า บุ ค ลิ ก ภาพแต่ ล ะบุ ค คลมี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ
คุณสมบัติ รูปร่างของบุคคล โดยผู้ที่มีรูปร่างผอม (Ectomorphy) จะมีลักษณะชอบความเงียบ มีวิตกกังวลใจ มีความ
หวาดกลัว ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดความเครียดได้งา่ ยอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ของคุ ณ ภาพชีวิต กั บ
ความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความสัมพันธ์เชิงลบ ดังนั้น ควรปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความเครียดลดลง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยทาการเพิ่มคุณภาพด้าน
สังคม เนื่องจาก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับความเครียดสูงที่สุด ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พะเยาที่
สนับสนุนให้นิสติ มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยในบางประเด็น อาทิเช่น นิสิตที่มี
รายได้มากกว่า 9,000 บาท มีระดับความเครียดสูงที่สุด และมีความแตกต่างกับ นิสิตที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
5,000 – 6,999 บาท และนิสิตที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 7,000 – 8,999 บาท ซึ่งมีระดับความเครียดต่าที่สุด จึง
เสนอแนะนาให้มกี ารศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีความลึกซึ้งมากกว่าการวิจัยเชิงสารวจ
นอกจากนี้ยังพบความสั มพั นธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ดัชนีมวลกาย และความเครียด จากผลการวิเคราะห์
รายงานการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งการศึกษาวิจัยในครัง้ ต่อไป ควรนามาขยายขอบเขตให้เจาะจงชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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มิติที่หลากหลายของความไม่มั่นคงทางอาหารของเกษตรกรบ้านป่าไผ่ ตาบลแม่โป่ง
อาเภอดอยสะเก็ด 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
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณ์ของมิติที่หลากหลายของความไม่มั่นคงทาง
อาหารของเกษตรกรภายใต้การผลิตการเกษตรพาณิชย์ตลอดจนความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ และศึกษารูปแบบ
กระบวนการปรับตัวและเงื่อนไขของชุมชนที่เผชิญปัญหา การศึกษานีเ้ ป็นทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือหัวหน้าชุมชน เกษตรกรที่มีประสบการณ์ ชาวบ้านอาวุโส รวมถึงเกษตรกรทั่วไป 60 รายและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับตัวทางการผลิตของชุมชน ผลการศึกษาพบว่าความไม่มั่นคงทางอาหารประกอบด้วย
หลายความซับซ้อนของสถานการณ์ทางการผลิต การบริโภค รวมถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรซึ่งเป็นฐานการ
ผลิตและแหล่งอาหารร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ในชุมชน ผลการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวด้านการ
ผลิต พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของเกษตรกรเห็นว่า ค่า t=22.465 ค่า p<.001 สรุปได้ว่า กลุ่มเกษตรกรที่มี
การรับรู้สูงและกลุ่มเกษตรที่มีการรับรู้ต่ากว่า มีการปรับตัวทางการผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.001 กลุ่ม
เกษตรที่มีการรับรู้สูงมีวิธีคดิ และการปรับตัวในเชิงบวกในระดับค่อนข้างมาก ((x̄=2.82,S.D.=0.31) ในขณะที่เกษตรกร
ที่มีการรับรู้น้อยจะมีการปรับตัวทางการผลิตได้ในระดับต่ากว่า (x̄=1.52,S.D.=0.29) โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ถ่ายทอดวิชาการและเทคนิคนั้นเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมการปลูกพืชไร่มากที่สุดร้อยละ 66.77 ส่วน
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความเห็นด้วยค่อนข้างมากในประเด็นที่ว่าเกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ของตน
หลังจากได้รับความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างอาหาร (x̄=2.80) นอกจากนัน้ เงื่อนไขของการ
ตระหนักรับรู้ปัญหาของเกษตรเป็นกุญแจสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ร่ วมด้วยผู้นาที่มีความสามารถในการจัดการ
ปัญหาและการหนุนเสริมของความเป็นชุมชนโดยเฉพาะความเป็นเครือญาติซึ่งช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในเชิง
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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 ;Multidimensions 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 (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).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 (x̄=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 2 0 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 19822000 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 medicalcheckup 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 xˉ =2.86. whereas farmers with low
perception had low adaptive behaviors (xˉ =1.52) show as following table ;
Table 1 Adaptive production’s behaviors of farmers
Adaptive production’s behaviors
utilizing bio-fertilizer in agriculture
using herbs to eliminate pests
implementation of organic agriculture
implementation of mixed agriculture
growing vegetables for household consumption
gaining benefits from reducing chemicals in
agriculture
gaining benefit from reducing the pesticides
Recognition on ecosystem’s balance in farms
practicing agriculture with various types of plants
associating in the community‘s agricultural activities
associating in village’s network for exchanging
knowledge with other communities and external
organizations

farmers with high perception
S.D.
xˉ

ˉx =3.53
xˉ =2.56
xˉ =3.00
xˉ =3.06
xˉ =2.96
xˉ =3.43

farmers with low perception
S.D
x̄

0.56

1.76

0.98

0.98

1.22

0.62

0.80

1.63

0.58

0.66

1.68

0.99

0.99

2.08

0.95

0.56

1.92

1.02

ˉx =3.28
xˉ =2.81
xˉ =2.78
xˉ =3.37
xˉ =3.09

0.85

1.70

0.77

0.64

1.57

0.49

0.79

1.86

0.79

0.79

1.28

0.67

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 (xˉ =2.82,S.D.=0.31) whereas farmers with low perception had behaviors of adaptive production in
obviously lower level (xˉ =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
Workshop about livestock promotion
Raising beef cattle

(N=30)

Paricipation (%)

4

13.33
50%
16.67%,
20%,
6.67%
3.33
43.33

Raising chicken

15

Rising pig

5

Rising frog

6

Raising duck

2

Growing forage plants

1

Workshop about fishery

13

Workshop about cultivations
Field crops

20

Fruits

12

Vegetables

2

Workshop about agricultural product processing
Fruits
11
Field crops

8

Vegetables

4

66.67
40
6.67
36.67
26.67
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
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
Farmers participated in operation effectively
Asking for advices about agricultural production issues and vocational development with the
officers
Technological adoption of farmers
Farmers utilized local resources to reduce production cost
Farmers were interested in new knowledge and technology to develop their careers and life
quality
Farmers utilized land after receiving new knowledge to increase productivity and food

x̄

S.D.

2.50

0.850

2.20
2.70

0.768
0.657

2.55
2.70

0.605
0.657

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 (xˉ =2.82,S.D.=0.31) whereas farmers with
low perception had behaviors of adaptive production in obviously lower level (xˉ =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 xˉ =2.80.Farmers were interested in new knowledge and
technology to develop their careers and life quality xˉ =2.70 and asking for advices about agricultural production
issues and vocational development with the officers. xˉ =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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บทสารวจงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับเมืองพะเยาน่าอยู่1
Historical & cultural survey research and ‘Phayao’ livable city
มนตรา พงษ์นิล1*
Montra Pongnil1*
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ในการศึกษาวิจัยทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
โดยพบว่า อุด มการณ์ และโครงสร้างส่วนบนของสั งคมประกอบสร้างความหมายและความจริงทางวัฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงลื่นไหลในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เช่น อิทธิพลของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการ
ประกอบสร้างความหมายของเมืองน่าอยูใ่ นทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรม เมืองพะเยาน่าอยู่ถูกสร้างความหมาย
จากแนวคิ ดวัฒ นธรรมชุมชนเช่นกัน โดยสะท้ อนผ่านการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ ยวและการพัฒ นาเมืองน่าอยู่
บทความนี้ต้อ งการพั ฒ นาไปสู่ ค าถามส าคั ญ ว่า เครื่อ งมือทางประวั ติศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรมภายใต้อิทธิ พ ลของ
วัฒนธรรมชุมชนได้ประกอบสร้างความหมายเมืองพะเยาน่าอยูข่ นึ้ มาในรูปแบบใดและปรับเปลี่ยนความหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาทางประวัตศิ าสตร์ของการพัฒนาเมืองพะเยาอย่างไร
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ วัฒนธรรมชุมชน ประวัตศิ าสตร์ การประกอบสร้าง เมืองน่าอยู่ 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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บทนา
พ.ศ. 2529 สานักงานองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป (WHO, EURO) ได้เสนอโครงการเมืองน่าอยู่ โดยเอา
วิธีการพัฒ นาสุขภาพของประชาชนบนพื้นฐานของหลักการสุขภาพดีถ้วนหน้ามาใช้ในระดับท้องถิ่น และองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดให้วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2539 เป็นวัน WHO Healthy Cities เพื่อรณรงค์ให้เมืองต่าง ๆ
จากทั่วโลกหันมาสนใจโครงการเมืองน่าอยู่ และได้กาหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการพั ฒ นาเมืองน่าอยู่อย่างเป็น
รูปธรรม
มโนภาพ ‘เมือ งน่าอยู่’ ของจังหวัดส่ วนภูมิภาคในประเทศไทย ก าลังได้รับความนิยมจากนั กพั ฒ นาและ
บรรดาประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดต่าง ๆ และเมื่อจะครุ่นคิดและถกเถียงกันว่า จะมีรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
เมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างไร คาตอบที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันที่สุด ก็คือกลุ่มคาที่สะท้อน
ความหมายของเมืองน่าอยู่ ได้แก่ เมืองแห่งสุขภาพ (healthy city) เมืองสีเขียว (green city) เมืองนิเวศน์ (eco-city)
เมืองอัจฉริยะ (smart city) เมืองเนิบช้า (slow city) เมืองแห่งวัฒนธรรม (cultural city) เป็นต้น
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบทางด้านสาธารณสุขตามแนวทาง
ขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยสนับสนุนให้ชุมชนเมืองขนาดต่าง ๆ 5 เมือง ได้แก่กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัสนิคม เป็นเมืองนาร่อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้เริ่มดาเนินงานพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สานักงานพัฒนาชุมชนเมือง สานั กงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ในสังคมไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
ภายใต้มุมมองด้านสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก
ให้ดาเนินโครงการเมืองน่าอยู่ ใน 5 เมืองนาร่อง มีการจัดอันดับเมืองน่าอยู่โดยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนามาตั้งแต่
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ในเวลาต่อมาก็มีห น่วยงานต่าง ๆ ที่สารวจความสุขของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่
พ.ศ. 2552 อาทิ เช่น หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้ านสาธารณสุ ข เช่น กรมสุ ขภาพจิ ต และศู น ย์เครือ ข่ายวิชาการเพื่ อ
สังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น
การศึกษาสารวจและวิจั ยเกี่ยวกั บเมือ งน่าอยู่และจังหวัดที่ มีความสุขของประเทศไทยของหน่วยงานต่าง ๆ
ข้างต้น พบว่าจังหวัดที่มเี มืองที่น่าอยูแ่ ละมีความสุขที่สุดใน 10 อันดับแรก จะเป็นจังหวัดที่มขี นาดเล็ก ซึ่งยังไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ตลอดจนสังคมวัฒนธรรมเข้ามามาก
เท่ากับจังหวัดหรือเมืองที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาเข้ามามากกว่า ผลการสารวจที่ต่อเนื่อง จังหวัดใน
กลุ่ม 10 อันดับแรกจึงกลายเป็นพื้นที่ที่องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสมาทานและประกาศความเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดนั้น
ๆ อย่างภาคภู มิใจ และจัดทาแผนการพั ฒนาให้ สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์และปฏิบัติการของเมืองน่าอยู่ในมิติต่าง ๆ
รวมถึ ง การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ประชาสั ง คมและองค์ ก รต่ า ง ๆ โดยใช้ ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ
เป็นต้น
จังหวัดพะเยาเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองนาร่องสาหรับพัฒ นาเป็นเมืองน่าอยู่โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข เมื่ อ พ.ศ.2537 และสถาบั น ชุม ชนท้ อ งถิ่ น พั ฒ นากั บ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้
ดาเนินการจัดอันดับให้เมืองพะเยาเป็นเมืองน่าอยูล่ าดับที่ 6 ของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการจัดอันดับ
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เทศบาล ซึ่งวัดจากดัชนีเรื่องความน่าอยู่จากประชากรผู้อยู่อาศัยและผู้ท่องเที่ยวผ่านทางในด้านมิติความปลอดภัย
ความสะอาด ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริหารจัดการ และความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
หากเราค้ น ค าว่า “พะเยาเมือ งน่า อยู่ ” ใน Google จะพบว่า ระบบได้ พ บค าค้ น ดั งกล่ า วทั้ งหมด 163,000
รายการ ซึ่งเมื่อเข้าไปพิจารณาชื่อหัวข้อในรายการต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ใช้คาขึ้นต้นหัวข้อว่า พะเยาเมืองน่าอยู่แทบทั้งสิ้น
ในขณะเดียวกันภายในเนื้อหาก็มีการอธิบายถึงความน่าอยู่ของเมืองพะเยาที่มธี รรมชาติที่บริสุทธิ์งดงาม เป็นเมืองเล็ก
ที่เก่าแก่ สงบสุข อากาศดี มีวัดและโบราณสถานต่าง ๆ ที่สะท้อนคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ประชาชนในเมือง
พะเยามีอัธยาศัยไมตรีและอยู่กันอย่างเรียบง่าย แม้แต่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดพะเยาก็ระบุวา่
พะเยาเป็นเมืองน่าอยู่
ประชาชนมีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายที่จาเป็น
มีโอกาสพัฒนาตนเองให้อยูด่ ีมสี ุข ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
ถึงแม้ว่าจะมีการจัดอันดับในระดับเทศบาลในประเทศไทยให้เทศบาลเมืองพะเยาได้รับการส่งเสริมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ แต่จะเห็นได้ว่าความหมายของเมืองพะเยาน่าอยู่ ถูกขยายความในสื่อสาธารณะและจังหวัดพะเยาให้กิน
ความถึงระดับจังหวัด ซึ่งทาให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองพะเยาน่าอยู่เป็นภาพสลักระดับจังหวัดของประชาชน
ในจังหวัดพะเยาและประชาชนทั่วไปด้วย
การขยายความหมายเทศบาลเมืองพะเยาน่าอยู่ไปสู่จังหวัดพะเยาเมืองน่าอยู่ ก่อให้เกิดสภาวะการจัดการให้
จังหวัดพะเยามีภาพลักษณ์ที่ส่อื ถึงความน่าอยูใ่ นด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโบราณสถาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่าแก่มคี ุณค่า มีความสงบเงียบ ผู้คนใช้ชวี ติ อย่างเรียบง่าย ฯลฯ ซึ่งถึงแม้วา่ จังหวัดพะเยาจะ
อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่จนที่สุดและมีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเป็นสัดส่วนที่มากเป็นอันดับต้น ๆ และจังหวัด
พะเยาที่อยู่ในกลุ่มเมืองน่าอยู่และเมืองที่มีความสุขลาดับต้น ๆ แต่ก็อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ประชากรมีความเครียด การ
ทาร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายสูงเป็นลาดับต้น ๆ ของประเทศเช่นเดียวกัน
เป็นที่นา่ สังเกตว่า จังหวัดก็มีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดขึ้น (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, ข้อมูล พ.ศ.2549-2558) ซึ่งมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ แต่จะพบว่า เมื่อเกิด
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา ประชาชนก็มักจะแสดงความคิดเห็น
ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คว่า คดีเหล่านีไ้ ม่นา่ เกิดขึน้ ในจังหวัดพะเยาที่เป็นเมืองน่าอยู่ หรือเมืองพะเยาเป็นเมือง
สงบ ผู้คนใจดี ไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ปรากฏการณ์ข้างต้น ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่า พลังความหมายของเมืองพะเยาน่าอยู่มีอิทธิพลต่อความคิดและ
ความรู้สึกของประชาชนอย่างมากที่เชื่อในอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะความเชื่อเช่นนี้ก็ยังได้รับการยอมรับ
จากคนทั่ วไปเมื่อมาเดิ นทางมาพ านักที่ จังหวัดพะเยา พลั งดังกล่ าว ทาให้จั งหวัดพะเยานอกจากจะวางแผนให้ มี
ยุ ทธศาสตร์ ที่ต อบโจทย์วิสั ย ทั ศ น์เมื อ งพะเยาน่า อยู่แ ล้ ว ก็ มี ก ารใช้แ ละจั ด การเครื่อ งมื อ ทางประวัติศ าสตร์แ ละ
วัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อบรรจุความหมายเชิงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองน่าอยู่ดว้ ยเช่นกัน
เครื่องมือทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคือ ระบบความเชื่อและรูปแบบของประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยาที่ส่ือถึงเรื่องราว วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม ผู้คน ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทาให้จังหวัด
พะเยาเข้าสู่ความทันสมัยมากขึ้น เช่น การเกิดเมืองมหาวิทยาลัยที่ตาบลแม่กา อาเภอเมืองจังหวัดพะเยา การเกิด
ร้านอาหารกลางคื นที่ ทันสมัย มากขึ้น การพั ฒ นาพื้น ที่ส าคั ญ เพื่อ สะท้อ นลัก ษณะเฉพาะทางประวัติศ าสตร์และ
วัฒนธรรมของเมืองพะเยา การนิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพะเยาของคนรุ่นปัจจุบันที่ดูน่าสนใจมากขึ้น การ
พัฒ นาการท่องเที่ ยว การใช้ส่ือสารมวลชนเพื่อเสนอภาพลั กษณ์ ของพะเยาที่ สะท้อนความเรียบง่ายมีวัฒ นธรรม
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เฉพาะถิ่ น รวมจนถึงมีบทเพลงเกี่ยวกับจังหวัด พะเยามากมายตั้งแต่อดี ตจนถึ งปัจ จุบัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นตั ว
สะท้อนให้เห็นความหมายของเมืองน่าอยู่ที่มีลักษณะเฉพาะระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยที่กาลังเกิดขึ้น
ร่วมกันในจังหวัดพะเยา
กล่าวคือ นิยามของเมืองน่าอยู่ที่ปรากฏในแนวคิดและหลักการที่มหี ลักเกณฑ์ช้วี ัดว่าเมืองน่าอยูค่ ืออะไรและ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
เช่น จังหวัดพะเยา ก็ มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตั้งแต่แผนระยะสั้นจนถึงแผนระยะยาวราย 5 ปีที่
สอดคล้องกับหลักเกฑ์การพัฒนาเมืองน่าอยู่นั้น นอกจากที่ความเป็นเมืองพะเยาน่าอยู่จะหลุดลอยออกจากบริบท
ของเทศบาลเมืองพะเยาในฐานะที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ.2537 ไปสู่แผนงานระดับ
จังหวัดพะเยาแล้ว ในการรับรู้ของสาธารณชนชาวพะเยาก็ทาให้นิยามของเมืองพะเยาน่าอยู่กลายเป็นภาพลักษณ์
พื้นผิวที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ดังข้างต้น กล่าวอีกอย่างได้ว่า นิยามเมืองพะเยาน่าอยู่เป็น
การสัมผัสด้วยอารมณ์ ความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวิตทางสังคมของจังหวัดพะเยาโดยประชาชน
ชาวพะเยาและคนทั่วไปเสียมากกว่าที่จะพิจารณานิยามเมืองน่าอยู่อย่างลึกซึ้งตามเกณฑ์ชวี้ ัด
การสัมผัสด้วยอารมณ์ ความรู้สึกถึงเมืองพะเยาน่าอยู่ของประชาชนชาวพะเยาและบุคคลทั่วไป เราอาจ
สังเกตเห็นได้ชัดจากตัวแสดงทางวัฒนธรรมที่ประกอบสร้างขึ้นมาอย่างเด่นชัดและเป็นที่รับรู้และคล้อยตามตัวแสดง
ทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้แก่ ประวัตศิ าสตร์เมืองพะเยา ประวัตศิ าสตร์วีรบุรุษ บทเพลงเกี่ยวกับพะเยา อาหารการ
กิน ผู้คนและลักษณะการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงสามารถศึกษาการประกอบ
สร้างเมืองน่าอยู่ผ่านตัวแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าจะสะท้อนอัตลักษณ์ของพะเยาได้ ซึ่งมีการบรรจุความหมายของ
เมืองน่าอยู่ว่ามีพัฒ นาการเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายการประกอบสร้างความหมายเมืองพะเยาน่าอยู่ขึ้นมาจนถึง
ปัจจุบันได้อย่างไร
แน่นอนที่ว่างานเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ในประเทศ ส่วนใหญ่มักถูกนาไปใช้สาหรับการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัตกิ ารของหน่วยงานราชการในอาณาบริเวณนัน้ โดยใช้หลักเกณฑ์ของเมืองน่าอยู่เป็นตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ของการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดก็จะพบว่า การวางแผนการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ประกอบด้วยองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การวางแผนภาคและผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ กีฬาและนันทนาการ การจัดการทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ในองค์
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มโนทัศน์เมืองน่าอยู่ก็มีองค์ความรู้ด้านนี้ประกอบอยู่ด้วยเช่นกัน ได้แก่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเมืองและชนบท วัฒนธรรมชุมชน การเคลื่อนงานพัฒนาเมืองของภาคประชาสังคม คน
ชายขอบในเมือง ฯลฯ และวรรณกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้ งนี้ คือ การประกอบสร้างความจริงหรือ
ความหมายทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม/หลังสมัยใหม่นิยม
ในเบื้องต้น บทความนี้สนใจที่จะการทบทวนวรรณกรรม โดยยกตัวอย่างการศึกษาเมืองในแนวทางต่าง ๆ
รวมจนถึงประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างความหมายที่มีผู้ ที่ทาการศึกษาเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงลักษณะสาคัญ ข้อค้นพบและการถกเถียงเชิงวิชาการเพื่อตามให้ทันต่อการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประกอบ
สร้างความหมายของเมืองน่าอยู่ต่อไป โดยแบ่งหัวข้อคือ 1) การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ประชาสังคมและการพัฒนา:
การถ่ายเทเคลื่อนย้ายมโนภาพความโรแมนติกในชนบทไปสู่ในสีสันของเมืองน่าอยู่ 2) การประกอบสร้างความหมาย
การประกอบสร้างความเป็นจริง และ 3) การทบทวนวรรณกรรมเมืองน่าอยู่ในจังหวัดพะเยา
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วัฒนธรรมชุมชน ประชาสังคมและการพัฒนา: การถ่ายเทเคลื่อนย้ายมโนภาพความโรแมนติกในช
นบทไปสู่ในสีสันของเมืองน่าอยู่
ในการศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของเมืองและชนบทในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สะท้อนให้
เห็นพัฒนาการของการศึกษาและพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างหลากหลายอย่างมาก แต่การรับรู้เกี่ยวกับความ
เป็นเมืองและชนบทในสังคมไทยยังคงเหมือนข้อเสนอของนักวิช าการหลายคนในศตวรรษที่ 20 ซึ่งแยกให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทอย่างเป็นขั้วตรงกันข้าม กล่าวคือ เมืองเต็มไปด้วยการแข่งขันเห็นแก่ตัวและมีปัญหา
สังคมมากมาย อย่างไรก็ตาม ในเมืองก็ยังมีผู้คนที่อพยพมาจากต่างจังหวัดอยู่ในสลัม ซึ่งผูกพันเป็นกลุ่มสังคมในเชิ ง
ช่วยเหลือเกื้อกูล ป้องกันภัยอันตรายและมีเครือข่ายทางสังคมที่ขยายจนเป็นโครงสร้างของสังคมเมือง ในขณะที่
ชนบทคือชุมชนที่สวยงามในอดีต แต่ถูกกระทาจากระบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองจาก
สังคมเมือง
ในเบื้องแรก หากนับว่าชนชั้นกลางก็คือสมาชิก ส่วนหลักของประชาสังคม ภาพยนตร์เรื่อง หมานคร กากับ
โดยวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง (2547) ก็ได้แสดงสายตาของชนชั้นกลางผ่านผู้กากับซึ่งมองเมืองอย่างจิกกัดและมองชนบท
อย่างรื่นรมย์ เช่นเดียวกับทับทิม ทับทิม (ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30/2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2554:
137-154) ที่นาเสนอว่าชนชัน้ กลางในเมืองบางกลุ่ม มองชนบทไทยแบบคู่ตรงข้ามกับเมือง ซึ่งในอดีตมองชนบทล้าหลัง
ด้อยพัฒนา แต่ปัจจุบันชนบทไทยกลายเป็นภาพโรแมนติกที่ได้รับการชื่นชมและควรรักษาไว้และถูกการพัฒนากับทุน
นิยมเข้าครอบงา
ทับทิมชี้ให้เห็นว่า สื่อกระแสหลัก นโยบายรัฐ รสนิยมการบริโภค และการใช้ชวี ิตของชนชั้นกลาง เป็นกลไกสาคัญที่ทา
ให้เกิดการสร้างและรักษาจินตภาพของชนบทไว้โดยชนชั้นกลาง ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติรวมไปถึงทิศทางการพัฒนาชนบท
และเป็นกระบวนการสร้างความคาดหวังทางสังคมร่วมกันของกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองที่แทรกซึมอยู่ในความเป็น
ชนบทไทย และเมื่อกลุ่มที่มบี ทบาทในสังคมมีความเชื่อว่าภาพชนบทเช่นนี้เป็นความจริงและมีการสื่อสารต่อ มันก็จะ
ค่อยๆ เป็นความจริงสาหรับคนอื่นๆ ในสังคมด้วย
และเมื่อพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์ของการทางานในกลุ่มประชาสังคมในประเทศไทย ก็จะพบว่า
การก่อตัวขึ้นขององค์กรพัฒนาเอกชนตั้งแต่ทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ชนบทซึ่งได้รับผลกระทบ
และมีปัญหาจากการพัฒนานั้น เป็นพื้นที่ทางานส่วนใหญ่ขององค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งปัญหาความยากจน ปัญหา
การเกษตร ปัญ หาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญ หาผู้หญิ งและเด็ก ฯลฯ (ชั ชวาลย์ ทองดีเลิศ , 2543)
โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2520–2540 การเจริญ เติบโตอย่า งรวดเร็วของเศรษฐกิ จไทย ส่ งผลให้ เกิ ด การ
ขยายตัวขององค์กรพัฒ นาเอกชนที่หลากหลาย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมือง โดยร้อยละ 44 ขององค์กรดั งกล่าวเน้นการ
ท างานเพื่ อ การพั ฒ นาและการส่ งเสริ ม ความเป็ น อยู่ที่ ดี ข องประชาชน (ธนาคารพั ฒ นาแห่ ง เอเชีย , เว็ บ ไซต์ 15
ธันวาคม 2558) ในชนบท
ในขณะที่ ในช่วงตั้งแต่ท ศวรรษ 2520 เป็ น ต้น มา การเกิ ด ขึ้น ของแนวคิ ด วั ฒ นธรรมชุม ชนเป็ น สิ่ งที่ ส ร้า ง
กรอบมโมทัศน์ในการมองชนบทว่าเป็นชุมชนที่ดงี ามมาตั้งแต่อดีต มีเศรษฐกิจพึ่งตัวเอง มีการใช้และรักษาความสมดุล
ระหว่างชุม ชน ทรั พ ยากรและอ านาจเหนือ ธรรมชาติ และมีทุ น ทางประวัติ ศ าสตร์ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมอยู่มากมายที่จะใช้เป็นฐานและศักยภาพในการพัฒนาที่ออกมาจากภายในได้ องค์กรพัฒนาเอกชนในฐานะ
เป็นประชาสังคมที่ผลิตมโนทัศน์นี้ จึงสมาทานความคิดและความเข้าใจในเรื่องชนบทดังกล่าวที่แตกต่างจากมุมมองต่อ
ความเป็นเมือง
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การศึกษาเรื่อง อ่านวัฒ นธรรมชุมชนฯ โดยยุกติ มุกดาวิจิตร (2548) ก็สะท้อนกลุ่มที่ผลิตแนวความคิด
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เติบโตมาจากชนชัน้ กลางที่ได้รับการศึกษาและมีวถิ ีชวี ิตผูกพันกับเมือง ซึ่งสร้างรับรู้
และโหยหาความเป็นชนบทแบบอดีต เพ้อฝันและโรแมนติก ตรรกะของกลุ่มที่ผลิตสร้างแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเช่นนี้
จึงมีการสร้างความหมายและการรับรู้ของเมืองที่ตรงกันข้ามกับชนบท โดยเฉพาะมองอิทธิพลภายนอก เช่น ทุนนิยม
และโลกาภิวัตน์เป็นด้านลบต่อชนบท และมองเมืองในฐานะเป็นตัวแทนของการขูดรีดจากชนบท จนยุกติเขียนหัวข้อ
ของอารัมภบทไว้วา่ ‘ไม่โลกาภิวัตน์ ก็ วัฒนธรรมชุมชน : ความอับจนของความหวัง?’ ในงานข้างต้น
อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปพิจารณาการศึกษาเรื่องสังคมเมือง จะพบว่า กลางศตวรรษที่ 20 นักสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาได้ศึกษาชุมชนที่เป็นหน่วยสังคมขนาดเล็กที่อยู่ในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนของชนชั้นล่างที่
เป็นกรรมกร กลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยในเมือง ซึ่งทาให้พบลักษณะของความเป็นเพื่อน เครือญาติและเพื่อนบ้าน
ที่ยังคงมีอยู่ ข้อค้นพบดังกล่าวทาให้ความหมายของเมืองได้เปลี่ยนไปว่าไม่ใช่เป็นสังคมที่โดดเดี่ยวและแปลกแยก และ
นาไปสู่ข้อสรุปที่ว่าชีวิตของคนในเมืองเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของชีวิตทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ทา
ให้เข้าใจแง่มุมชีวิตของกลุม่ คนต่าง ๆ ในเมืองมากยิ่งขึ้น (ปรีชา คุวนิ ทร์พันธุ์, 2545)
ส่ วนงานการศึก ษาชี วิต ของชนชั้น ล่ า งที่ มี ช่ือ เสี ย งในสั งคมไทย คื อ ชีวิต และจุ ด จบของสลั ม แห่ งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร โดย มรว.อคิน ระพีพัฒน์ ส่งผลให้มีการสืบสานการศึกษาทางมานุษยวิทยากับกลุ่มคนและชีวติ ทาง
สังคมวัฒนธรรมของคนเล็กคนน้อยในเมืองใหญ่มากมาย เช่น ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผู้ชมโทรทัศน์ : ชีวิตข้างถนน
ยามค่าคืน บนถนนสายหนึ่ง ในเมืองเชียงใหม่ ของวสันต์ ปัญญาแก้ว (2542) และวิทยานิพนธ์เรื่อง โลกของคนไร้บ้าน
ของบุญเลิศ วิเศษปรีชา (2546) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวทาให้เกิดการขยายฐานการทางานไปยังกลุ่มและชุมชนต่าง ๆ
ภายในเมืองของภาคประชาสัง คมในไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทที่สนใจในปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะในเมือง เช่น
ชุมชนแออัด คนจนเมือง ขอทาน คนไร้บ้าน เพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเมือง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเมือง ฯลฯ
มุมมองของชนชั้นกลางและประชาสังคมที่พิจารณาเห็นว่า ความเป็นชุมชนในชนบทเป็นสิ่งที่ ดีงามและมีคุณค่า และ
มุมมองดังกล่าวก็ ได้ถูกนามาใช้ในการมองหรือศึกษาความเป็นเมืองที่มักจะตั้งต้นปัญ หาให้เห็นว่า เมืองที่มีความ
เข้มข้นของการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสัมพันธ์กับอิทธิพลภายนอกอย่างมากนั้น นับเป็นภาวะคุกคาม
และก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเมืองตามมา แต่ดว้ ยมุมมองแบบชุมชนนิยม ความ
เป็นเมืองจึงถูกให้ความหมายใหม่ที่สัมพันธ์กับประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน วิถีวัฒนธรรมในเมืองแบบดั้งเดิม
อันเป็นทุนทางวัฒนธรรม และความเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน ลักษณะ
ความเป็นชุมชนนิยมในเมือง จึงถือได้ว่า เป็นมุมมองมีอทิ ธิพลต่อชนชัน้ กลางและประชาสังคมในการดาเนินการพัฒนา
เมืองที่ส่อให้เห็นว่า ความเป็นเมืองก็สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่มีลีลาชีวิตที่มีสีสัน มีความสุขและน่าอยู่ได้ของทุก
กลุ่มที่อาศัยอยู่ในนัน้
จะเห็ น ได้ ว่า แนวคิ ด วั ฒ นธรรมชุม ชนถู ก น ามาใช้เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาเมื อ งน่ า อยู่ ทั้ ง ๆ ที่ เป็ น
แนวความคิดที่นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนใช้ในการทาความเข้าใจและอธิบายวิถีของชุมชนชนบทว่ามีทุนทาง
สังคมวัฒ นธรรมที่ดีงาม มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่แนวคิด
ดังกล่าวก็ถูกวิจารณ์วา่ เป็นการสร้างมโนทัศน์ของชุมชนชนบทที่สวยงาม โหยหาอดีตและมีความเป็นโรแมนติก (ยุกติ
มุกดาวิจิตร, 2548) และมีการนาเสนอภาพเพียงด้านเดียวของชนบทตามที่ตนเอง (นักวิชาการและองค์กรพัฒ นา
เอกชน-ผู้เขียน) ใฝ่ฝันจะให้ชุมชนชนบทเป็นเช่นนั้น (สามชาย ศรีสันต์ , 2554) แม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็นชนบทกับการพึ่งตนเองก็เป็นมายาคติที่ผลิตซ้าความแตกต่างที่เป็นขั้วตรงข้ามระหว่างเมืองกับชนบทที่ไม่อาจ
บรรจบเข้าด้วยกันได้ (สามชาย ศรีสันต์, 2557)
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อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า แต่เดิมที่การศึกษาเมืองซึ่งแสดงภาพของปัญหาอย่างมากมายอันเกิดจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทุนนิยมและการเคลื่อนเป็นสังคมสมัยใหม่ตามอิทธิพลของการพัฒนากระแสหลัก สะท้อน
มโนภาพความไม่นา่ อยู่ของเมืองนั้น ถูกพลังของกระแสความคิดในการศึกษาสังคมชนบทที่มองภาพตายตัวแนวโรแมน
ติกแบบทัศนะโครงสร้างหน้าที่นิยม ที่การศึกษาในงานต่าง ๆ จะให้ภาพแบบสังคมชนบทถึงแม้จะถูกกระแสภายนอก
เข้ามาทาให้เกิดปัญหาและอยู่ในภาวะพึ่งพาในหลาย ๆ ด้าน แต่ด้วยทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สะสมมาจึงร้อยรัดให้
ชนบทดารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งนั้น วัฒนธรรมชุมชนเช่นนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมเมือง เพราะมีทุนทางสังคมเดิม
หรือมีการสร้างขึน้ มาใหม่ในชุมชนเมืองเช่นเดียวกัน
ในปัจจุบัน วรรณกรรมที่ศึกษาสังคมเมืองจึงให้มโนภาพที่คล้ายคลึงกัน ที่แสดงว่าเมืองก็มีความน่าอยู่ที่
สามารถพัฒนาขึน้ มาได้ ลักษณะดังกล่าว มันจึงเป็นการย้ายมโนภาพความคิดของความเป็นชนบทมามีบทบาทต่อการ
มองมโนภาพของเมืองที่มีสสี ันและมีความรุ่มรวยทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองด้วยเช่นกันนั่นเอง โดยเฉพาะมโน
ภาพเช่น นี้ ปรากฎชัด เจนกั บ สั งคมเมือ งที่ มี ชุม ชนที่ ผู้ ค นอาศั ย อยู่อ ย่า งยาวนาน มีป ระวั ติศ าสตร์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถสืบสาวอดีตไปได้ถงึ รากเหง้าของสังคมเมืองนั้น ๆ
ประเด็นสุดท้าย การศึกษาสังคมเมืองและชนบทที่ผ่าน นอกจากจะเห็นว่า เป็นการศึกษาที่แยกให้เป็นหน่วย
การวิเคราะห์ ออกจากกันอย่างเด็ ดขาดแล้ว ก็ยังเป็ นการศึกษาที่ ทาให้เห็ นการเปลี่ยนแปลงความหมายและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองกับชนบท ที่นับวันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชนบทที่ได้รับอิทธิพลของการ
พัฒนาและความเป็นเมืองมากขึ้น หรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่มีลักษณะร่วมทางสังคมวัฒนธรรมของความ
เป็นชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นวัฒนธรรมชุมชนในสังคมเมือ ง การศึกษาที่ผ่านมา จึงยังไม่ได้ให้ความสนใจกับ
การศึกษามโนภาพเมืองน่าอยูก่ ับอาณาบริเวณที่มที ั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทอยู่ใกล้ชิดกัน เช่น การศึกษาจังหวัด
พะเยาที่มีทั้งความเป็นเมืองและชนบทควบคู่กันอย่างแยกไม่ขาดจากความหมายของเมืองน่าอยู่ทั้งจังหวัด
การประกอบสร้างความหมาย การประกอบสร้างความเป็นจริง
แนวคิดการประกอบสร้างถู กนามาใช้ในการศึกษาในวงวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหลาย
ประเด็นปัญหา เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ อาหารและร้านค้า ความบันเทิงและ
นันทนาการ ตลอดจนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ความเป็นชาติและความเป็นไทย ฯลฯ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้าง แสดงให้เห็นว่า แนวคิดดังกล่าวได้รับความ
สนใจศึกษาในประเด็นปัญ หาที่กว้างขวางและหลากหลายอย่างมาก แต่มีจุดร่วมประการหนึ่ง กล่าวคื อ ประเด็น
ปัญ หาที่ผู้วิจัยสนใจเป็นการประกอบสร้างความหมายหรือความจริงที่สัมพันธ์กับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ในขณะเดียวกัน การประกอบสร้างความหมาย
ก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มหรือชนชัน้ ใดเป็นผู้ประกอบสร้างความหมายขึน้ มา เป็นต้น
ในหัวข้อนีเ้ ป็นการทบทวนวรรณกรรมของการประกอบสร้าง โดยจาแนกเป็นประเด็นปัญหาที่งานวิชาการแต่
ละด้านสนใจศึกษา ดังต่อไปนี้
ฉันทรีญาภัสร์ กาญจนสารธนา บุญทัน เชษฐสุราษฎร์และอภิชาติ แสงไกร ได้นาเสนอภาพความอบอุ่นของ
วิถีอีสาน (วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ: 79-89) จากการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมชุดความอบอุ่นแห่งวิถีอสี าน ได้รับแรงบันดาลใจจากความประทับใจในคุณค่าความงดงามของสายสัมพันธ์
อันอบอุ่น จากการเติมเต็มความรักระหว่างคนสองวัย คือผู้หญิงสูงอายุกับหลานเหลนวัยเยาว์ ซึ่งปรากฏให้เห็นใน
ชนบทอีสานในปัจจุบัน โดยผลงานนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของสังคมชาวชนบทอีสาน ที่
แสดงออกผ่านรูปทรงธรรมชาติที่ลดทอนความเหมือนจริงและแสงเงาตามธรรมชาติ สามารถสื่อถึงสายสัมพันธ์อัน
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อบอุน่ ระหว่างผู้หญิงอีสานวัยสูงอายุกับหลานเหลนวัยเยาว์ได้อย่างเหมาะสม ผลงานจิตรกรรมเชิงอุดมคติเช่นนีจ้ ึงเป็น
ความงามเชิงคุ ณ ค่ าซึ่ งแฝงเร้น ในวิถี อั น เป็ น อั ต ลัก ษณ์ ของชาวชนบทอีส านที่ ดารงคงอยู่โดยไม่แ ปรเปลี่ ย นไปกั บ
กาลเวลา
การศึกษาของฉันทรีญาภัสร์และคณะเป็นการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ที่ช้ีให้เห็นความสาคัญของงาน
จิตรกรรมอีสานที่คณะผู้ศึ กษาได้รังสรรค์ขึ้น ซึ่งแสดงความหมายของวิถีชีวิตชาวอีสานที่อบอุ่นเรียบง่าย แม้แต่ใน
ปัจจุบันก็ยังคงเห็นความรู้สึกเช่นนั้นอยูใ่ นอัตลักษณ์และสังคมของชาวอีสาน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้สะท้อนให้
เห็ น การประกอบสร้ า งความหมายที่ ยั งคงแช่แ ข็ งและเจื อ ไปด้ ว ยความรู้ สึ ก ถวิ ล หาอดี ต ของความเป็ น อีส านที่ มี
วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยไม่ได้คานึงถึงบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของภาคอีสานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานสร้างสรรค์โดยจิตกรรมชิ้นนี้เป็นตัวแทนของงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ให้
ความสาคัญกับวัฒนธรรมชุ มชน ซึ่งจะมีมโนทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นการประกอบสร้างความหมายของ
สังคมที่ใช้อุดมการณ์หรือความเชื่อของผู้ศึกษายัดเยียดให้กับสิ่งที่ถูกศึกษา โดยเฉพาะความหมายเกี่ยวกับความดีงาม
ว่าเป็นความจริงที่ดารงอยูใ่ นสังคมโดยไม่มเี ปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็สะท้อนไปสูอ่ กี ด้านหนึ่งคือ สังคมสมัยใหม่ที่
โหดร้ายและมีปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากการรับอิทธิพลของความทันสมัยจากภายนอกชุมชน
วรรณกรรมต่ อ มา เป็ น การพั ฒ นามโนทั ศ น์ ขึ้ น อี ก ระดั บ คื อ งานวิ จั ย เรื่อ งกลยุ ท ธ์ ก ารประกอบสร้ า ง
ปรากฎการณ์ การถวิลหาอดี ตในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ ยวของชุ มชนอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิ มตลาดย้อนยุคของ
กฤชนัท แสนทวี (2555) ซึ่งพบว่าชุมชนมีการใช้กลยุทธ์ด้วยสื่อบุคคลและใช้ส่ือด้านสถานที่ กิจกรรม การแสดงทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจาวัน ตลอดจนการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อแสดงภาพอดีตในช่วงกลาง แต่ก็มีการย้อน
อดีตที่มีลักษณะผสมผสานและการจาลองเสียมากกว่า
กฤชนัทชี้ให้เห็นว่า การประกอบสร้างความหมายของปรากฏการณ์ถวิลหาอดีตจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารและการจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงอัตลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากความรู้สึกถวิลหาอดีต แต่ผล
การศึกษานี้ ก็ยังคงอยูใ่ นกรอบความคิดวัฒนธรรมชุมชนนิยม เพียงแต่แสดงให้เห็นว่า การนาเสนอลักษณะย้อนอดีต
เพื่อ ‘ขาย’ ให้กับนักท่องเที่ยวควรใช้กลยุทธ์อย่างไรบ้าง โดยไม่ได้ตั้งคาถามต่อการประกอบสร้างดังกล่าวว่า มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหรือไม่อย่างไร
พลวัตของการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างการถวิลหาอดีต สะท้อนให้เห็นการเคลื่อนไหวภายในชุมชนที่
ถูกประกอบสร้างความเป็นชุมชนย้อนอดีตมากขึ้น จากงานวิจัยของโศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุลและคณะ (หน้า 6777) ที่ศึกษา ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต โดยชี้ให้ เห็นกลวิธีสาคัญที่ชาว
ตลาดสามชุกนามาใช้เพื่อต่อสู้ ต่อรอง และปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทามาหากินมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ คือ 1) การผลิตสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น
“สามชุกตลาดร้อยปี” หรือ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 2) การรือ้ ฟื้นอัตลักษณ์ในอดีต ไม่
ว่า จะเป็ น โคลงนิราศสุ พ รรณและสุ น ทรภู่ ขุ น จ านงจี น ารั ก ษ์ วั ต ถุ ข้ า วของ เรื่อ งราวความทรงจ า และอาหารใน
ชีวิตประจาวันของผู้คนในตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ในปัจจุบันเพื่ อการบริโภคของนักท่องเที่ยว
รวมทั้ง 3) การสถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ
งานวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การประกอบสร้างความหมายของตลาดย้อนยุคหรือรื้อฟื้นอัตลักษณ์ในอดีตได้
ทาหน้าที่รับใช้ต่อชุมชนเพื่อพยายามต่อสูก้ ับการคุกคามจากอานาจส่วนกลาง เพื่อมิให้ตลาดและชุมชนถูกกระทาการ
ไล่ รื้อ จะเห็ น ได้ ว่า ภายใต้อ านาจที่ เข้ ามาตกกระทบ ทาให้ ชุม ชนใช้ค วามเป็ น วั ฒ นธรรมชุม ชนนิย มมาเพื่ อ สร้า ง
ความหมายกับตลาดและชุมชนตนเอง อย่างไรก็ตาม การต่อสู้โดยใช้การถวิลหาอดีตของชุมชน นาไปสู่การแบ่งเป็ นคู่
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ตรงข้ามของการเมืองเรื่องการช่วงชิงพืน้ ที่ ซึ่งเสมือนหนึ่งปฏิเสธอานาจส่วนกลางและการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามา มโน
ทัศน์เช่นนี้ จึงมีลักษณะที่ไม่สะท้อนให้เห็นความลื่นไหลแปรเปลี่ยนของการประกอบสร้างความหมายของชุมชนที่น่าจะ
มีหลายชุดและแปรเปลี่ยนไปได้เมื่อสถานการณ์ใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของ
ชุมชนต่อไปในอนาคต และการอธิบายเช่นนี้ ให้ความรู้สึกว่าตลาดและชุมชนมีเอกภาพที่ไม่เห็ นถึงความแตกต่าง
หลากหลายของความสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่น่าจะมีปฏิสัมพันธ์ในการสร้างความหมายระหว่างภายในด้วย
กันเอง
เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ นิมิตรชัย ชูปู เก็ตถวา บุญปราการ และปัญญา เทพสิงห์ (2559: 69-89) เรื่อง
การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมของวัดเขียนบางแก้ว อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ช้ีให้เห็นว่าการ
ประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็น ไปเพื่อเป็นสถานที่เคารพบูชากราบไหว้ภายในชุมชนและนอกชุมชนผ่านตานาน
เรื่องเล่าที่ประกอบสร้างความรู้ความจริงของแต่ละชุดที่มีการช่วงชิงความหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้
ประกอบสร้างว่าชุดความจริงดังกล่าวเป็นของชาวบ้านหรือของรัฐ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังสื่อให้เห็นภาพของการประกอบ
สร้างความหมายสองชุดที่เป็นปฏิกิริยากันระหว่างชุมชนกับรัฐที่ช่วงชิงระหว่างกัน อย่างไม่เห็นพลวัตความสัมพันธ์
ระหว่างสองส่วนที่น่าจะทาให้การประกอบสร้างความหมายมีความยืดหยุน่ และเลื่อนไหลอย่างสลับซับซ้อนมากกว่าคู่
ของความสัมพันธ์ดังกล่าว
การเพิ่มมิติของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวต่อการประกอบสร้างความหมาย เห็นได้ใน
การศึ ก ษาของพู น ผล โควิบู ล ย์ ชัย (2556: 75-94) ที่ ศึ ก ษาเรื่อ ง การต่ อ รองเชิ ง อ านาจและการเปลี่ ย นแปลง
ความหมายของผัดไทย: จากเมนูชาตินิยมสู่อาหารไทยยอดนิยม ซึ่งพูนผลพบว่า ความสัมพันธ์เชิงอานาจของรัฐใน
ฐานะผู้สร้างและกาหนดความหมายของอาหารที่รู้จักกันในนามของ “ผัดไทย” เพื่อใช้ในการควบคุมจัดระเบียบทาง
วัฒ นธรรมของคนในประเทศให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็นไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ต่อมาผัดไทยมีความหลากหลายทั้งประเภทและส่วนผสม ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่ถูกกาหนดอย่างตายตัวและอยู่ใน
ลักษณะของการชักจูงจากรัฐ จวบจนถึงปัจจุบัน ผัดไทยยังได้ถูกทาให้กลายเป็นอาหารประจาชาติ เป็นสัญลักษณ์แทน
ความเป็นไทยที่ผู้คนต่างชาติแสวงหาบริโภคได้ในยุคโลกาภิวัตน์ ผัดไทยจึงกลายเป็นพืน้ ที่ต่อรองความหมาย ด้วยการ
นิยามความหมายใหม่ เป็นพืน้ ที่ท้าทายอานาจของรัฐเมื่อครั้งประดิษฐ์อาหารชนิดนี้ข้นึ มาในครั้งแรก
พูนผลพาให้คนอ่านเริ่มเห็นกระบวนการแปรเปลี่ยนความหมายในแต่ละยุคสมัยที่ผัดไทยดารงอยู่ว่า ถูก
ประกอบสร้างความหมายที่ขึ้นอยู่กับอานาจของรัฐไทยที่เข้มงวดหรื อผ่อนคลายต่อการนิยามความเป็นไทยมากน้อย
เพียงใด การเปลี่ยนอานาจการปกครองจากยุคชาตินิยมรัฐนิยมที่เข้ามาสู่การเป็นประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์มากขึ้น
ก็ ท าให้ ผั ด ไทยมี ค วามหมายที่ ส นองตอบต่อ ความเป็ น ชาติ ไทยแตกต่า งกั น กล่ า วคื อ อดี ต ถู ก ให้ ค วามหมายถึ ง
เอกลั ก ษณ์ ข องไทยที่ ค วรส่ งเสริ ม ให้ ค นไทยด้ วยกั น บริโภค ในขณะที่ เมื่อ เข้ าสู่ ยุ ค ปั จ จุ บัน ผั ด ไทยถู ก แปรเปลี่ ย น
ความหมายให้กลายเป็นอาหารประจาชาติที่ชักชวนให้ชาวต่างชาติรู้จักและบริโภคในบริบทของการท่องเที่ยว พูนผล
แสดงให้ เห็ น ว่า การประกอบสร้ า งความหมายสามารถแปรเปลี่ ย นได้ เมื่ อ บริ บ ททางเศรษฐกิ จสั ง คมการเมื อ ง
เปลี่ยนแปลงไป
เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุทธิพร บุญมาก (2556: 90-103) เรื่อง ร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย:
ภาพสะท้อน “ความเป็นไทย” และ “การปรับตัว ” โดยสรุปว่าร้านอาหารไทยของคนไทยย้ายถิ่นได้มีโอกาสในการ
นาเสนอวัฒนธรรมอาหารไทยในเชิงคุณค่าของกลุ่มชนมาเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีการผสมผสาน
ให้ เข้ากั บบริบทท้ องถิ่ น ออสเตรเลี ย จึงถื อ เป็ น การปรับตั วของวัฒ นธรรมการบริโภคอาหารของชาติพั น ธุ์ไทยให้
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นในสังคมออสเตรเลีย ร้านอาหารไทยเปิดให้บริการอาหารในฐานะที่เป็นอาหารชาติพั นธุ์ที่มี
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ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับการแสดงความเป็นไทยผ่านการสร้างสรรค์ที่มีการเชื่อมโยงถึงความเป็นไทยที่ถูกจัดวาง
ในพื้นที่สาธารณะในต่างแดนที่ผู้ประกอบการใช้ในการแสดงถึงความเป็นร้านอาหารชาติพันธุ์ที่มคี วามต่างวัฒนธรรม
หรือแปลกใหม่ในสังคมตะวันตก แต่ร้านอาหารไทยถูกนาเสนอในสังคมอื่นที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์ไทยจึงมีความเป็นพลวัตใน
การปรับตัวทางวัฒนธรรมเดิมให้เข้าสู่บริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นออสเตรเลียร่วมสมัย การปรับตัว
ดังกล่าวทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารไทยที่เป็นตัวแทนวัฒนธรรมต่างถิ่นที่แปลกกับวัฒนธรรมการบริโภคของ
คนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ส่วน ปรัชญา เปี่ยมการุณ (2553) ในการวิจัยเรื่อง การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรักและภาพสะท้อนสังคม
ในหนังรักไทย พ.ศ.2548-2552 พบว่า นัยยะสาคัญของกระแสนิยมหนังรักไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปี
ตั้ ง แต่ พ.ศ.2548-2552 มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 1 เท่ า ตั ว จาก 6 เรื่ อ งถึ ง 13 เรื่อ ง นอกจากนั้ น ความลึ ก ซึ้ ง และ
หลากหลายของตัวหนังรักไทยนั้น สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทหลักคือ หนังรักวัยรุ่นสนุกสาน หนังรักโรแมนติก หนังรัก
แบบครอบครัว และหนังรักหลากหลาย ซึ่งในทุกประเภทนี้จะมีลักษณะหนังที่ค่อนข้า งชัดเจนที่เป็นเรื่องราวความรัก
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ทั้งนี้เพราะว่าอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของอุตสาหกรรมหนังรักไทยที่เกิดจากกระแสนิยมหรือกระแส
ตลาด จะเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทางหนังมากกว่าผู้กากับ
ข้อค้นพบของปรัชญา ชี้ให้เห็นว่า การประกอบสร้างความหมายสามารถถูกขับให้ เด่นชัดและเข้มข้นขึ้น อัน
เนื่องมาจากกระแสไหลบ่าของค่านิยมหรือตลาดทุนที่สนองตอบต่อสุนทรียะแห่งรักที่พยายามสร้างให้ความหมายของ
ความรักมีชุดเดียว
อุน่ ใจ เจียมบูรณะกุล (2549: 134-167) วาทกรรม “ความสวย” และการต่อรองอัตลักษณ์วัฒนธรรมบริโภค
อุ่นใจพยายามทาความเข้าใจเรื่อง “ความสวย” ของผู้หญิงในฐานะที่เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม จากการศึกษา
พบว่า ผู้หญิงไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อของสินค้าเพื่อความงามต่างๆ เพียงอย่างเดียว แต่เลือกที่จะบริโภคความรู้เรื่องการ
สร้างความสวยในรูปแบบต่างๆ ทั้งความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ร่างกาย การใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการเลือก
วิธีการศัลยกรรมความงามเพื่อให้ร่างกายงดงามตามสมัยนิยม อีกทั้งเพื่อการสร้างความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์เรื่อง
ความงามที่สอดคล้องกับค่านิยมทางสังคม กระบวนการสร้างอัตลักษณ์เกี่ยวพันกับการบริโภคความรู้ที่ได้รับอิทธิพล
จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เสนออยู่ในนิตยสาร
อุ่นใจดึงให้เราเข้าใจว่า การประกอบสร้างทางสังคมไม่ได้เป็นอานาจที่ครอบงามนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่
มนุษย์เลือกที่จะใช้ความหมายจากการประกอบสร้างทางสังคมที่ให้มาเพื่อแสดงอัตลักษณ์และความหมายตามที่
สังคมต้องการ อย่างไรก็ตาม อุ่นใจไม่ได้ขยายความเพิ่มเติมให้เห็นว่า เหตุใดที่ผู้หญิงเลือกที่จะใช้ความหมายหรือการ
ประกอบสร้างทางสังคมเรื่องความสวยเอาไว้ในอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งคาตอบที่อาจจะคาดเดาได้ตอ่ ก็คือ การเลือก
ความหมายตามที่ถูกประกอบสร้างทาให้การแสดงอัตลักษณ์ ดังกล่าวได้รับการสนองตอบจากโอกาสในชีวิตทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมของผู้หญิงที่มากขึ้นตามชุดค่านิยมของสังคมนั่นเอง
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร (2559: 163-182) ศึกษาเรื่อง มายาคติของหอฝิ่น : การสร้างความหมายของฝิ่น
ภายใต้บริบทแห่งการสร้างชาติและการท่องเที่ยว พบว่า พิพิธภัณฑ์ได้พยายามรื้ อสร้างความหมายของฝิ่นผ่านวาท
กรรมทางประวัตศิ าสตร์ที่เน้นย้าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของการรับรู้ฝิ่นจากการใช้เพื่อการรักษาพยาบาลสูก่ ารใช้
ในฐานะยาเสพติด ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ของหอฝิ่นและการเมืองของการผลิตและการ
กระจายถูกผนวกให้เป็นเรื่องเดียวกัน การก่อสร้างหอฝิ่นในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนัน้ คือรูปแบบ
หนึ่งของการผลิตทางวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสนับสนุนจากสังคมทุนนิยม อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ
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การพัฒนาให้ทันสมัยในสังคมไทย จนทาให้คนทั่วไปหลงลืมประวัติศาสตร์อันแท้จ ริงของฝิ่นในฐานะเครื่องมือสาคัญ
ของความขัดแย้งทางการเมืองและการสร้างชาติของกลุ่มผู้คนในดินแดนสามเหลี่ยมทองคา
ในขณะที่งานวิจัยก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการประกอบสร้างความหมายต่อมนุษย์ แต่งานของ
ฐิติวุฒิกลับสะท้อนอิทธิพลของการประกอบสร้างบางด้านนอกเหนื อไปจากการค้นพบเหมือน ๆ กับงานวิจัยอื่น ๆ
กล่าวคือ อานาจของการประกอบสร้างที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบท กลับทาให้คนในสังคมหลงลืมความหมายดั้งเดิมที่
สิ่งนั้นถูกประกอบสร้างขึ้น การอธิบายเช่นนี้ก็เท่ากับว่า ความหมายใหม่ที่ถูกประกอบสร้างได้ลบเลือนและกลืนกิน
ความหมายเก่าที่เคยถูกประกอบสร้างขึ้นมาในอดีต เนื่องจากการพยายามบังตาผู้คนไม่ให้เห็นความขัดแย้งของคนใน
สังคมที่แวดล้อมสัมพันธ์กับฝิ่นในทางการเมืองระหว่างผู้คนในสามเหลี่ยมทองคา
ยังมีการใช้วิธีวิทยาการประกอบสร้างไปอธิบายอุดมการณ์หรืออัตลักษณ์ที่ใหญ่มากขึน้ เช่น ชาติ อัต ลักษณ์
ชาติพันธุ์ ความเป็นเมือง ดังปรากฏในงานทางมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ เช่น งานของอภินันท์ ธรรมเสนา
ภักดีกุล รัตน ดารุณี สมศรีและงานของสายชล สัตยานุรักษ์
นอกจากนัน้ มีการศึกษาเรื่อง ฉายภาพ “ยอง” ในมุมมองของละอ่อน: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความ
เป็นยอง” ผ่านสารคดีชุมชนของกลุ่มเยาวชนชุมชนวัดประตูป่า อ.เมือง จ.ลาพูน (อภินันท์ ธรรมเสนา, 2553 : 193228) “ความเป็นยอง” ในสานึก รับรู้ของกลุ่ มเยาวชนถูกนิย ามความหมายโดยสัมพั นธ์กั บประสบการณ์ ของกลุ่ ม
เยาวชนเอง ทั้งในฐานะที่เป็น “คนใน” ของชุมชนท้องถิ่นและในฐานะที่ ได้มีประสบการณ์สัมพันธ์กับชุมชนภายนอก
“ความเป็นยอง” ที่ถูกประกอบสร้างขึน้ โดยกลุ่มเยาวชน จึงมีความยืดหยุ่นสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่หลากหลายของ
ตน สารคดี ชุ ม ชนที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น โดยกลุ่ ม เยาวชนจึ ง เป็ น ทั้ ง การ “ผลิ ต ซ้ าและสร้ า งใหม่ ” (reproduction and
reconstruction) ของอัตลักษณ์ “ความเป็นยอง” ที่เคลื่อนไหวอยู่ในสังคมท้องถิ่นเมืองลาพูน แม้ด้านหนึ่งผู้ประกอบ
สร้างจะมีอานาจในการครอบงาผู้อ่ืนผ่านการผลิตความหมายจากมุมมองของตนเอง แต่ “ความเป็นยอง” ที่ถูก
ประกอบสร้างขึน้ ก็อยู่ภายใต้การครอบงาของอุดมการณ์รัฐชาติด้วยเช่นกัน
วิทยานิพนธ์ของภักดีกุล รัตนา (2543) เรื่อง ภาพลักษณ์ “ผู้หญิงเหนือ” ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึง
ต้นพุทธศตวรรษที่ 26 และดารุณี สมศรี (2549) เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ ความงามของเชียงใหม่ พ.ศ.2464 2500 อธิบายให้เห็นว่า ความแตกต่างของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของกรุงเทพฯและ
ล้านนาส่งผลให้ชนชัน้ สูงกรุงเทพฯมีทัศนคติดูแคลนผู้หญิงล้านนา และผลักดันให้ชนชั้นสูงในล้านนาสร้างภาพลักษณ์
ของผู้หญิงเหนือโดยการปรับเปลี่ยนให้มีภาพของความเจริญตามวัฒนธรรมของตนเอง และเมื่อการเกิดขึ้นของกลุ่ม
ชนชั้นกลางท้องถิ่นและนั กธุรกิจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือและความเป็นเชียงใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้น
จากความพยายามของชนชั้น กลางท้ อ งถิ่ น และนั ก ธุรกิ จ ที่ ต้อ งการสร้า งความสั ม พั น ธ์เชิงผลประโยชน์ด้ า นการ
ท่องเที่ยวกับกรุงเทพฯ และนายทุนส่วนกลาง รวมจนถึงการสร้างความงามของเชียงใหม่ผ่านละคร เพลงและการ
แสดงรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่ชนชั้นสูงในล้านนาก็ผลิตภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือชั้นสูงเพื่อแสดงบทบาทสัมพันธ์เป็น
ส่วนหนึ่งกับสังคมชั้นสูงของไทยและแสดงความจงรักภักดีตอ่ ราชวงศ์จักรีด้วย
ภักดีกุล ดารุณีและจิรชาติ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ในมิติใหม่ของกลุ่ม และชนชั้นในภาคเหนือตอนบนว่า
นอกเหนือ จากมุม มองความสั มพั น ธ์ทางชนชั้น บนฐานเศรษฐกิ จที่ เปลี่ ยนไปแล้ ว เราสามารถมองในประเด็น ของ
ภาพลักษณ์ผู้หญิงภาคเหนือที่ถูกทาให้เปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในภาคเหนือเพื่อใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจที่ผูกติดกับกระแสการพัฒนาของกรุงเทพฯ ที่มีต่อภาคเหนือในนามการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ใน
บริบทประวัตศิ าสตร์ที่ลา้ นนาเป็นส่วนหนึ่งของสยามโดยมีการเข้าไปปรับเปลี่ยนความหมายของโครงสร้างส่วนบนของ
ล้านนานั่นเอง
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งานหลายเล่มของสายชล สัตยานุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือเรื่อง 10 ปัญ ญาชนสยาม (2557ก และ
2557ข) ได้ช้ีให้เห็นถึงการสร้างความหมายของชาติไทยและความเป็นไทยผ่านปัญญาชน 10 คนที่มีบทบาทต่อสังคม
การเมืองไทย โดยสรุปว่า “ความเป็นไทย” กระแสหลัก ได้รับการนิยามอย่างจริงจังโดยปัญญาชนสาคัญ ๆ ของไทย
นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วง ความหมายของชาติและความเป็นไทยมีการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นและความหมายของ “ความเป็นไทย” เพื่อตอบสนองกับบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป แต่การ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบโครงหลักทางความคิดเดิมซึงเป็นการเมืองแบบรวมศูนย์อานาจ ทาให้เป็ น
ความคิ ด ที่ มีพ ลั งและครอบงาวิธีคิ ด ของคนไทยอย่างลึ ก ซึ้ ง การนิย าม “ความเป็ น ไทย” จึ งกลายเป็ น ฐานทาง
อุดมการณ์ ที่จรรโลงโครงสร้างการเมืองแบบรวมศูนย์อานาจและโครงสร้างสังคมที่แบ่งคนออกเป็นลาดับชัน้
สายชลชี้ให้เห็นว่าฐานทางอุดมการณ์ดังกล่าวนี้ เมื่อดารงอยูใ่ นฐานะ “วิธีคิดกระแสหลัก” ในทศวรรษ 2500
เป็นต้นมา กลับกลายเป็นอุปสรรคในการปรับตัวของคนไทยเพราะมีความหมายแคบเกินไป จนไม่สามารถเปิดพื้นที่
ให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทย และปรากฏว่า “ความเป็นไทย” กระแสหลักนี้ ได้สร้าง “ความจริง” อันสาคัญขึ้นมาใน
สังคมไทย คือวิธีคิดของคนไทยในการอธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ รวมทั้งปัญ หาและวิธีแก้ปัญ หาทั้งปวงซึ่งทาให้
ความหมายของ “ความเป็นไทย” กระแสหลัก กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรุนแรงในสังคมไทย
จะเห็นได้ว่า งานในกลุ่มข้างต้น แสดงอิทธิพลของรัฐชาติที่พยายามประกอบสร้างความหมายให้กับชาติ ชาติ
พันธุ์หรืออัตลักษณ์ตา่ ง ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้คนไม่สามารถปรับเปลี่ยนการประกอบสร้างความหมายขึน้ มาใหม่
ได้ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนความหมายของผู้คนก็เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อรอมชอมกับอานาจของรัฐและเป็นไป
เพื่อสร้างหรือรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอานาจมาไว้ที่กลุ่มของตน การศึกษาของสายชลยังแสดงให้เห็น
มากขึ้นในแง่ที่ว่า การประกอบสร้างความหมายที่รัฐชาติเป็นผู้กาหนดผ่านชนชั้นนาจนกลายเป็นความหมายกระแส
หลัก เมื่อเข้มแข็งมากในสมัยหนึ่งนั้นก็กลับกลายเป็นจุดอ่อนต่อการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ความหมายเก่าซึ่งผูกขาดการ
นิยามเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวในการสร้างความหมายใหม่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป นิยามที่แข็งทื่อตายตัวจึง
ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมขึ้นได้ หากการประกอบสร้างความหมายไม่เกิดการตีความใหม่ให้
สอดคล้องกับบริบทใหม่นั่นเอง
ประเด็นถัดมา เป็นวิธีวิทยาการประกอบสร้างที่นามาอธิบายกับจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งปรากฏในงาน
ของวิเชิด ทวีกุล (เชียงใหม่) ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (ลาปาง) ธันยพงศ์ สารรัตน์ (อุบลราชธานี) คมสันต์ รัตนะ
สิมากูล (พะเยา) และงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้มากที่สุดคือ อัฐมา โภคาพานิชวงษ์ ซึ่งการศึกษาแต่ละ
เรื่องมีจุดเน้นความสนใจในประเด็นและมิตทิ างด้านเวลาที่แตกต่างกัน ดังมีผลการศึกษาต่อไปนี้
วิ เ ชิ ด ทวี กุ ล (2558 : 119 -127) ศึ ก ษาประวั ติ ศ าส ตร์ นิ พ นธ์ ช นบท เชี ย งให ม่ ยุ ค จารี ต ถึ งยุ ค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พบว่าประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ที่ถูกนิ พนธ์ในสมัยจารีตชนบทเชียงใหม่ถูกอธิบายและให้
ความหมายอย่างเชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธ์ทางศาสนาและชนชั้นนา ขณะเดียวกันยังไม่มนี ัยของการให้ความหมายใน
เชิงลบ แต่เมื่อเข้าสู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทเชียงใหม่เริ่มเปลี่ยนเข้าสู่การอธิบายใน
กรอบโครงของรัฐชาติและการเป็นพื้นที่แห่งความล้าหลัง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
รัฐชาติและโลกทัศน์ของความศิวิไลซ์
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2556: 53-82) ศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ของการเรียกชื่อเมืองเขลางค์ เวียงละ
กอน และลาปาง ที่พบว่า การปรากฏตัวของคาเรียกชื่อจังหวัดลาปางดังกล่าวมีบริบทของการเลือกใช้ที่ชัดเจน รวมไป
ถึงการเลือกใช้คาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับศูนย์กลางการปกครองด้วย ในปัจจุบันชื่อเฉพาะดังกล่าวได้รับการให้ความหมาย
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โดยบุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆในความหมายที่แตกต่างกันไป โดยที่การเลือกใช้ คาในอดีตอันแพร่หลายนี้ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สกึ โหยหาอดีตของผู้คนร่วมสมัยอีกด้วย
เมืองอุบลในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ.25477-2530 ของธันยพงศ์ สารรัตน์ (2557: 1-24) ที่พบว่า
การบันทึกประวัตศิ าสตร์ของคนท้องถิ่น พบว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ความเป็นรัฐชาติเอื้อให้
ชาวอุบลราชธานีมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและวัฒนธรรม ประกอบการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ
ไทยและลาวอันแตกต่าง ทาให้คนท้องถิ่นเริ่มสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองที่มีความสัมพันธ์ในบริบท
ของประวัติศ าสตร์ล าวในฐานะของลั ก ษณะทางชาติพั น ธุ์เพื่อ สร้างต าแหน่งแห่ งที่ ทางสั งคมของตนเองในบริบ ท
ดังกล่าว ระยะเวลาดังกล่าวทาให้วรรณกรรมพื้นบ้านได้รับการศึกษาขึ้นเป็นจานวนมาก แต่เมื่อล่วงเข้า พ.ศ.2500
ความสัมพันธ์ที่มีต่อรัฐไทยมากขึ้นทาให้การเขียนประวัติศาสตร์อุบลราชธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลอานาจที่ รัฐไทยให้คา
นิยามมากขึ้น
คมสันต์ รัตนะสิมากูล ศึกษาเครือข่ายการสื่อสารกับการประกอบสร้างความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน
ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา (2559: 17-34) ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดอกบัวให้
“ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ว่าหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรัก ความสามัคคี และความ
เสียสละ ซึ่งชาวบ้านบ้านดอกบัวมองว่าจะทาให้หมู่บ้านเกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยชุมชนบ้านดอกบัวมีวธิ ีการ
ประกอบสร้างความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยการใช้องค์ประกอบ 2 ประการ คือ การต่อต้านอุดมการณ์
เดิม การพัฒนาแบบทุนนิยมกับการใช้อัตลักษณ์ “วิถีแบบพึ่งพาตนเอง” ของชุมชนแบบดั้งเดิมและการใช้ชุดความคิด
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นสัญญะแทนความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน
งานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางประวัตศิ าสตร์ ซึ่งความหมายของความเป็นจังหวัดมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
การเมือ งและอ านาจรัฐ อย่า งแยกไม่ข าด ในขณะหนึ่ง ความหมายถู ก ประกอบสร้า งขึ้น จากจารี ต ในชุม ชน และ
เปลี่ยนเป็นความหมายที่ถูกกระทาโดยรัฐ เช่นงานของวิเชิดและธันยพงษ์ ในบางขณะจะเห็นได้ว่า ผู้คนพยายาม
เลือกใช้ความหมายที่สัมพันธ์กับรัฐในแต่ละช่วงสมัย จนสุดท้ายในความหมายต่าง ๆ ถูกใช้เพื่อรับใช้การท่องเที่ยวและ
การสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแบบโหยหาอดีตที่ไม่ขัดแย้งกับรัฐ เช่นงานของภิญญพันธุ์ และในบางขณะ ชุมชนก็
สร้างอัตลักษณ์ที่ตอ่ ต้านอุดมการณ์พัฒนากระแสหลักที่ไม่กระทบแต่ร่วมมือกับอุดมการณ์หนึ่งของอานาจรัฐในสมัย
นัน้ เช่น งานของคมสันต์
งานวิจัย เหล่ านี้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บการปรับ เปลี่ ย นความหมายที่ ปรั บตั วได้ ซึ่ งขึ้น อยู่กั บบริ บทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลาต่าง ๆ แต่ยังไม่ได้สนใจที่จะตอบคาถามว่า เหตุใด การประกอบสร้างความหมายดัง
จึงเป็นอานาจครอบงาการให้ความหมายเพียงชนิดเดียว นั่นคือ ความเป็นอัตลักษณ์แบบชุมชนนิยม วัฒนธรรมชุมชน
นิยม แต่ไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้กับการประกอบสร้างความหมายชุดอื่น ๆ ให้มีที่ทางปรากฏขึ้นมาได้อย่างแตกต่าง
หลากหลาย
เช่นคาตอบบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นอานาจการประกอบสร้างความหมายวัฒนธรรมชุมชนแบบโหยหาอดีต
ที่แตกต่างกันได้โดยกลุ่มที่แตกต่างกัน น่าจะพบในวิทยานิพนธ์ของอัฐมา โภคาพานิชวงษ์ (2544) งานการศึกษาเรื่อง
"ชุมชน" และ "ประชาคม" ย่านถนนพระอาทิตย์กับกระแสการรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่ ที่สะท้อนความเชื่อในหลักการที่ว่า
ความเป็นประชาสังคม (civil society) ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่และ
พัฒ นาประชาชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่ส่อนัยการโหยหาอดีต
(nostalgia) ที่ใฝ่ฝันถึงชุมชนหรือสังคมแบบอุดมคติ (utopia) ซึ่งในความเป็นจริง การรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่ท่าพระอาทิตย์
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อัฐมาพบว่า กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างมีการปะทะ ตอบโต้และต่อสู้กันในการสร้างความชอบธรรมและการนิยาม
ความหมายทางสังคมต่อความเป็นย่านพระอาทิตย์ โดยทั้งสองกลุ่มต่างมีอุดมการณ์และปฎิบัติการที่แตกต่างกันใน
การมองความหมายของเมืองน่าอยู่ ระหว่างกลุ่มประชาคมภายนอกที่ ให้ค วามสาคัญ กั บอดี ตกั บกลุ่ มชุม ชนที่ให้
ความสาคัญกับความลื่นไหลในการสร้างความทรงจาในอดีตที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง กล่าวคือ การเคลื่อนไหวและการ
ดาเนินกิจกรรมในแบบเป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งการปะทะกันของความหมายเมืองน่าอยู่ดังกล่าว
ส่งผลให้กลุ่มประชาคมภายนอกเบียดขับความหมายเมืองน่าอยูข่ องกลุ่มชุมชนอีกกลุ่มออกไปเป็นชายขอบของชุมชน
ตนเอง
อย่างไรก็ตาม การศึกษาของอัฐมาก็วกกลับมาที่การปะทะตอบโต้ชว่ งชิงกันระหว่างสองกลุ่มซึ่งเหมือนเป็นคู่
ตรงข้าม แต่เป็นคู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ระหว่างรัฐกับชุมชน แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมสองชนิดที่นยิ าม
ความเป็นเมืองน่าอยู่แบบวัฒนธรรมชุมชนโหยหาอดีตที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน การอธิบายเช่นนี้ จากัดกรอบอยู่
เพียงในเวลาหนึ่ง แต่ไม่เห็นพัฒนาการของการประกอบสร้างความหมายทั้งสองชุดที่แตกต่างกันว่าเดินทางมาอย่างไร
ในบริบททางประวัติศาสตร์ของย่านพระอาทิตย์ ที่น่าจะทาให้เห็นคาอธิบายที่ล่ืนไหลของความหมายเมืองน่าอยู่ที่ก่อ
ตัวขึ้นมาในปัจจุบันมากกว่าที่อัฐมาสนใจศึกษาในช่วงเวลาเดียว
การทบทวนวรรณกรรมเมืองน่าอยู่ในจังหวัดพะเยา
จากการสืบค้ นงานที่ มีลัก ษณะทางวิชาการที่ เกี่ย วข้อ งกั บการศึก ษาครั้งนี้ พบว่า วรรณกรรมในพะเยา
แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ คือ 1) การศึกษาประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น กับ 2) การศึกษาและพัฒนาเมืองน่า
อยู่ตามแนวทางของหน่วยงานรัฐ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ กับงานทางวิชาการที่ศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่โดยอาศัยการท่องเที่ยว เช่น ศักยภาพการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวชุมชน:
ชุมชนบ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา (ประกอบศิริ ภักดีพินิจ , 2553: 82-90) แผนการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ตามขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา (ยุชติ า กันหามิ่ง และ กรรณิกา พิมลศรี
, 2555: 594-605) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสันหนองเหนียว
จังหวัดพะเยา (ประกอบศิริ ภักดีพินจิ และวิสา บุญนัดดา, 2555: 564-571) โครงการ “การสืบค้นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์” (ประกอบศิริ ภักดีพนิ ิจและคณะ, 2556) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวและเรียนรู้บนพื้นฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา (ประกอบศิริ ภักดีพินจิ , 2556: 67-79) ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา
ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมภิ าคลุ่มแม่นาโขง
้
(กรรณิการ์ พิมลศรีและอดิศร เรือลม, 2556: 7-19)
วรรณกรรมทั้งสองประเภทมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น กล่าวคือ งานศึกษาทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเป็นฐานรองรับและสร้างอุดมการณ์เมืองน่าอยู่แบบวัฒนธรรมชุมชนที่หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากนั้น อิทธิพลของงานดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มงานวิ ชาการที่
ศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่มีแนวทางที่คล้ายคลึงกันโดยขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวแบบการจัดการวัฒนธรรมนั่นเอง ซึ่งใน
ปัจจุบัน กระแสการศึกษาด้านนี้ ส่วนหนึ่งก็คือ การตอกย้าให้เห็นความสาคัญของการประกอบสร้างความหมายเมือง
พะเยาน่าอยู่เพียงหนึ่งชุด นั่นคือ การจัดการวัฒนธรรมและชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
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สรุปผล
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นเมืองและชนบท วัฒนธรรมชุมชน การประกอบสร้าง และการศึกษาเมืองน่าอยู่
สะท้อนให้เห็นรูปแบบการศึกษาตั้งแต่การให้ความหมายของเมืองและชนบทที่เริ่มมีมโนทัศน์ชุมชนนิยม-วัฒนธรรม
ชุมชนเป็นอานาจครอบงาเป็นมายาคติหลักเรื่องเล่าหลัก มายาคติดังกล่าวส่งผลให้การศึกษาต่อ ๆ มา เสนอภาพของ
การต่อสู้ระหว่างการประกอบสร้างความหมายกระแสหลักของชุมชนเมืองหรือชนบทกับอิทธิพลจากภายนอกเช่น รัฐ
ความทันสมัยและทุน ในระยะต่อมาจึงสะท้อนภาพของการแตกตัว แปรเปลี่ยนและลื่นไหลของการประกอบสร้าง
ความหมายแบบวัฒนธรรมชุมชนในบริบททางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถเลือกรับปรับใช้ต่อรองกับอานาจรัฐ ความ
ทันสมัยและทุนได้ ประการสุดท้ายคือ การแตกตัวของความหมายแบบวัฒนธรรมชุมชนของความเป็นเมืองน่าอยู่ที่
ปะทะระหว่างกันเอง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การประกอบสร้างเมืองน่าอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของ
การแสดงอัตลักษณ์และมโนทัศน์สังคมแบบวัฒนธรรมชุมชน แม้แต่งานวิจัยในพะเยาที่ยกตัวอย่างมา ก็เป็นตัวแทน
ของวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ผ่านการท่องเที่ยว ประเด็นที่ควรเป็นข้อพิจารณา
สาคัญซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย ที่กล่าวมา จึงมิใช่การค้นหาความเป็นเมืองพะเยาน่าอยู่ว่ามีรูปแบบที่หนีออกไปจาก
กรอบคิดวัฒนธรรมชุมชนได้หรือไม่อย่างไร แต่เป็นการศึกษาที่อยูภ่ ายใต้ใจกลางคาถามสาคัญว่า “เหตุใดกรอบคิด
วัฒ นธรรมชุม ชนจึงมีอานาจครอบงาและมีความสาคัญ ต่อการประกอบสร้างความหมายเมือ งพะเยาน่าอยู่ และ
ความหมายนั้นแปรเปลี่ยนไปแต่ละช่วงเวลาอย่างไร”
การหาค าตอบข้ า งต้ น อาจต้ อ งย้ อ นศึ ก ษาให้ เห็ น ถึ ง พลวั ต ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องการประกอบสร้ า ง
ความหมายเมืองพะเยาน่าอยู่ที่มีความลื่นไหลในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมใน
จังหวัดและความเป็นรัฐชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดพะเยาในแต่ละยุคสมัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการประกอบ
สร้างความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นเมืองพะเยาน่าอยู่ดังกล่าวอย่างไร และภายใต้
การประกอบสร้างแต่ละช่วงมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของกลุม่ ต่าง ๆ ในการให้ความหมายที่สัมพันธ์กันในรูปแบบไหน
อย่างไรบ้าง
การหาคาตอบ จึงเป็นการพยายามทาความเข้าใจว่า ทาไมเมืองน่าอยู่ในมโนทัศน์วัฒนธรรมชุมชนที่ปรากฏ
จากตัวแสดงทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมถูก ชูให้ก ลายเป็นภาพตั วแทนของจังหวัดพะเยาเพื่ อสนองตอบต่อ
อานาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็พยายาม
ลบเลือนภาพลักษณ์หรือข้อเท็จจริงทางสังคมที่ไม่สอดคล้องให้กลายเป็นอื่นของเมืองน่าอยู่ไป
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การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น สาหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
The study and development of the basic sign language learning kit for PreSchool Children with hearing impairment
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา1* และ พจนา โพธิจันดี2
Songwut Egwutvongsa¹* and Potjana Pojandee²
บทคัดย่อ
การศึกษาและพัฒนาครั้งมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบือ้ งต้น ระดับชั้นปฐมวัย
2. เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และความคิดเห็นของคุณครูประจาชั้นที่มีต่อชุดอุปกรณ์
การเรีย นรู้ ภ าษามือ เบื้อ งต้น ระดั บ ชั้น อนุ บาล 4. เพื่อ เปรีย บเที ย บผลการเรีย นรู้ก่ อ นและหลั งการเรีย นรู้ด้ วยชุด
อุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้น ระดับชั้นปฐมวัยที่พัฒนาใหม่
ขอบเขตการวิจัย ประชากร คือ นักเรียนชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่องการได้ยนิ จานวน 40 คน ในโรงเรียน
เศรษฐเสถียร (ปีการศึกษา 2558) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชัน้ อนุบาลที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน จานวน
33 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อน/หลัง
ของเด็กหูหนวกระดับอนุบาลที่มีต่อสื่อการสอนที่พัฒนาใหม่ และวิเคราะห์ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ t-test Independent
ผลการทดสอบระหว่างเรียนที่มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 16.38 คะแนน(E1) และผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 24.76 คะแนน(E2) พบว่าชุดอุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะภาษามือเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ (E1:E2) เท่ากับ 81.90:82.53 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80:80 ตามสมมุติฐานที่กาหนด
และการทดสอบสถิติ t-test dependent พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้
ภาษามือเบือ้ งต้นที่พัฒนาใหม่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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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 1.90:8 2.5 3 , which had past the standard of 8 0:8 0 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

บทนา
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ เด็กที่สูญ เสียทางการได้ยินอย่างรุนแรง ทาให้ไม่สามารถพูดได้
เหมือ นเด็ ก ปกติ เรีย กว่า เด็ ก หู ห นวก มั ก เกิ ด ในครอบครัวที่ มี ก ารได้ ยิน ปกติและใช้ภ าษาพู ด ในการสื่อ สาร เมื่ อ
ผู้ปกครองรู้ว่าเด็กมีปัญหาการได้ยนิ ผู้ปกครองที่ไม่มคี วามพร้อมด้านการเงินและเวลาจะส่งลูกเข้าโรงเรียนโสตศึกษา
เด็กหูหนวกทุกคนจะต้องเริ่มเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อปรับพื้นฐาน ภาษามือจึงกลายเป็นภาษาแรกที่ใช้ในการ
สื่อสารของเด็กหูหนวก โดยใช้มือ แสดงสีหน้าอารมณ์ และกิริยาท่าทางประกอบ โดยเฉพาะวิธีการสอนภาษ ามือ
เบื้องต้นสาหรับเด็กอนุบาล ในเรื่องของพยัญชนะไทย ก – ฮ จะมีความแตกต่างจากเด็กปกติตรงรูปแบบการเรียง
พยัญชนะ เพราะต้องใช้น้ิวมือในการสะกด หรือเรียกว่า ภาษามือไทยประดิษฐ์ และยังแตกต่างจากภาษามืออเมริกัน
ซึ่งเป็นต้นแบบของภาษามือไทย แต่มคี วามซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากมีการสะกดหลายจังหวะในพยัญชนะตัวเดียว ทา
ให้ยากต่อการเรียนรู้และจดจาภาษามือเบื้องต้นสาหรับเด็กหูหนวกที่อยู่ในระดับชั้นอนุบาล จึงกลายเป็นปัญหาที่
นาไปสู่การวิจัย
นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสื่อการสอนสาหรับเด็กหูหนวกในชัน้ เรียน กรณีศกึ ษาโรงเรียนเศรษฐเสถียรและ
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ พบว่า สื่อการสอนมักเป็นหน้าที่ของครูประจาชั้นและส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ครูสามารถหา
ได้และทาสื่อการสอนด้วยตัวเอง เช่น กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ทนทาน ส่วนภาพประกอบภาษามือ
อ่านเข้าใจยากและมักใช้สีขาวดา ไม่มีสีสัน ทาให้ ดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้น้อย และที่สาคัญก็คือ ของเล่นภาษามือ
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สาหรับเด็กหูหนวกโดยเฉพาะยังขาดการพัฒนาเพื่อสร้างพัฒนาการให้กับเด็กระดับปฐมวัยที่มีความบกพร่อง ตรงข้าม
กับต่างประเทศจะพบว่า มีการผลิตของเล่นภาษามือในรูปแบบต่างๆ เช่น บล็อก โดมิโน เกมกระดาน จึงแสดงให้เห็น
ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็กก็คือ การเล่น ดังที่ เพียเจต์ (Piaget , 1965) กล่าวว่า การเล่นเป็นกระบวนการพัฒนา
ทางสติปัญญา ดังนั้นครูไม่ควรมองข้ามและสามารถนาการเล่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งชุดอุปกรณ์
การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล จึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งคล้ายของเล่นที่จะช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา
ของเด็ก ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความเพลิดเพลินในขณะร่วมกิจกรรม และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างเด็ก
หูหนวกกับครูประจาชั้น หรือเพื่อนเด็กหูหนวกด้วยกัน ดังนัน้ จึงเป็นประเด็นสาคัญในการศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์
การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อพัฒนาสื่อการสอนภาษามือที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และทาให้เด็กหูหนวก
สามารถเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนโสตศึกษา โดยคุณครูสามารถนาไป
สอนเด็กหูหนวกในชั้นเรียนอนุบาลได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบือ้ งต้น ระดับชั้นปฐมวัย
2. เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้น ระดับชั้นปฐมวัย
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และ
ความคิดเห็นของคุณครูประจาชัน้ ที่มีต่อชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้น ระดับชั้นอนุบาล
4. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษา
มือเบือ้ งต้น ระดับชั้นปฐมวัยที่พัฒนาใหม่

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ของเด็กระดับชัน้ อนุบาล อาศัยกรอบทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget ,1965) แบ่งออกเป็น
4 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (0-2 ปี)
2. ขั้นเริ่มมีความคิดความเข้าใจ (2-7 ปี)
3. ขั้นเริ่มปฏิบัตกิ ารคิดเป็นรูปธรรม (7-11 ปี)
4. ขั้นปฏิบัตกิ ารคิดแบบนามธรรม (11 ปีขนึ้ ไป)
ซึ่ ง เด็ ก ปฐมวั ย จั ด อยู่ ในขั้ น เริ่ ม มี ค วามคิ ด ความเข้ า ใจ คื อ เริ่ ม เรี ย นรู้ ภ าษาและเข้ า ใจเครื่อ งหมายหรื อ
สภาพแวดล้อมรอบตัว สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นการคิดพื้นฐานที่อาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ก. ระยะก่อนเกิดความคิดรวบยอด เด็กชอบสารวจ ตรวจสอบ สนใจว่าทาไมเหตุการณ์ต่างๆจึงเกิดขึ้นและ
เกิดได้อย่างไร เริ่มใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ ยึดตัวอย่างเป็นศู นย์กลาง คิดอย่างมีเหตุผลตามใจ
ตัวเอง ตัดสินต่างๆตามที่ตนมองเห็น
ข. ระยะการคิดแบบใช้ญ าณหยั่งรู้ มีความคิดเกี่ยวกับบางสิ่งที่รวดเร็วโดยไม่คานึงถึงรายละเอียด การ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงง่าย เข้าใจเรื่องจานวน เรื่องความคงที่ เริ่มคิดว่าบางสิ่งยังคงเดิม ไม่คานึงถึงรูปร่างและจานวนที่
เปลี่ยนไป เข้าสังคมได้มากขึน้ และเลียนแบบบทบาทต่างๆ
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2. รูปแบบของชุดอุปกรณ์ การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล โดยอาศัยกรอบแนวคิดการสอน
ภาษาแบบผสมผสานของ (มลิ วัล ย์ ธรรมแสง. 2550:103) น าวิธีสอนภาษาแก่คนหูหนวก ซึ่งการสอนภาษาแบบ
ผสมผสาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการได้รับรู้ภาษา (Language Exposition) ขั้นจาได้ (Language Recognition )
ขั้นเข้าใจ (Language Comprehension) ขั้นการผลิตภาษา (Language Production) ขั้น การขัดเกลาภาษา (Language
Refinement)
3. สมมุติฐาน : ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด E1/E2=80/80 และผลสมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาลที่
พัฒนาใหม่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารสอนภาษามื อ เบื้ อ งต้ น ระดั บ ชั้ น ปฐมวั ย สามารถแยกรายละเอี ย ด
กระบวนการวิจัยออกเป็นรายด้าน ดังนี้
ประชากร คื อ นั ก เรีย นระดั บชั้น อนุ บาลที่ มีค วามบกพร่องทางการได้ ยิน (หู ห นวก) และครูประจ าชั้นอนุ บาล ใน
โรงเรียนเศรษฐเสถียรและโรงเรียนโสตศึกษาทุง่ มหาเมฆ จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชัน้ อนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) จานวน 33 คน และครู
ประจาชัน้ อนุบาล จานวน 1 คน ในโรงเรียนเศรษฐเสถียรและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือการวิจัย คือ การสังเกตการณ์ทางตรงด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเล่น บุคลิกภาพ การเข้าสังคม
ของเด็กหูหนวกระดับอนุบาล
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การเล่น บุคลิกภาพ การเข้าสังคมของเด็กหูหนวกระดับอนุบาล โดยใช้เกณฑ์จากทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปัญญา
และทฤษฎีพัฒนาการทางการเล่นของเพียเจต์ (1965) และทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดในการเรียนรู้ของมนุษย์
2. เพื่ อ ออกแบบชุ ด อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นรู้ ภ าษามื อ เบื้ อ งต้ น ระดั บ ชั้ น ปฐมวั ย สามารถแยกรายละเอี ย ด
กระบวนการการวิจัยออกเป็นรายด้าน ดังนี้
ประชากร คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จานวน 3 ท่าน โดยใช้วธิ ีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย คื อ แบบสอบถามระดั บ ความคิ ด เห็ น โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด หลั ก กา รออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (ธีระชัย สุขสด, 2544) มี 9 ข้อ โดยผู้วิจัยได้นามาใช้เพียง 6 ข้อที่สอดคล้องกับผลิตภัณ ฑ์
ดังนี้ (1) หน้าที่ใช้สอย (2) ความปลอดภัย (3) ความแข็งแรง (4) ความสะดวกสบายในการใช้งาน (5) ความสวยงาม
(6) วัสดุและวิธีการผลิต
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และ
ความคิดเห็นคุณครูที่มีต่อชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้นระดับชั้นปฐมวัย
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ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และครูประจาชั้นอนุบาล
ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) จานวน 5คน และครู
ประจาชัน้ อนุบาล จานวน 1 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือการวิจัย คือ 1)แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กหูหนวกระดับอนุบาลที่มีต่อสื่อการสอน โดยการ
ทดสอบความรู้ก่อนใช้และหลังใช้ส่อื การสอน 2)แบบประเมินความพึงพอใจของคุณครูประจาชัน้ ของเด็กหูหนวกระดับ
อนุบาลที่มีต่อสื่อการสอน โดยใช้หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน มี 6 ข้อ 1)ความเหมาะสม – มีความเหมาะสม
กับจุดมุ่งหมายและชั้นเรียน 2)ความเชื่อถือได้ – มีเนื้อหาถูกต้อง 3)ความน่าสนใจ – ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน
และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4)การรวบรวมและความสมดุล – เรียนรู้เข้าใจง่าย 5)คุณ ภาพด้านเทคนิค – มี
ภาพประกอบชัดเจน สีที่ใช้มคี วามเหมาะสมกับเด็ก 6)ราคา – เป็นสื่อที่มีราคาคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการเรีย นรู้ ก่ อ นและหลั ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุด อุ ป กรณ์ ก ารเรีย นรู้ ภ าษามื อ เบื้อ งต้ น
ระดับชั้นปฐมวัยที่พัฒนาใหม่ สามารถแยกรายละเอียดกระบวนการการวิจัยออกเป็นรายด้าน ดังนี้
ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน (หูหนวก) จานวน 40 คน ในโรงเรียนเศรษฐ
เสถียร
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) จานวน 33 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มจากนักเรียนที่มาเรียนในวันที่ทาการทดลอง
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบประเมินผลการเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้น ก่อน/หลัง ของเด็กหูหนวกระดับอนุบาลที่
มีตอ่ สื่อการสอนที่พัฒนาใหม่ โดยการทดสอบความรู้ก่อนใช้และหลังใช้สื่อการสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ t-test Independent

ผลการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า 1)การจัดสภาพแวดล้อมใน
การสอนภาษามือ จะมีนักเรียนประมาณ 33 คน การสอนมักจัดให้นักเรียนนั่งเก้าอีใ้ นลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม และ
มีคุณครูประจาชั้นสอนอยู่ตรงกลาง เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านปากและเห็นท่าทางมือของครูได้ชัดเจน 2)สื่อการ
สอนภาษามือมีลักษณะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ จากกระดาษแข็ง ฟิวเจอบอร์ด แผ่นภาพ บัตรคา เป็นลักษณะการผลิตสื่อแบบ
ง่ายๆ เพราะเป็นหน้าที่ของครูประจาชั้น ส่วนภาพประกอบมักเป็นสีขาวดา ไม่มีสีสัน ทาให้ดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้
น้อย อ่านยาก มีความขาดแคลนในส่วนของเล่นเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กหูหนวกโดยเฉพาะ

ภาพที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบและวิธีการสอนทักษะภาษามือสาหรับเด็ก
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ความต้องการของครูประจาชั้นที่มีต่อสื่อการสอนที่ใช้งานง่าย ใช้ได้นานและในการสอนทุกครั้งจะต้องมีผล
ย้อนกลับทันทีว่านักเรียนตอบถูกหรือผิด เน้นการสอนเป็นกลุ่มและสอนซ้าๆให้เด็กจาได้ เด็กหูหนวกในระดับชั้น
อนุบาลจะมีอายุตั้งแต่ 3 - 8 ปี เพราะเมื่อผู้ปกครองรู้ว่าเด็กมีปัญหาการได้ยินและส่ งเด็กเข้าโรงเรียนเศรษฐเสถียร
หรือโรงเรียนโสตศึกษาทุง่ มหาเมฆซึ่งเป็นโรงเรียนประจา เด็กจะต้องเริ่มเรียนภาษามือเบือ้ งต้นในระดับชั้นอนุบาลก่อน
เพื่อปรับพื้นฐานและช่วยให้สามารถสื่อสารภาษามือกับผู้อ่ืนได้ ด้านพฤติกรรมของเด็กหูหนวกจะแตกต่างไปตามวัย
และระดับสติปัญญา เนื่องจากมีทั้งเด็กหูหนวกที่ปกติและพิการซ้าซ้อน ได้แก่ สายตาสั้น สมาธิสั้น และออทิสติก
นอกจากนี้ เด็กหูหนวกยังมีพฤติกรรมการเล่นที่รุนแรง เนื่องจากการไม่ได้ยินเสียงนั้นทาให้ต้องใช้กล้ามเนื้อ หรือ
ร่างกายมากกว่าเด็กปกติ แต่อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพหรือการเข้าสั งคมของเด็กหูหนวกระดับชั้นอนุบาลยังเหมือน
เด็กปกติทั่วไป คือ เริ่มเข้าสู่สังคมเพื่อน รู้จักการเล่นแบบกลุ่มมากขึ้น ดังที่ เพียเจต์( Piaget , 1965) กล่าวในทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาว่า เด็กวัย 2 – 7 ปีนั้น จะอยู่ในระยะการคิดแบบใช้ญาณหยั่งรู้ คือ มีความคิดเกี่ยวกั บบาง
สิ่ งที่ รวดเร็ วไม่ค านึงถึ งรายละเอีย ด การตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นแปลงง่าย เข้า ใจเรื่อ งจ านวน เข้าสั งคมได้ ม ากขึ้น และ
เลียนแบบบทบาทต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่กล่าวว่า วัย 3 – 7 ปี
นัน้ อยู่ในขั้นการเรียนรู้ด้วยภาพและจินตนาการ คือ เด็กสร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของ
จริงได้ สิ่งที่เร้าความสนใจเด็กหูหนวกมากที่สุด คือ สี แสง และการเคลื่อนไหว ในส่วนการสอนภาษามือเบื้องต้น จะ
เริ่มสอนที่ของจริงหรือธรรมชาติที่เด็กเห็นทั่วไปก่อน เช่น สัตว์ สิ่งของ เรียกว่า ภาษามือธรรมชาติ เนื่องจากสอนง่าย
เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว ซึ่งเด็กเคยเห็นในชีวิตประจาวันและจะต้องใช้ในการสนทนาเบือ้ งต้น จากนั้นจึงเริ่มสอนภาษามือ
ไทยประดิษฐ์ คือ การนับจานวนตัวเลข 1 – 10 และการสะกดพยัญชนะไทย ก – ฮ ตามลาดับ ส่วนการสอนภาษามือ
เรื่องพยัญชนะไทย ก – ฮ มีความแตกต่างกับพยัญชนะไทยของเด็กปกติอย่างสิ้นเชิง โดยมีการบวกตัวเลขและใช้ภาษา
มือหลายท่าในการสะกด ทาให้ครูต้องสอนซ้าๆทุกวันเพื่อให้เด็กจาได้ วิธีการสอนพยัญ ชนะจะเรียงตามตัวเลขดัง
รูปภาพข้างต้น

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การสะกดนิว้ มือพยัญชนะไทย
การเล่นแบบสร้างจินตนาการจะมีมากสุดในเด็กที่อายุ 5 – 8 ขวบ และการเล่นที่สาคัญ คือ การก่อสร้าง
เด็กจะเริ่มรู้จักเก็บและสะสมสิ่งของเพื่อนามาก่อสร้างหรือประดิษฐ์ ดังที่ ฟรอเบล (Frobel) บิดาแห่งการอนุบาลศึกษา
เชื่อว่า การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเด็กมีอายุ 4 – 5 ขวบ เด็กเริ่มเรียนรู้การเข้ากลุ่ม เป็นการเล่นแบบร่วมมือ
เพื่อเข้าสังคมและมีปฏิสัม พันธ์กั บสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีก ารพั ฒ นาการทางสติปัญ ญาของเพียเจต์
(Piaget , 1965) ซึ่งกล่าวว่า เด็กอนุบาล (2-7 ปี) อยู่ในขั้นเริ่มมีความคิดความเข้าใจ แบ่ง 2 ขั้น มีความเข้ าใจแคบ
เข้าใจเพียงแต่ส่งิ ที่ตาตนมองเห็น รับรู้ เชื่อในทรงเดิมของวัตถุ อยูใ่ นโลกจินตนาการ ชอบเล่นบทบาทสมมุติ
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ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย SWOT
2. เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยการนาหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้งานโดยสรุป ดังนี้
ก.ขั้นร่างแบบ (IDEA SKETCH) ออกแบบวิธีการเล่นให้สอดคล้องกับวิธีการสอนภาษามือเบื้องต้นสาหรั บเด็ก
หูหนวกในระดับชั้นอนุบาล อิงการเล่นแบบก่อสร้างเพื่อเสริมจินตนาการ ใช้การ์ตูนเป็นแรงบันดาลใจ
ข. ขั้นแก้ไขและพัฒ นาจากการร่างแบบ (SKETCH DESIGN) มีการก าหนดแรงบันดาลใจ คือ กระต่ายที่ มี
ความอ่อนโยน น่ารัก ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเด็กวัยอนุบาล มีการออกแบบโดยสร้างแนวคิด (Concept design) ต่างๆ
ให้มีเรื่องราวมากขึ้น เพื่อความน่าสนใจ จึงนาไปสูก่ ารออกแบบ
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สร้างแรงบันดาลใจ มาจากตัว
การ์ ตู น ที่ ช่ ว งวั ย ของเด็ ก ให้
ความสนใจเพื่ อ น ามาพั ฒ นา
รู ป ร่ า งและรู ป ทรงให้ มี ค วาม
เหมาะสมและเร้าความสนใจ
ข้อจากัดทางการ
ออกแบบ

กาหนดวิธีการเล่นสาหรับเด็ก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน
ทักษะภาษามือ โดยผสมผสาน
แรงบันดาลใจและข้อจากัด มา
ใช้เพื่อสร้างแนวคิด

ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์แรงบันดาลใจเพื่อสร้างข้อจากัดทางการออกแบบ
ค. ออกแบบภาพประกอบภาษามือ ตัวอั กษร และรูปภาพประกอบพยัญชนะ ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพประกอบ
ประเภทการ์ตูน เพื่อให้เด็กได้เกิดจินตนาการ โดยมีการตัดเส้ นขอบสีดา มีรายเอียดไม่เยอะ เพราะการรับรู้ของเด็กวัยนี้ยัง
รับรู้ได้ไม่เต็มที่ ส่วนสีก็ได้นาสีจากสีไม้ที่เด็กคุ้นเคยกันดี และใช้สีเพื่อกาหนดประเภทของการสะกดพยัญชนะ

ภาพที่ 5 แสดง SKETCH DESIGN ภาพประกอบภาษามือ
ง. ขั้น การวิเคราะห์แบบ ซึ่งทาการประเมินผลการออกแบบโดยผู้ ทรงคุณ วุฒิทางด้ านการออกแบบและ
ทางด้านการสอนภาษามือสาหรับเด็กปฐมวัย
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Sketch Design แบบที่ 1,2,3
รายการประเมิน
1. หน้าที่ใช้งานในการใช้งาน
2. ความปลอดภัยสาหรับเด็กใช้งาน
3. ความแข็งแรงเหมาะสมกับรูปแบบ
4. มีเอกลักษณ์และสวยงามน่าใช้
5. วัสดุกรรมวิธีการผลิตเหมาะสม
ผลการประเมินรวม

x̄
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33

Design 1 (n=3)
S.D. ความหมาย
0.57
มาก
0.57
มาก
0.57
มาก
0.57
มาก
0.57
มาก
0.57
มาก

x̄
3.33
3.33
2.67
3.67
2.67
3.17

Design 2 (n=3)
S.D. ความหมาย
0.57 ปานกลาง
0.57 ปานกลาง
0.57 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
0.57 ปานกลาง
0.65 ปานกลาง

x̄
3.67
3.33
3.00
3.67
3.67
3.34

Design 3 (n=3)
S.D. ความหมาย
0.57
มาก
0.57 ปานกลาง
0.00 ปานกลาง
0.57
มาก
0.57
มาก
0.45 ปานกลาง

สรุปผลการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า Design 1 มีความเหมาะสมเพื่อนามาพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อ
ผลิตจริงในการทดลองใช้งานจริง ที่ระดับความเหมาะสมมาก ( x̄=4.33 , S.D.=0.57) ซึ่งมีจุดเด่นในด้านหน้าที่ในการ
ใช้งานและความแข็งแรงเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กช่วงปฐมวัย
จ. ขั้นการสร้างโมเดลต้นแบบเบื้องต้นเพื่อนาไปทดลอง เป็นขั้นตอนการทดลองขึ้นรูปแบบของต้นแบบเพื่อ
การทดลองใช้งานและพัฒนาปรับปรุงเบือ้ งต้น

ภาพที่ 6 กระบวนการผลิตต้นแบบเพื่อทดลองใช้งาน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หู หนวก) และ
ความคิดเห็นคุณครูที่มีต่อชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้นระดับชั้นปฐมวัย
ก. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการทดลองชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล
ซึ่งผลจากการประเมินความรู้เด็กก่อนและหลังใช้งาน โดยครูประจาชัน้ ได้ประเมินความรู้เด็กก่อนและหลังใช้งานโดย
การทดสอบเด็กให้ทาภาษามือตามที่ครูช้พี ยัญชนะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการประเมินจากการสังเกตการณ์ พบว่า
ก่อนใช้งาน: เด็กหูหนวกที่ปกติสามารถทาภาษามือได้ส่วนใหญ่ ส่วนเด็กหูหนวกที่พกิ ารซ้าซ้อนยังไม่สามารถ
ทาภาษามือได้ มักทามือตามเพื่อน
หลังใช้งาน: สอนครั้งแรก เด็กหูหนวกที่ปกติสามารถทาภาษามือได้ทุกตัว ส่วนเด็กหูหนวกที่พิการซ้าซ้อน
สามารถทาภาษามือได้เป็นบางตัว สอนซ้า 3 ครั้ง เด็กหูหนวกปกติสามารถทาภาษามือได้ครบทุกตัว และเด็กหูหนวก
ที่พิการซ้าซ้อนสามารถทาภาษามือได้เกือบทุกตัว
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ภาพที่ 7 กระบวนการทดลองประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอนจริงของครูประจาชัน้
เด็กหูหนวกที่ปกติเมื่อทดสอบความรู้ก่อนเรียนจะทาภาษามือได้เกือบส่วนใหญ่ มีนิสัยกล้าแสดงออก ชอบ
ลองผิดลองถูก ชอบสอนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทาผิดและเข้าไปหาบล็อกแทนให้เลย มีการคิดวิธีการเล่นใหม่ๆเอง เพราะ
เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจแล้วจึงเกิดความเบื่อจึงหันไปเล่นอย่างอื่นแทน เช่น การต่อบล็อกตามจินตนาการ การเล่นจับคู่
บล็อกในถาด

ภาพที่ 8 การสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้
เด็กหูหนวกที่เรียนรู้ช้ายังทาภาษามือไม่ค่อยได้ ชอบใช้สายตาดูเพื่อนและทาภาษามือตาม ไม่กล้าลองผิดลอง
ถูก ครูต้องค่อยๆสอน เด็กจึงเกิดความเข้าใจ ในส่วนของเด็กหูหนวกที่เป็นออทิสติกมีลักษณะอยู่นิ่ง ชอบเหม่อลอย ไม่
ชอบเข้าสังคมเพื่อน เมื่อครูสอนเป็นกลุ่ม เด็กจะไม่ยอมมีส่วนร่วม แต่ถ้าครูสอนตัวต่อตัว เด็กจะปฏิบัติตามและทา
ภาษามือได้เหมือนเด็กปกติและเด็กหูหนวกที่สมาธิสั้นหรือเรียกว่าไฮเปอร์ จะมีลักษณะอยู่ไม่น่ิง เบนความสนใจอย่าง
รวดเร็ว ไม่ค่อยเชื่อฟังครู ทาภาษามือได้เป็นบางตัว เนื่องจากไม่ค่อยชอบคิด จึงมักใส่บล็อกผิดพยัญชนะเสมอ แต่
ในขณะที่ครูสอน เด็กมักหยิบบล็อกดูรูปภาพและทาภาษามือเอง มีการเรียนรู้ดว้ ยตัวเองในขณะที่ครูสอนเด็กคนอื่น
ข. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูประจาชัน้ อนุบาล หลังจากทดลองเสร็จประเมินความพึงพอใจที่มตี ่อ
ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ให้ครูประจาชั้น จานวน 1 คน โดยใช้หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน จานวน 6 ด้าน จาก
กระบวนการสังเกตเพื่อประเมินผล
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ตารางที่ 2 แสดงการภายหลังจากกระบวนการทดลองใช้งานเบือ้ งต้นก่อนจะนารูปแบบมาแก้ไขและผลิตจริง
รายการสังเกตเพื่อประเมินสาหรับพัฒนาต้นแบบ
คะแนน
ระดับความสาคัญ
1. ขนาดมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก
4
มาก
2. มีเนื้อหาภาษามือและภาพประกอบที่ถูกต้องชัดเจน
5
มากที่สุด
3. ดึงดูดความสนใจเด็กและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
5
มากที่สุด
4. เรียนรู้เข้าใจง่าย
5
มากที่สุด
5. มีความสวยงาม
5
มากที่สุด
6. สีที่ใช้มคี วามเหมาะสมกับเด็ก
4
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยผลรวม
4.67
มากทีส่ ุด
จากนั้นนาแนวคิดและภาพต้นแบบจากขั้นพัฒนาและออกแบบสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ (Prototype)
ผู้วิจัยได้พัฒนาและออกแบบให้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้นมีการใช้งานที่สะดวกสบาย โดยเพิ่มล้อลากเข้า
ไป มีการแก้ไขขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กและครูประจาชั้น

ภาพที่ 9 แสดงภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ ( Prototype )
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการเรีย นรู้ก่ อ นและหลั ง การเรีย นรู้ด้ วยชุด อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นรู้ ภ าษามือ เบื้อ งต้ น
ระดับชั้นปฐมวัยที่พัฒนาใหม่
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรีย นที่เรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์
การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัยที่พัฒนาใหม่ จากการทดสอบคะแนนการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อนาผล
คะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยชุด
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นรู้ ภ าษามื อ เบื้ อ งต้ น ระดั บ ชั้ น ปฐมวั ย ที่ พั ฒ นาใหม่ โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ t-test dependent น า
องค์ประกอบของความรู้ทั้ง 2 องค์ประกอบมาทาการทดสอบระหว่างเรียนที่มีคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน ซึ่ง
นัก เรียนได้ คะแนนเฉลี่ย รวมทั้งหมด 16.38 คะแนน(E1) และผลการทดสอบผลสั มฤทธิ์ห ลั งเรีย นคะแนนเต็ม 30
คะแนน ซึ่งนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 24.76 คะแนน(E2) วิเคราะห์พบว่าชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
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ภาษามือเบื้องต้น โดยส่งเสริมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1:E2) เท่ากับ 81.90:82.53 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80:80 เป็นไป
ตามสมมุตฐิ านที่กาหนดไว้
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษามือเบือ้ งต้นที่พัฒนาใหม่
ทดสอบเชิงภาคสนาม
ผลคะแนนเต็ม
ผลคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพอุปกรณ์
ระหว่างเรียน (E1)
30
16.38
81.90
หลังเรียน (E2)
30
24.76
82.53
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้น
คะแนน
จานวนผูเ้ รียน
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ
(N)
(S.D.)
t-test
(X )
ก่อนเรียน
33
18.78
5.48
14.63*
หลังเรียน
33
24.27
2.14
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (α=0.05 , df=32 , t=1.69)
เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้วธิ ีการทดสอบทางสถิติ t-test dependent พบว่า ค่าทดสอบทางสถิติมคี ่าเท่ากับ 14.63 ซึ่งผลที่
ได้มีค่ ามากกว่าค่ า t จากที่ α=0.05 df=32 มีตาราง t=1.69 ค่าคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่ม เด็ก นั กเรียนที่ เรีย นด้ วยชุด
อุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน นั้นพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 จึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดอุปกรณ์ก ารเรียนรู้ภาษา
มือเบือ้ งต้นที่พัฒนาใหม่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
2. การประเมินความพึงพอใจเชิงเนื้อหา : เป็นการประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้นที่พัฒนาใหม่ โดยแยกการประเมินตามรายละเอียดดังนี้
x̄
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
การประเมินเชิงเนื้อหาการเรียนรู้ทางการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับการสร้างความรู้ทางการใช้ภาษามือ
3.33 0.57 เหมาะสมปานกลาง
2. เนื้อหามีการจัดเรียงลาดับความรู้ที่ชัดเจนและเหมาะสม
4.00 0.57
เหมาะสมมาก
3. เนื้อหามีองค์ความรู้ที่สง่ เสริมการเรียนภาษามือที่เหมาะสม
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
4. ส่งเสริมรูปแบบเรื่องทักษะภาษามือร่วมกับการออกแบบเหมาะสม 4.33 0.57
เหมาะสมมาก
5. รูปแบบการเรียนรู้มีความยาวที่เหมาะสมกับการสอนใน 1 ชั่วโมง
3.66
1.15
เหมาะสมมาก
6. เนื้อหามีความครบถ้วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษามือ
4.00 0.57
เหมาะสมมาก
การประเมินเชิงส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. ชุดอุปกรณ์ชว่ ยกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม
3.66 0.57
เหมาะสมมาก
2. ชุดอุปกรณ์ชว่ ยให้เด็กมีความสนใจและเร้าความสนใจได้เหมาะสม 4.33 0.57
เหมาะสมมาก
3. ชุดอุปกรณ์ชว่ ยให้เข้าใจลักษณะของตัวอักษรและภาพได้เหมาะสม 5.00 0.00
เหมาะสมมากที่สุด
4. ชุดอุปกรณ์มสี ีสันและรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กในการเรียนรู้ได้ดี
4.33 0.57
เหมาะสมมาก
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รายการประเมิน
5. ชุดอุปกรณ์ชว่ ยสร้างการจดจาในแต่ละตัวอักษรได้ชัดเจน
6. ชุดอุปกรณ์สร้างความรู้ทักษะภาษามือเบือ้ งต้นได้อย่างเหมาะสม
รวมค่าเฉลี่ย

x̄

4.33
3.66
4.02

S.D.
0.57
0.57
0.57

ความหมาย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากผลการศึกษานั้นพบว่าชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นที่พัฒนาใหม่ อันดับที่ 1 ชุดอุปกรณ์ช่วยให้
เข้าใจลักษณะของตัวอักษรและภาพได้เหมาะสม มีความพึงพอใจที่ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x̄=5.00 , S.D.=0.00)
อันดับที่ 2 ส่งเสริมรูปแบบเรื่องทักษะภาษามือร่วมกับการออกแบบเหมาะสมและชุดอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความสนใจ
และเร้าความสนใจได้เหมาะสม มีความพึงพอใจที่ระดับเหมาะสมมาก (x̄=4.33 , S.D.=0.57) ซึ่งโดยรวมแล้ว หนังสือ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาใหม่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่า มี ค วามพึ ง พอใจที่ ระดั บ เหมาะสมมาก ( x̄ =4.02 ,
S.D.=0.57)

สรุปผลและอธิปรายผล
1. การออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับอนุบาล ได้ศึกษาวิธีการสอนภาษามือ โดยใช้
กรอบแนวคิดการสอนภาษาแบบผสมผสาน คือ การเรียนรู้ภาษามือต้องเกิดจากการที่เด็กเกิดความต้องการ เช่น เห็น
ของเล่นแล้วเกิดอยากจับ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางการเล่นของเพียเจต์และบรูเนอร์ ที่กล่าวว่า
การเล่ น เป็ น กระบวนการพั ฒ นาทางสติปัญ ญา โดยเริ่ม จากการเล่ น โดยใช้ป ระสาทสั ม ผั ส การก่ อ สร้า ง การใช้
สัญลักษณ์ และบทบาทสมมุติ นอกจากการผสมผสานแนวคิดดังกล่าวแล้ว จะต้องออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และการจัดพื้นที่ในการสอนด้วย โดยการสอนภาษามือมักจัดให้นักเรียนนั่งเก้าอีเ้ ป็นครึ่งวงกลม และมีครูประจาชั้นนั่ง
หรือยืนอยูต่ รงกลาง เพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านปากครูและเห็นท่าทางมือได้ชัดเจน
2. ผลจากการทดลองผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า ขนาดชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้น ระดับชั้นอนุบาล มี
ความเหมาะสม เนื่องจากมีลักษณะเป็นฐานคล้ายโต๊ะญี่ ปุ่นแต่ไม่มีขา ครู ประจาชั้นจะนามาวางบนโต๊ะญี่ ปุ่นอีกที
เนื่องจากเด็กจะได้มีที่วางแขนและหยิบเล่นบล็อกได้ทั่วถึง สามารถเล่นคนเดี ยวหรือเป็นกลุ่มได้ ใช้งานง่าย สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนด้วยกัน ส่วนขนาดบล็อกไม้มคี วามเหมาะสมกับมือของเด็ก จับได้พอดี และมีการใช้
สีแยกประเภทการสะกดนิ้วมือของพยัญ ชนะไทยทั้ง 42 ตัว ทาให้เรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น จากผลการประเมินความพึง
พอใจของครูประจาชัน้ ที่มีต่อชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้ งต้น ระดับชัน้ อนุบาล พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (x̄= 4.67 ) สอดคล้องกับแนวคิดการประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนของเด็กหูหนวกของ วารี ถิ
ระจิตร (2547: 47 – 48) ที่กล่าวว่า ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีการพูดที่ผิดปกติ มีความคับ
ข้องใจ ภาษาที่ใช้อยู่ในวงจากัด แต่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จะมีระดับสติปัญญาคล้ายเด็กปกติ เพียงการ
สื่อสารกับคนอื่นไม่เข้าใจ ทาให้เด็กมีปัญหาทางอารมณ์และการปรับตัว เท่านัน้
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ทักษะภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้น
อนุบาลก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวคิดของ เพียเจต์ (Piaget ,1965) ที่กลุ่มนักเรียนอยู่ในขั้นเริ่มมี
ความคิดความเข้าใจ (2-7 ปี) โดยแบ่ง 2 ระยะ คือ 1)ระยะก่อนเกิดความคิดรวบยอด 2)ระยะการคิดแบบใช้ญาณหยั่ง
รู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในเด็กหูหนวกของ เฟรดเดอริกส์ เอส. เบิร์ก (Frederick S. Berg อ้างถึงใน ธรรม
ศักดิ์ ศรีสุข, 2527 : 22) ที่กล่าวว่า เด็กหูหนวก จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ ซึ่งอาจสามารถใช้การได้
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ยินเพื่อจาแนกความแตกต่างของเสียงพูดในระดับหน่วยเสียงได้เพียงบางหน่วยเสียงเท่านัน้ จะใช้การอ่านปาก (speech
reading) หรือใช้สายตาเพื่อช่วยรับรู้เกี่ยวกับการสื่อความหมาย และมีความสามารถในการเข้าใจการสื่อความหมาย
ในขอบเขตจากัดเท่าที่เขาสามารถเรียนรู้ได้เท่านัน้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยการร่ ว มมื อ ระหว่า งนั ก เรี ย นระดั บ ชั้น อนุ บ าลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
(หูหนวก) และครูประจาชั้นอนุบาล โรงเรียนเศรษฐเสถียรและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อบูรณาการเป็นรูปแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อนาผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาช่ วยพัฒนาการ
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ภาพสะท้อนสังคมไทยของใบปิดหนังภาพยนตร์ภาษาไทย
Representations of social in the Movie Poster Thai
รัตนาภรณ์ สวยกลาง1* และ ประดิพัทธ์ วิรามร1
Rattanaphron Suaiklang1* and Pradipat viramon1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายที่ประกอบสร้างขึน้ ในใบปิดภาพยนตร์อย่างไรบ้างและเพื่อ
ศึกษาและเข้าใจภาพเสนอจากใบปิดภาพยนตร์สะท้อนสังคมอย่างไร โดยเลือกศึกษาสื่อโฆษณาจากใบปิดภาพยนตร์
ในเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org และนามามาเพียงปีพ.ศ. 2558 เท่านั้น มีจานวนทั้งสิ้น 60 เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยาและภาพเสนอ ผลการศึกษาพบว่าใบปิดภาพยนตร์นั้นมีการนาเอาสัญญะมาใช้ส่ือ
ความหมายเพื่ อ ใช้ในการโฆษณาโดยสื่ อ ความหมายในภาษาถ้ อ ยค าและภาษาภาพ ซึ่ ง เป็ น ภาพเสนอต่อ สั งคม
อย่างมาก เช่น เพศ เชื้อชาติและอายุ
คาสาคัญ: 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
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บทนา
ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่บริโภคสื่อต่างๆจากหลากหลายทาง โฆษณาเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคนใน
สังคมเป็นอย่างมาก ในการเชิญชวนให้สนใจหรือเสพติดสื่อเหล่านั้น หลายคนไม่เคยรู้เลยว่าเรากาลังเป็นเหยื่อของสื่อ
โฆษณาหลายอย่าง เช่น โฆษณาความงามของผู้หญิงได้ให้ค่านิยมความงามผู้หญิงสวยต้องขาว ผอม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Elayne Rapping (1994) อ้างถึงในนัดดา วีรวิทยากูล (2548,น.311) ที่ศึกษาในโฆษณานิตยาสารสตรี
พบว่าโฆษณาได้นาเสนอความงามของผู้หญิงได้แก่ ผิวพรรณ เครื่องสาอาง และการลดน้าหนักเพื่อหุน่ ที่สวยงาม
ในอดีตความงามของผู้หญิงไม่ถูกกาหนดความงามในเรื่องของหน้าตาเหมือนปัจจุ บันที่ผู้หญิงสวยนั้นจะต้อง
มีผิวขาวและหุ่นที่ผอมเพียว ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ก่อเกิดจากสื่อโฆษณาทาให้เกิดกระแสนิยมตามมาในสังคม ทาให้ผู้คน
ทุกวันนี้สนใจและมองหาความต้องการตามกระแสนิยมเหล่านั้น ยิ่งกว่านั้นสื่อโฆษณาเองยังคงผลิตซ้าค่านิยมเดิมๆที่
ผิดๆให้แก่สังคมและผู้คนก็ยังคงหลงเชื่อตามโฆษณาเหล่านัน้
สื่อโฆษณาจึงถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญมากในการถ่ายทอดเป็นอย่างมากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการ
สื่อ สาร บาร์ท Bathes(1972) อ้า งถึ งในนพพร ประชากุ ล และวรรณพิ ม ล อั งคศิริส รรพ (2544น.6) การโฆษณา
ก่อให้เกิดการกระตุน้ ความต้องการของผู้บริโภคในสังคม ให้มีความต้องการ ตามกระแสค่านิยมหลักของสังคม ดังนั้น
ทุกวันนี้เราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราบริโภคสื่อเข้าไปมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่า เบื้องหลังของภาษาที่ผ่านตัวสื่อโฆษณามี
อะไรแอบแผง ไม่ใช่เพียงแค่ส่ือแบบตรงไปตรงมาเท่านั้น แต่มีผลระทบต่อสังคมอย่างวงกว้างเข้าไปแฝงตัวอยู่ในทุก
วงการของสังคม
วงการบันเทิงเป็นอีกหนึ่งที่ใช้ส่ือโฆษณาในการนาเสนอภาพลักษณ์ของนักแสดง หรือแม้กระทั่งละครหรือ
ภาพยนตร์เพื่อทารายได้ การมีโฆษณาที่ดีก็เป็นอีกตัวช่วยในการทาให้มีผู้คนสนใจภาพยนตร์ที่เข้าฉายในรอบนั้นๆ
แน่นอนว่าเราทุกคนเป็นผู้บริโภคสื่อโฆษณาภาพยนตร์แต่ไม่สามารถเข้าใจว่าใบปิดภาพยนตร์ที่ตดิ ตามแผ่นป้ายต่างๆ
นัน้ หรือตามสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อโฆษณานั้น เพื่อบอกเรื่องราวรายละเอียดที่ใส่ความหมายต่างๆไว้มากมายเพื่อให้บอก
ใบ้ให้เข้าใจเมื่อชมภาพยนตร์ได้เป็นอย่างมาก
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพเสนอที่โฆษณาได้นาเสนอต่อคนดูในใบปิดภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ซึ่งมี
รายละเอียดในการประกอบสร้างซึ่งไม่ได้เพียงนาเสนอเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาเท่านั้น แต่ยังคงสามารถมีผลกระทบ
บางอย่างทีสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับสังคมนัน้ ๆได้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมายที่ประกอบสร้างขึน้ ในใบปิดภาพยนตร์อย่างไรบ้าง
2. เพื่อศึกษาและเข้าใจภาพเสนอจากใบปิดภาพยนตร์สะท้อนสังคมอย่างไร

กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการประกอบสร้างความหมายในใบปิดภาพยนตร์มีอิทธิพ ลต่อสังคมไทย
อย่างไรบ้างนั้น ต้องศึกษาและทาความเข้าใจหลายแนวคิดทฤษฎี เพื่อช่วยให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้
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1. แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณา
การโฆษณาเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจในการเชิญชวนสินค้าหรือการบริการ เนตร
ดาว แพทย์กุล (2543,น.5) กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ที่ชมโฆษณาไม่วา่ จากที่ใดมักไม่ค่อยเฉลียวใจว่า โฆษณาที่ให้ความ
บันเทิงนั้นมีนัยยะที่แฝงซ่อนอยู่ภายใต้เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม คราบน้าตา ความรัก ความประทับใจ ความตลกขบขัน
ความเหมือนจริงและเหนือจริง คนส่วนใหญ่มีความคิดว่า โฆษณามีไว้เพื่อขายของและบริการ โฆษณาพยายามเสนอ
ขายสิ่งที่ดีที่สุด ท่ามกลางความหลากหลายของสินค้านานาประเภทให้ผู้บริโภค พร้อมสร้างภาพและมอบความรู้สึก
ให้ผู้บริโภคเป็นใหญ่และสาคัญที่สุด
หนังสือหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ได้กล่าวไว้ว่า “การ
โฆษณามุ่งจะบอกกล่าวสรรพคุณหรือคุณภาพของสินค้าและบริการ ในประเด็นที่จะทาให้คนเกิดการอยากซื้อ อยาก
เป็นเจ้าของ และมีลักษณะชวนเชิญหรือจูงใจผู้บริโภคและช่วงจังหวะที่เหมาะสม”
การสร้างสื่อโฆษณาเป็นการสร้างงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดรูปแบบให้น่าสนใจมีหลากหลาย
แบบ โดยเฉพาะองค์ประกอบต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภค โดยการสอดแทรกแนวจิตวิทยา เพื่อให้มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค หรืออาจทาให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม ให้มีความสนใจผลิตภัณฑ์ตัว
ใหม่ เบี่ยงเบนความสนใจ เป็นต้น
นพมาศ เรืองพานิชภิบาล (2551,น.29) จากการศึกษาโฆษณาที่ปรากฏในรูปแบบโฆษณานิตยสารผู้หญิง
พบว่าการสร้างสื่อโฆษณานั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบโฆษณา ซึ่งต้องอาศัยการวางผังโฆษณาให้ดีและ
คานึงคุณสมบัติต่างๆ ตามที่กล่าวมาจะช่วยให้โฆษณาชิ้นนัน้ มีโอกาสประสบความสาเร็จในการดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่านไปด้วยส่วนหนึ่ง
นอกจากนี้ยังต้องอาศัยภาพประกอบ ซึ่งภาพประกอบมีความสาคัญอย่างมาก ได้แก่ ช่วยดึงดูดความสนใจ
และช่วยสื่อสารโฆษณาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วภาพประกอบจะนาไปสู่การอ่านพาดหัว ซึ่งกระตุน้ ความสนใจ
ผู้อ่านจนนาไปสู่การอ่านข้อความโฆษณาในที่สุ ด ภาพประกอบมีส่วนสาคัญมากอย่างแท้และภาพประกอบที่ดีนั้น
จะต้องสามารถกลมกลืนกับส่วนประกอบอื่นได้เป็นอย่างดี
การจั ด วางภาพประกอบนั้น ก็ ส าคั ญ มากส าหรับ องค์ ป ระกอบของภาพประกอบ นอกเหนือ จากการมี
ความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ซึ่งการจัดวางภาพที่ดี จะต้องมองแล้วสบายตา ไม่เป็นการยัด
เยียดให้แก่ผู้บริโภคอ่านจนเกินไป ถ้าอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเขาอาจจะเลิกอ่านหรือไม่
สนใจสินค้าชนิดนัน้ ไปเลย แต่ถา้ อ่านสบายตาเขาก็จะอ่านต่อจนจบและอาจมีพฤติกรรมการซือ้ ตามมาก็เป็นได้
ในส่วนของข้อความที่ ใช้ส่ือสารในโฆษณามีความสาคัญไม่ต่างจากภาพประกอบเท่าใดนักเพราะหน้าที่ของ
ข้อความ คือ สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเวลาที่ผู้อ่านเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างย่อมนามาซึ่งความสนใจ
และยังช่วยตอกย้าผลประโยชน์ของสินค้า การที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดก็ตามผู้บริโภคจะต้องเห็นถึงประโยชน์ของ
สินค้านัน้ ซึ่งข้อความโฆษณาที่ดีจะช่วยตอกย้าผลประโยชน์ของสินค้าให้ชัดเจนยิ่งขึน้
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณาเป็นการผลิตสื่อเพื่อนาเสนอเชิญชวนให้ผู้คนสนใจภาพยนตร์ที่เข้า
ฉาย โดยใบปิดภาพยนตร์ที่ตดิ ในอินเตอร์เนตก็สามารถนาคนที่อ่านเกิดความอยากชมภาพยนตร์ เพราะว่าในโฆษณา
ไม่ได้เพียงแค่ส่อื ความหมายตรงตัวแต่ถูกประกอบสร้างด้วยความหมายระบบวัฒนธรรมแต่ละสังคมเพื่อสื่อสารให้คน
อ่านเข้าใจ
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2. แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา
จากที่กล่าวถึงทฤษฎีส่อื โฆษณาเพื่อเข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการสร้างความหมายผ่านสื่อโฆษณา ย่อม
ต้องอาศัยการตีความหมาย โยใช้หลักทฤษฎีสัญวิทยาที่จช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างความหมายผ่านสื่อโฆษณา
ใบปิดภาพยนตร์ในอินเตอร์เน็ต
โซซูร์นักสัญศาสตร์(2552) ได้ศึกษาเรื่องความหมายประกอบด้วย 2 ส่วนคือรูปสัญญะและความหมาย
สัญญะ รูปสัญญะ (signifier) คือสิ่งที่เราสามารถรับรู้ด้วยการผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ เช่น การดูรูปภาพ
การได้ยินเสียง ความหมายสัญ ญะ(sigifified) คือความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นในใจหรือในความคิดของผู้รับสาร ซึ่ง
ความหมายไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวตามลาพังได้ แต่จะต้องสัมพันธ์กับสิ่งอื่นเพื่อสร้างความหมายให้ถูกใช้
รูปแบบของเครื่องหมาย
C.Peirce (1983 – 1914) อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ. ( 82 – 83 ) มองว่าเนื่องจากสัญญะ (sign) หนึ่งๆ
จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือรูปสัญญะ (signifier) และตัวหมาย (signified) เช่น เมื่อเรายกมือขึน้ พนมระหว่างอก
(signifier) ก็จะมีความหมายแสดงถึงความเคารพ (signified)
จากองค์ประกอบ 2 ส่วนของ Peirce ได้นาเอาระยะห่างระหว่าง signifier และ sinnified มาจัดประเภท
ของ sign ได้เป็น 3 ประเภทคือ
1.icon
2.index
3.symbol
รูปเหมือน (icon) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็นเรื่องของความเหมือน
หรือความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มันบ่งถึง เช่น ภาพถ่าย ภาพเหมือน ภาพยนตร์และแผนภาพ เป็นต้น
ดรรชนี (index) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็นผลลัพธ์ หรือเป็นการบ่งชี้
ถึงบางสิ่งบางอย่าง เช่น รูปกราฟที่แสดงผลลัพธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รอยเท้าของสัตว์ที่ประทับลงบนพื้นดิน หรือ
ดรรชนีที่อยูท่ ้ายเล่มของหนังสือที่บอกเราให้ทราบถึงข้อความที่เราต้องการจะค้นหา คุณสมบัตอิ กี ประการที่น่าสังเกต
ของสัญญะประเภทดรรชนีก็คือ เมื่อเราเห็นรูปสัญญะประเภทดรรชนี ความหมายที่เรานึกถึงไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นใน
ขณะนั้น เช่น ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นคือรอยเท้าสัตว์ที่เมื่อเราพบ เราไม่ได้นึกถึงรอยเท้าในขณะนั้น แต่เรานึก
ไปถึงตัวสัตว์ที่เป็นเจ้าของรอยเท้านัน้
สั ญ ลั ก ษณ์ (symbol) เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งรู ป สั ญ ญะกั บ ความหมายสั ญ ญะที่ แ สดงถึ ง บางสิ่ ง
บางอย่างแต่มันไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มันบ่งชีเ้ ลย ซึ่งการใช้งานเป็นไปในลักษณะของการถูกกาหนดขึ้นเองซึ่ง
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นแบบแผน และต้องมีการเรียนรู้เครื่องหมายเพื่อทาความเข้าใจหรือเป็นการแสดงถึงการ
เป็นตัวแทน ซึ่งสังคมยอมรับความสัมพันธ์นี้ เช่นการสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายหมายถึงการแต่งงาน
การสื่อความหมาย
ภาษาเป็นระบบสัญ ญะที่มีอิทธิพลต่อผู้คนจานวนมาก ทุกอย่างจึงถูกบรรจุความหมายใส่ลงไว้ ในการ
สื่อสารก็เช่นเดียวกันผู้รับสารและผู้รับสารจะต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันจึงจะสามารถเข้าใจสารที่สง่ ไปยังผู้รับได้ถูกต้อง
ผู้ส่งสาร ................................. สาร ................................................ ผู้รับสาร
ในการศึกษาความหมายของสัญญะนั้นจะต้องประกอบด้วยรูปสัญญะและความหมายสัญญะ ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ความหมาย 2 ชนิดคือ
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1. ความหมายตรง เป็นระดับความหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความจริงระดับชาติ เป็นความหมายที่
ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ตรงตามตัวอักษร
2. ความหมายแฝง เป็นการตีความหมายของสัญญะโดยระดับที่พ่วงเอาปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นการอธิบายถึงปฎิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมนั้นๆ
ความหมายแฝงสร้างขึ้นมาจากความหมายตรงของสัญญะตัวเดียวกัน ซึ่งกระบวนการเกิดขึ้นของความหมายแฝงนี้
เกิดขึ้นเมื่อสัญญะในความหมายแรกถูกนาไปใช้เป็นรูปสัญญะโดยมีการผูกโยงรวมเข้ากั บความหมายใหม่จึงเกิดเป็น
ความหมายแฝง
วรรณพิมล อังคศิริสรรพ (2544) การสื่อความหมายในระดับของความหมายแฝงนีม้ ี
แนวโน้มในการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของความหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่
ระดับของปัจเจก คือเป็นการทาความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้นเป็นการเรียนรู้วิธีการมองดูโลก
และการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับโลก แต่สิ่งที่ควรระวังในการตีความในระดับนี้ คือ การสื่อความหมายแบบส่วนตัว
จึงอาจไม่ได้สื่อความหมายแตกต่างไปตามความหมายปกติดังที่คนอื่นๆมีสว่ นร่วมในความหมาย
ระดั บ ของวั ฒ นธรรม คื อ การสื่ อ ความหมายในระดั บ นี้ แ สดงถึ ง การที่ วั ต ถุ ใ นวั ฒ นธรรมพ่ ว งเอา
ความสัมพันธ์และการสื่อความหมายเข้ามาในตัวมันและมีส่วนร่วมในการให้ความหมายกับผู้คนในวัฒนธรรม การ
มอบดอกกุหลาบ คนที่ใช้วัฒนธรรมร่วมกันก็จะเข้าใจว่าการมอบดอกกุหลาบให้เป็นการแสดงออกถึงความรัก
บาร์ตได้ศึกษาโฆษณาชิ้นหนึ่ง อ้างใน นพพร ประชากุล (2552,น. 323) ได้อธิบายโฆษณาผลิตภัณ ฑ์
อาหารซึ่งเป็นมะเขือเทศกระป๋อง โดยจัดใส่วางอยู่ในตาข่าย ในระบบความคิดของคนไทยจะไม่เข้าใจเรื่องตาข่ายแต่ถ้า
แทนตาข่ายด้วยตะกร้าจะเข้าใจว่าเป็นการไปตลาดสด ซื้อของสดดัง นั้นสิ่งสาคัญผู้ส่งสารกับผู้รับสารจะต้องอยู่ใน
วัฒนธรรมเดียวกันจึงจะเข้าใจ
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2545) ได้กล่าวถึงการศึกษาสัญญะไว้ว่า “ ตามทัศนะคติของโซซูร์นั้นสัญญะ
ตัวหนึ่งๆจะมีความหมายขึ้นมาได้อย่างไร เพราะไม่มอี ะไรมีความหมายในตัวเองตามแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ แต่ส่งิ
หนึ่งสิ่งใดจะมีความหมายต่อเมื่อนาไปสัมพันธ์กับระบบอีกระบบหนึ่ง คู่ของความสัมพันธ์ที่ช่วยให้เห็นความหมาย
ชัดเจนที่สุดคือ ความสัมพันธ์กับคู่ตรงข้าม (binary opposition) เช่น ขาว – ดา ดี – ชั่ว เป็นต้น
ในความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นสัญญะวิทยาสนใจวิเคราะห์คอื ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวบท” (text)
กับ “ปริบท” (context) โดยปริบท หมายถึงสิ่งที่อยูร่ อบตัวเราและเช่นเดียวกันเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ตรงข้ามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ตัวบทหนึ่งจะมีความหมายอย่างไรนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ ับปริบทด้วย
การศึกษาสัญญะในบทภาพยนตร์ตลกของเพ็ชทาย วงษ์คาเหลาจึงต้องการศึกษาความหมายด้วยวิธีการ
ถอดความหมายในระบบสัญญะเชิงวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งวัฒนธรรมภาพยนตร์แต่ละแนวย่อมมีความแตกต่างกัน
ขึน้ อยูก่ ับรหัสของแต่ละวัฒนธรรมที่ใส่ลงไปในบริบทนัน้ ๆ
3.แนวคิดเกี่ยวกับภาพเสนอ
การศึก ษาสื่อโฆษณาถู กน ามาตีแผ่ผ่ านกระบวนการสร้างภาพเสนอสู่สั งคม ซึ่ งมีค นศึกษาภาพเสนอไว้
มากมายธเนศ วงศ์ยานนาวา(2538,น. 16 -18) อธิบายว่าภาพเสนอ คือ กระบวนการนาเสนอใหม่ (representation)
ไม่ได้เอาสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในความจริงมานาเสนอให้ประจักษ์เพราะใช่ว่าทุก คนจะสามารถมีประสบการณ์
โดยตรงกับสิ่งต่างๆ เพียงแค่นามาบางส่วนของความจริงหรือการจินตนาการมาสร้างความหมายใหม่

2467

Proceedings

Stuart Hall (2003) อธิบายว่า “ภาพเสนอ” คือภาพที่เกิดจากการให้ความหมายแก่สิ่งต่างๆในโลกแห่งความ
จริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยผ่านภาษา ซึ่งภาษาที่ให้ความหมายและภาพหรือสิ่งของต่างๆ
ไม่ได้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคมนัน้ ๆใช้
Hall ยังได้ศึกษาถึงการทางานร่วมกันระหว่างความหมายกับภาษา วึ่งจาแนกได้ดังนี้
1. ภาษาเป็นการสะท้อนโลกความจริง (reflective approch) มีควสามเชื่อพื้นฐานว่าความหมายดารงอยูใ่ นสิ่ง
ต่างๆ บุคคล ความคิด และเหตุการณ์ ในโลกของความจริง โดยภาษาเหมืนอกับภาพสะท้อนโลกความจริง ดังนั้น
ทฤษฎีนกี้ ล่าวถึงภาษาว่าทางานโดยสะท้อนหรือเลียนแบบความจริง
2. ภาษาเป็นการแสดงถึงความตัง้ ใจของผู้ส่งสารว่า ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการที่จะกาหนดความหมายต่อโลก
ความจริงโดยใช้ภาษาเป็นตัวสื่อ แต่เนื่องจากว่าภาษาเป็นการสื่อสารจึงต้องป็นกลุ่มคนที่ใช้รหัสเดียวกันเพื่อถอด
ความหมายออกมาได้
3. การประกอบสร้ า งของความหมาย แนวทางนี้ป ฏิ เสธแนวคิ ด ที่ ว่ า ผู้ เขี ย นหรือ ผู้ พู ด สามารถก าหนด
ความหมายในภาษา แต่มีความเชื่อพื้นฐานว่า สิ่งต่างๆไม่มีความหมายใดๆในตัวเองจนกว่าเราจะเป็นผู้ประกอบสร้าง
ความหมายต่อโลกรอบตัวและสื่อสารเกี่ยวกับโลกที่มคี วามหมายนีก้ ับผู้อื่น
สาหรับ Hall ได้พัฒ นาเกี่ยวกับแนวคิด ภาพเสนอ โดยที่เขามองเห็นว่าความหมายของภาพเสนอ คือ การ
ประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา โดยใช้สัญญะเพื่อสื่อสารและสามารถใช้สัญญะอ้างอิงถึงโลกความจริง รวมถึง
สิ่งที่เป็นจินตนาการและความคิด การใช้ภาษาเพื่อพูดถึงสิ่งต่างๆนัน้ ใช้ภาษาให้เป็น ภาพเสนอในการสื่อสารกับบุคคล
อื่น ด้วยเหตุผลนีภ้ าพเสนอจึงเป็นการผลิตความหมายในรูปแบบภาษานั้นเอง

วิธีการศึกษา
1. ด้านข้อมูลเลือกใบปิดภาพยนตร์ในอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org โดยการเลือกแบบเจาะจง
ศึกษาเฉพาะปีพ.ศ. 2558 มีจานวนใบปิดภาพยนตร์ทั้งสิ้น 60 เรื่อง
2. ศึกษาด้านเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีในการศึกษาได้แก่
2.1 ทฤษฎีส่อื โฆษณา
2.2 ทฤษฎีสัญวิทยา
2.3 ทฤษฎีภาพเสนอ
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาใบปิดภาพยนตร์ในเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org ได้ศึกษาภาษาที่ปรากฏใน
ใบปิดภาพยนตร์นั้นและภาพที่ประกอบ
4.สรุปผล อภิปรายผลและเสนอแนะ
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาใบปิดภาพยนตร์ในเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org ได้พบว่าในใบปิดภาพยนตร์ประกอบไป
ด้ว ยภาษาถ้ อ ยค าและภาษาภาพ ทฤษฎีสัญ วิทยาได้ ให้ ค วามหมายต่อ ภาษาตามระบบวั ฒ นธรรมและสั งคมจึ ง
สามารถแยกออกเป็นสองส่วนคือ ภาษาถ้อยคา 5 ประเภทได้แก่ การใช้คาทับศัพท์ การใช้ช่ือตัวละคร การใช้ช่ือ
สถานที่ การกระทาตัวละคร การใช้คาแสลง แต่ละชนิดมีจานวนใบปิดภาพยนตร์ไม่เท่ากันเพราะแตกต่างจากการ
สื่อความหมายดังต่อไปนี้
การใช้คาทับศัพท์ ได้แก่ โฟกัส, ฟิบตี้เชสออฟเกรย์, แอนเวนเจอร์, แอน-แมน , ฟรีแลนซ์ ,ดอะแมนฟอร์ม
อังเคิล , อินเทิร์น, สตาร์วอร์ล, สปาย, คิงแมนและ อินไซน์เอ้าท์ จานวน 11 เรื่อง
การใช้ช่อื ตัวะคร ได้แก่ รุนพี่, พี่ชาย, นเรศวร, ทองแดง, พิกเซล, มินเนี่ยนและ ซิลเดอร์เรล่า จานวน 7 เรื่อง
การใช้สถานที่ ได้แก่ เอดะวอร์ค ไต่ฟา้ ท้านรก, มาร์เชี่ยน , จุลซิคเวิร์ลและบรู๊คลิน จานวน 4 เรื่อง
การกระทาของตัวละคร ได้แก่ อาปัต, คีตราชนิพนธ์, ฟาสเจ็บเร็วแรงทะลุฮา, สปอตไลท์, สังเวียนเดือด,
แซนอัลเดรส, point break ปล้นข้ามโคตร, หนีตายฝ่านรกข้ามแดน, มิชชั่นอิมพอตซิเบิล้ , เมซรันเนอร์ (สมรภูมิมอด
ไหม้) ,หัวใจพ่อ, ฟาสเร็วแรงทะลุนรก7, เอเวอร์เรสต์ ไต่ฟา้ ท้านรกและดาบมังกรฟัด จานวน 14 เรื่อง
การใช้คาสแลง ได้แก่ เลิฟเฟี้ยวเฮี้ยวต๊อด, เลิฟอะลูมิไลค์รักอะไรไม่รู้ , เมย์ไฟแรงเฟร่อ, ป้าแฮปปี้ sheท่า
เยอะและอัลเทอร์มาจีบ จานวน 5 เรื่อง
การศึกษาใบปิดภาพยนตร์ประกอบไปด้วยภาษาซึ่งจาแนกได้หลายชนิดแล้ว ในส่วนของภาพสีตัว ละครเป็น
อีกองค์ประกอบที่สามารถสื่อความหมายเพื่อให้ช่วยเข้าใจเนื้อหาของเรื่องก่อนชมภาพยนตร์และยังช่วยให้ตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆได้อย่างดี ภาษาภาพสามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้ เพศ ชนชาติและอายุ
เพศสามารถจาแนกได้อีก 3 ชนิด ได้แก่ เพศชายใบปิดภาพยนตร์จะถูกนาเสนอในความเป็นเพศชาย ซึ่ง
มักจะเป็นภาพยนตร์บู้ล้างผลาญ ได้แก่ คิงแมน , ฟาสเร็วแรงทะลุนรก 7, เดอะวอร์ค ไต่ฟ้าท้านรก, นเรศวร ,
มิชชั้นอิมพอตซิเบิล้ , เอเวอร์เรสต์และสังเวียนเดือน จานวน 7 เรื่อง
ในความเป็นเพศหญิ งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ หญิ งและเนื้อหาซึ่งมักจะชูความเป็นหญิง ได้แก่ ซิล
เดอร์เรล่าและอินเทิร์น จานวน 2 เรื่อง
เพศทีสาม ในสังคมไทยมีกลุ่มเพศทางเลือกค่อนข้างมาก ชายแต่งเป็นหญิง หญิงแต่งเป็นชาย และยังกลุ่มคน
ที่มีรสนิยมกลุ่มเพศเดียวกันได้แก่ เรื่องพี่ชาย จานวน 1 เรื่อง
ชนชาติ การศึกษาครั้งนี้ศึกษาใบปิดภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ ภาพยนตร์สากลที่ต้องนานักแสดง
จากหลากหลายที่ ร่วมกัน มักจะเห็น คามแตกต่างทางเชื้อชาติด้วยเช่นกัน ได้ แก่ ดาบมังกรฟั ดและเมซรันเนอร์
จานวน 2 เรื่อง
อายุ เป็นภาพยนตร์ที่ต้องให้ความสาคัญด้วยเช่นกัน กลุ่มเด็กจะต้องใช้เรื่องที่ส่ือสารง่ายๆ เข้าใจง่าย เป็น
การ์ตูนภาพเสมือนจริง สีสันสดใส เช่น ทองแดงและมินเนี่ยน เป็นต้น มีจานวน 2 เรื่อง ในกลุ่มวัยรุ่นเช่นเดียวกัน แต่
เนื้อหาจะค่อนข้างสมจริง และเป็นเรื่องราวใสๆ หัวใจว้าวุ่น ตามอายุของกลุ่มวัยรุ่น เช่น อัลเทอร์มาจี บ, พี่ชาย ,
เลิฟเฮี้ยวเฟี้ยวต๊อด , เลิฟอะลูมิไลค์รักอะไรไม่รู้, เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อและป้าแฮปปี้sheท่าเยอะ จานวน 6 เรื่อง
จากการศึกษาสามารถกล่าวได้อย่างละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ภาษาถ้อยคา
1.การใช้คาทับศัพท์
การสร้ า งชื่อ ด้ ว ยวิธีก ารใช้ ภ าษาอั งกฤษ เพื่ อ สื่อ ความหมายถึ ง ความทั น สมั ย และความเรี ย บง่ า ย ซึ่ ง
ภาษาอังกฤษในสังคมปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ตอ้ งยอรับว่าในสังคมไทยมีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อเข้าสู่สังคมอาเซียน
และชื่อภาพยนตร์ที่นามาใช้เป็นชื่อที่พบเจอได้บ่อยและคนไทยสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น ฟรีแลนด์ สปาย อินเทิร์น
เป็นต้น ซึ่งชื่อที่นามาใช้สามารถเล่าเรื่องของภาพยนตร์ได้ด้วยเช่นกัน เช่น อินเทิร์น เราสามารถเดาเนื้อหาของเรื่อง
ได้ว่าย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการฝึกงาน นั่นคือการใช้สัญญะในการประกอบสร้างความหมายเพื่อสื่อ เมื่อคนมาเห็นใบ
ปิ ด ภาพยนตร์ ส ามารถที่ จะคาดเดาเนื้อ เรื่อ ง เพื่ อ จะได้ ช่วยในการตั ด สิ น ใจได้ ว่าจะชมภาพยนตร์ เรื่อ งนั้น หรือ ไม่
นอกจากนี้แล้วยังเลือกคาทับศัพท์เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นคนที่ง่ายๆ สบายๆ เลือกคือการเลือกใช้คาที่คุ้นหู
เพื่อให้ชื่อภาพยนตร์นั้นยังคงตราตรึงในใจของคนดูแม้วา่ ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะจบไปแล้วก็ตาม
2.การใช้ชื่อตัวละคร
การสร้างชื่อภาพยนตร์หลายครั้งเลือกเอาชื่อตัวละครเอก ซึ่งเป็นการสร้างความหมายเพื่อสื่อความหมาย
เกี่ยวกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้คนดูได้เข้าใจ เช่น นเรศวร ทองแดง มินเนี่ยน มนุษย์มดมหากาฬ ในการประกอบ
สร้างความหมายชื่อเหล่านี้ก็มีความหมายที่ต้องการนาเอาชื่อตัวละครเป็นจุดขายและยกย่อง เช่น นเรศวร เป็นการ
สร้างชื่อภาพยนตร์เพื่อต้องการสื่อความหมายถึงการยกย่องสดุดี สรรเสริญ พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระปรีชา
อย่างมาก เช่นกันกับ มนุษย์มดมหากาฬได้ใช้ช่ือนี้เพื่อสื่อถึงการเป็นมนุษ ย์ที่ไม่ปกติหรือยอดมนุษย์เพราะเราจะ
ปรากฏคาว่า มนุษย์จะเอามาใช้กับคนที่มีพลังเกินคนทั่วไป ยิ่งกว่านั้นภาพยนตร์ในเรื่องนั้นๆ ก็มักจะปรากฏตัวละคร
เอกนัน้ ทั้งเรื่อง
3.การใช้ชื่อสถานที่
การประกอบสร้างชื่อภาพยนตร์โดยใช้ช่ือสถานที่เป็นการประกอบสร้างเพื่อดึงดูดความสนใจของสถานที่
มากกว่าการเน้นสร้างตัวละครในเรื่องให้โดดเด่น จึงถูกหยิบยกชื่อสถานที่มีความน่าสนใจ ทั้งที่เป็นสถานที่มีอยูจ่ ริงใน
โลก โลกเสมือนจริง จินตนาการ เป็นต้น
ชื่อภาพยนตร์ที่เป็นสถานที่นามาศึกษาได้แก่ มาเชี่ยน เมซ รันเนอร์ เอเวอร์เรส เป็นต้น
ซึ่งเป็นสถานที่ มีความน่าสนใจทั้งสิ้น มาเชี่ยนเมื่อแปลเป็น ภาษาไทย คื อดาวอังคารและเนื้อหาในเรื่องเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับดาวอังคาร โดยมีช่ือประกอบสร้างความหมายคือ “ความช่วยเหลืออยู่ห่าง140 ล้านไมล์” คาที่ประกอบ
สร้างแม้จะเป็นการใช้คาที่ขัดแย้งระหว่างคาว่า “แค่” และคาว่า “ไมล์” ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใช้คาว่า “แค่”ไม่เหมาะสม แต่
เป็นความตั้งใจของผู้สร้างที่ต้องการสื่อถึงคนที่มีความหวัง แม้จะอยูใ่ นสภาพที่เป็นไปไม่ได้ก็ตาม
4.การกระทาของตัวละคร
การกระทาของตัวละครแล้วนามาประกอบสร้างเป็นชื่อภาพยนตร์นั้น เรามักจะไม่ค่อยเห็น แต่ก็ปรากฏมีการ
ใช้อยู่บ้าง ซึ่งความหมายที่ส่อื เป็นความโดดเด่นของพฤติกรรมของนักแสดง เช่น เดอะวอร์ค ไต่ขอบฟ้าท้านรก ฟาสต์
เจ็บ เร็วแรง ทะลุฮา ปล้นข้ามโคตร หนีตายฝ่านรกข้ามแดน
ในการสร้างชื่อโดยการนาเอาการกระทาบางอย่างของตั วละคร เพื่อสื่อสร้างอารมณ์ ให้ค นดูรู้สึกหรือ มี
อารมณ์ร่วมในการดูภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งการสร้างความหมายโดยผ่านตัวละครที่มีการกระทา
เช่นนั้นให้โดดเด่น ดัง และเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ภาษาที่ใช้มักจะปรากฏคาที่แสดงอาการเช่น เร็ว เพื่อบอกว่าเป็น
ภาพยนตร์แข่งขันความเร็ว ซิ่ ง เกี่ยวกับรถเป็นต้น หรือคาว่าฟ้าซึ่งมีความหมายว่าสูงมักจะใช้กับเรื่องที่ส่ือความ
หมายถึงความสูงได้ด้วย เช่น เดอะวอร์ค ไต่ขอบฟ้าท้านรก ซึ่งปรากฏใช้คาว่า ฟ้า ป็นสัญญะที่ประกอบสร้างถึงความ
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สูง ไม่มอี ะไรที่ส่อื ความหมายได้วา่ สูงกว่านี้อีกแล้ว นีเ้ ป็นการใช้สัญญะที่ปรากฏในถ้อยคาของกาเลือกการกระทาของ
ตัวละคร
5.การใช้คาสแลง
การใช้คาสแลงยังปรากฏใช้ในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เรามักจะเห็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อภาษาสแลงคือ
วัยรุ่น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มวัยคึกคะนอง ภาษาที่ใช้จึงมีลักษณะที่ง่ายและช่วยในการจดจา เช่น เลิฟอะรูมไิ ลค์
รั ก อะไรไม่ รู้ เมย์ ไหนไฟแรงเฟร่ อ เลิ ฟ เฮี้ ย วเฟี้ ย วต๊ อ ด เป็ น ต้ น ซึ่ ง กลุ่ ม คนนั ก แสดงก็ ถู ก ประกอบสร้ า งตาม
ความหมายของชื่อ เป็นกลุ่มนักแสดงวัยรุ่นใสๆ เนือ้ เรื่องผ่อนคลาย ความรักของวัยรุ่น
ดังนั้น การศึก ษาชื่อ เรื่อ งภาพยนตร์ที่ปรากฏในใบปิ ด ภาพยนตร์ท างอิน เตอร์เน็ ต จะพบว่าชื่อ เหล่า นี้ถู ก
ประกอบสร้างด้วยวิธีการหลากหลายอย่างแตกต่างกัน เพื่อสร้างความหมายที่ประกอบเข้าด้วยกันกับเนื้อหาของเรื่อง
เพื่อเกริ่นนาเนื้อเรื่องคนอยากสนใจ หรือเป็นการช่วยในการตัดสินใจว่าชอบภาพยนตร์ประเภทไหน อาจรวมถึงการ
สร้างความหมายให้ตัวละครมีความโดดเด่น เช่น การตัง้ ชื่อเรื่องโดยการนาเอาชื่อตัวละครเอก หรือการกระทาของตัว
ละครในเรื่อง
ภาษาภาพ
การศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาที่นาเอาใบปิดภาพยนตร์ที่อยู่ในเว็บ https://th.wikipedia.org มาใช้ในการศึกษา
ความหมายและภาพเสนอของภาพเหล่านั้นที่เป็นสื่ อโฆษณา เพื่อเชิญชวนให้คนอยากเลือก อยากชมและตัดสินใจ
ประชา สุวีรานนท์ (2538,น. 122 -123 ) กล่าวถึงแนวคิดของเรื่อง วาทะภาพเป็ นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ทฤษฎีสัญวิทยา โดยกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ของข้อความและภาพไว้วา่ ในรูปถ่ายหนึ่งอาจมีรูปสัญญะได้หลายตั ว
ขึน้ อยูก่ ับว่าจะใช้วัสดุใดมาสื่อ รูปสัญญะที่ส่อื ความหมายแฝง connotation เหล่านีม้ ารวมตัวกันเป็นเสมือนการเล่นเกม
ระหว่างความหมายตรงและความหมายแฝง จึงผูกพันกับเรื่องของวัฒนธรรมและอุดมการณ์อย่างแน่นแฟ้น ภาพทุก
ภาพล้วนมีศักยภาพที่จะสื่อความหมายได้หลายความหมาย ดังนั้นภาษาภาพที่ปรากฏในใบปิดภาพยนตร์นี้สามารถ
จาแนกผลการศึกษาได้ดังนี้
1. เพศ
ในปี2558 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายส่วนมากเป็นภาพยนตร์จากต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย แนวบู้ล้างผลาญ
สยองขวัญ แนวคอมมีดี้ โรแมนติก และการ์ตูน โดยการศึกษาเรื่องเพศจะจาแนกออกเป็น 3 เพศ ได้แก่ เพศชาย
เพศหญิง และเพศทางเลือก
เพศชาย
คุ ณ ลั ก ษณะของเพศแต่ ล ะเพศที่ ป รากฏในสั ง คมนั้ น ถู ก สร้ า งผ่ า นกระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คม
(Socialization) และความเป็นเพศกาหนดขึ้นเพื่อความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคม เช่น ความเป็นหญิง ต้องเรียบร้อย
แม่ศรีเรือน รักสวยรักงาม ในขณะที่บทบาทของเด็กชายแตกต่างจากผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง คือ ผู้ชายต้องเรียนหนังสือ
เข้าสังคม โดยไม่ได้กล่าวถึงบทบาทความเป็นพ่อเหมือนอย่างผู้หญิง ปรานี วงษ์เทศ. (2544,น.72-73)
จากการศึกษาในใบปิดภาพยนตร์จะเป็นภาพยนตร์แนวบู้ล้างผลาญ ซึ่งใช้สัญญะที่ส่ือถึงความเป็นชายได้
อย่างมาก จะเห็นว่าภาพของผู้ชายยังคงมีความเป็นเพศชายที่ไม่ยอมให้ผู้หญิงมีบทบาทในพื้นที่ของผู้ชาย
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จากภาพจะพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในใบปิดภาพยนตร์น้ีจะเป็นผู้ชายทั้งหมด โดยผู้ชายที่อยู่ส่วนบนคือวีรบุรุษ
คนที่ช่วยกู้โลกจากตัวร้ายที่อยู่ลาดับล่างเป็ นสัญญะของความเป็นรอง เป็นผู้แพ้ แต่ยังปรากฏเห็นผู้หญิงล่างสุดสวม
ชุดสีดาอยู่ในท่าการต่อสู้ แม้ว่าผู้หญิ งจะเข้าไปในพื้นที่ของผู้ชายได้และมีความสามารถมากเท่าใด อย่างไรก็ตาม
ผู้หญิงยังคงไม่ได้การยอมรับจากสังคม เพราะอานาจของผู้ชายยังคงกดทับตามความหมายจากภาพข้างบน ความ
เข้มแข็งตรงข้ามความอ่อนแอ เมื่อสังคมกาหนดความเป็นหญิงเท่ากับความอ่อนแอ ผู้หญิงจึงไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ของ
ความเป็นชาย
เพศหญิง
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์เรื่องเพศได้กล่าวถึง อิทธิพลของทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ (postmodern)
ด้วยความเป็นหญิงที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาในเวลาเดียวกันกับเพศดังกล่าวก็สามารถถูกรื้อ ถอน และสร้างขึ้นใหม่
ผู้ห ญิ งจึ งพยายามก้ าวข้ามจารีต และประเพณี ในสั งคมที่ก าหนดความเป็ นเพศหญิ งเอาไว้ ปิ่น แก้ว เหลือ งอร่าม
(2549) ได้กล่าวถึงอิทธิพลใหม่การต่อสู้ของผู้หญิง โดยชีใ้ ห้เห็นถึงการต่อสูเ้ รื่องความเท่าเทียมกัน
จากการศึกษาพบว่าความเป็นเพศหญิงถูกกระทาให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น จากที่ผู้หญิงเคยถูกกดขี่ทาง
เพศ เป็นเพศที่เปรียบเสมือนชนชัน้ รองสังคม แต่ปัจจุบันภาพที่ปรากฏในใบปิดภาพยนตร์ได้เป็นภาพเสนอของสังคมที่
กาลังจะเคลื่อนสู่ความเท่าเทียมกัน แม้ในโ,กของความเป็นจริงผู้หญิงจะเก่งและมีความสามารถได้มากกว่าผู้ชายก็
ตาม
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จากภาพจะเป็นภาพที่นาเสนอถึงสังคมที่มีการยอมรับความเท่าเทียมกันของคนในสังคมระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงมากขึ้น ผู้หญิงมีความสามารถในการงานมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถก้าวขึ้นสูเ่ วทีระดับผู้นา
ชุดสีแดงที่แสดงถึงความร้อน เผ็ด ดุเดือด กล้าได้กล้าเสีย เป็นผู้หญิงที่มีหัวคิดสมัยใหม่ ต่างจากรูปแบบผู้หญิงรูปแบบ
สมัยเก่าที่กดทับด้วยอานาจของชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการ
เรียกร้องความเท่าเทียมระหว่าชายและหญิงในสังคมที่กาลังตีแผ่ให้สังคมเห็นว่า ผู้หญิงสามารถทาอะไรได้หลายอย่าง
และเท่าเทียมกับผู้ชาย
เพศทางเลือก
การศึก ษากลุ่ม เพศทางเลือ กแน่นอนว่าในสั งคมไทย มีเสรีภ าพในการตั ดสิ นใจเลือกเพศ ทาให้ มีค าที่ใช้
เรียกว่า “เพศที่สาม” วิลาสีนี พิพิธกุล (2547) ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในมุมมองของเพศวิถีว่า เป็นระบบ
ความคิ ด ความเชื่อ เรื่องเพศ กระบวนการทางสั งคมและวั ฒ นธรรมเป็ น ตัว กาหนด จัด การ ควบคุ ม รวมทั้ งการ
แสดงออกเกี่ยวกับนสนิยมทางเพศ การแต่งกาย ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่องเพศ การแสดงท่าทีเกี่ยวกับ
เพศ การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเพศไปจนถึงการออกกฏเกณฑ์
ระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มากากับควบคุมดูแลเรื่องเพศของคนในสังคม
การศึกษาครั้งนี้พบว่าใบปิดภาพยนตร์ที่ถูกนาเสนอความหมายของกลุ่มเพศทางเลือก จะเป็นกลุ่มคนที่ชาย
รักชายในภาพยนตร์เรื่องพี่ชาย
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จากภาพเป็นการนาเสนอผู้ชายสองคนที่เป็น ภาพเสนอของกลุ่มเพศทางเลือกชายรักชายหรือเกย์ ซึ่งเป็น
ภาพที่ดูผ่อนคลาย แสงแดดร่าไร รอยยิ้ม และกาลังแกล้งกันโดยใช้สายยางฉีด ซึ่งสายยางเป็นสัญญะของความเป็น
เพศชายหรือองคชาติ แต่การเปิดเผยอวัยวะเพศของตนอย่างมีความสุขเป็นเสมือนการแสดงออกทางเพศที่ต้องการสื่อ
ถึงความเป็นชายรักชายด้วยกันเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเป็นเพศเดียวกัน มีความต้องการทางเพศในรสนิยมเหมือนกัน
เป็นต้
2. ชนชาติ
บนโลกนีม้ ีกลุ่มคนอยู่หลากหลายเผ่า หลายเชื้อชาย หลายสัญชาติ ในปัจจุบันความเหลื่อมล้าทางชาติพันธุ์ก็
ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนโลกที่สาม ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาในสังคม จาการศึกษา
เราจะเห็นภาพที่ถูกนาเสนอเป็นภาพที่เห็นในปิดภาพยนตร์ ภาพยนตร์อเมริกาจะพบว่านักแสดงส่วนมากเป็นฝรั่ง แต่
พบว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านัน้ ที่เป็นนักแสดงผิวสีหรือผิวเหลือง
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ภาพนี้หากมองผิวเผินก็คงไม่ได้มคี วามหมายลึกซึ้ง แต่แท้จริงภาพนี้เราจะมองเห็นว่าประชากรส่วนมากเป็น
เชื้อสายคอเคซอยด์ มีเพียงนักแสดงหนึ่งคนที่เป็นเพียงคนผิวมองโกลอยด์เท่านั้น การที่นักแสดงชาวเอเชียจะได้รับ
เลือกจากชาวอเมริกาจะต้องมากด้วยความสามารถ ตาแหน่งที่ยืนอยู่ด้ายหลังเยื้องๆทางขวามือ ซึ่งความหมาย
สัญญะเชิงพื้นที่จะมีความหมายในสถานะรอง เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของคนชายขอบหรือชนชั้นระดับสองของสังคม
เพราะตัวเอกของเรื่องคือคนที่ยืนอยู่ข้างหน้า แม้ในภาพยนตร์จะให้ทุกคนมีความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามคนที่เด่น
ที่สุดและเป็นตัวเอกของเรื่องก็คือคนที่ยืนอยู่ในตาแหน่งข้างหน้า
3. อายุ
กลุ่มอายุยังคงกล่าวถึงผู้ที่มอี ายุน้อยเป็นอีกกลุ่มที่ควรได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก จึงทาให้มภี าพยนตร์
ที่สร้างขึ้นสาหรับเด็กมากมาย ภาพยนตร์ที่ถูกสื่อถึงความเป็นเด็กคือการ์ตูนเพราะเด็กยังคงมีพัฒนาการในเรื่องของ
การสร้างจินตนาการ บุญ เหลือ ทองเอี่ยม และ สุวรรณ นาภู ( 2531,น.131 ) ได้ให้ความหมายของการ์ตูน ไว้ว่า
การ์ตูน คือ ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแทนตัวบุคคล แสดงแนวความคิดหรือบ่งชี้สถานการณ์ที่ทาขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายที่
ใช้จูงแนวความคิดของผู้ดูให้ความรู้สกึ มีแนวโน้มไปกับสิ่งนั้นๆ

จากการศึกษาภาพที่นาเสนอภาพเสนอของเด็กจัดเป็นภาพการ์ตูน ที่ไม่เน้นความเหมือนจริง ทาเพียงให้เห็น
เป็นแค่ภาพลอกเลียนความจริง ปรุงแต่งเนื้อหา เพิ่มตัวละครให้มคี วามน่าสนใจมากขึ้น สัญญะของความเป็นการ์ตูน
จึงเท่ากับความเป็นเด็ก ในการเลือกสีที่ใช้ได้เลือกสีที่ส่อื ความหมายของความเป็นเด็กโดยเลือกสีที่สดใส
จากการศึกษาพบว่าภาพที่ส่ือความหมายเป็ นภาพที่เกี่ ยวข้องกับสั งคมและวัฒ นธรรมของสังคมนั้นๆที่
ปรากฏในภาพ เรื่องของอายุจะพบว่าความเป็นเด็กจะไม่เน้นที่ ความจริง แต่จะเน้นความง่ายๆ สบาย ไม่เน้นความ
ละเอียดมากเท่ากับภาพที่ต้องนาเสนอผู้ใหญ่และเน้นสีสันให้มสี ีสดใสและหลากหลายเป็นต้น
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สรุปผลอภิปรายผล
จาการศึก ษาพบว่า สั ญ ญะมี อิท ธิพ ลต่อ การสร้ างผลงานโดยเฉพาะในสื่อ โฆษณาใบปิ ด ภาพยนตร์ที่ ใช้
ประชาสั ม พั นธ์ภ าพยนตร์โดยนาภาพเสนอสู่ สั งคมมากมาย ทาให้ เห็ นว่าภาษาไม่ใช่เรื่อ งตรงไปตรงมา ภาษาถู ก
ประกอบสร้างความหมายเพื่อนาเสนอและถ่ายถอดไปยังผู้รับสารหรือคนดูให้เข้าใจ โดยอิงกับหลักวัฒนธรรมและ
สังคมของสังคมนัน้ ๆ ภาษาที่ถูกประกอบสร้างในใบปิดภาพยนตร์นสี้ ามารถจาแนกได้ถงึ การประกอบสร้างได้ 2 อย่าง
คือ ภาษาถ้อยคาและภาษาภาพ
ภาษาถ้อยคาจะพบว่าการใช้ถ้อยคามีการถูกประกอบสร้างเพื่อเป็น ภาพเสนอต่อสังคมในเรื่องการใช้คาทับ
ศัพท์ การใช้ช่อื ตัวละคร การใช้ช่ือสถานที่ การกระทาของตัวละคร และคาสแลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช้เี ห็นถึงพฤติกรรมของ
คนในสังคม เช่นการใช้คาทับศัพท์เป็นการใช้คาที่ง่ายและยังใช้คาที่คุ้นหูเจอได้บ่อยในสังคม เป็นอีกอย่างที่ต้องการ
สร้างความหมายเพื่อจูงใจโฆษณา หรือการกระทาของตัวละคร เช่น เดอะวอร์ค ไต่ขอบฟ้าท้านรก เป็นการนาเอาคา
ว่าฟ้าเพื่อสื่อความหมายของคาว่าสูง
นอกจากนี้คาสแลงยังคงปรากฏทุกยุคทุ กสมัยสร้างคาใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตามสมัยนั้น ซึ่งอดีตคาเหล่านี้เคย
เป็นคาสแลงที่ใช้ติดปากแต่เมื่อสมัยเปลี่ยนก็ปรากฏใช้คาแสลงใหม่ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่นก็มักจะปรากฏชื่อ
เป็นการใช้คาสแลงเพื่อสื่อความหมายถึงความจ๊าบ คึงคะนอง เฉพาะกลุ่ม เช่น เลิฟอะลูมิไรท์ รักอะไรไม่รู้ เลิฟเฮี้ยว
เฟียวต๊อด อัลเทอร์มาจีบ เป็นต้น
ในส่วนของภาพประกอบก็เป็นภาพเสนอที่สะท้อนต่อสังคมเช่นกัน เช่น เรื่องเพศ เชื้อชาติ และอายุ ในส่วนของ
สังคมไทยเรามีกลุ่มเพศหลากหลายมาก ได้แก่เพศหญิง เพศชาติ เพศทางเลือก ซึ่งบทบาทสถานภาพทางสังคมของเพศ
เป็นตัวกาหนดความเป็นเพศไว้ ทาให้ในสังคมไทยผู้ชายยังคงเป็นใหญ่และมีอานาจเหนือกว่าผู้หญิง แต่สมัยเปลี่ยนไปเรื่ม
มีการยอมรับผู้หญิ งมากขึ้นและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เราจะเห็นว่าใบปิดภาพยนตร์บางภาพถูกนาเสนอถึงความ
พยายามเท่าเทียมกับผู้ชาย เช่น อินเทิร์น ในภาพได้นาเอาผู้หญิงและผู้ชายวางไว้ในตาแหน่งเดียวกัน แม้จะมีสถานภาพ
ทางสังคมที่แตกต่าง ผู้หญิงเป็นหัวหน้าและผู้ชายแก่เป็นเพียงเด็กฝึกงานที่มากด้วยประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็น
การสะท้อนภาพของสังคมถึงการเรียกร้องความเท่าเทียมกับผู้ชาย และเพศทางเลือกก็เป็นอีกภาพเสนอที่สะท้อนถึงสังคม
ของคนไทยที่ยอมรับและเปิดกว้างกับกลุ่มเกย์ที่อยากจะแสดงออกถึงความเป็นเพศของกลุ่มนี้ มีเสรีภาพในตามเพศวิถี
ของตน
เชื้อชาติการนาเสนอการเหยียดสีผิวที่ไม่ใช่สีผิวของตนยังคงเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับในสังคมอเมริกา ซึ่งใน
ใบปิดภาพยนตร์ที่ใช้โฆษณาเรื่องเมซรันเนอร์ เรายังเห็นว่านักแสดงที่เป็นชาวเอเชียไดรับการยอมรับเพียงแค่คนเดียวที่
โดเด่นในเรื่อง แม้ความเป็นจริงจะมีความสามารถเท่ากันทุกคน
อายุ กลุ่ ม คนที่ มี อ ายุ น้ อ ยเป็ น กลุ่ ม คนที่ เหมื อ นชนกลุ่ ม น้ อ ยที่ ได้ รับ การเอาใจใส่ ที่ แ ตกต่ า งจากผู้ ใหญ่
ภาพยนตร์ที่นามาฉายให้เด็กจึงต้องเป็นภาพการ์ตูนที่แลดูน่ารัก สร้างและพัฒนาจินตนาการเด็กและเป็นภาพที่ใช้สีสัน
สดใส เพื่อนาเสนอถึงความเป็นเด็ก แม้ว่าจานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายให้เด็กนั้นจะมีจานวนไม่มากแต่เป็นการสร้าง
ความหมายเพื่อให้ผู้ปกครองได้นาบุตรหลานมานั่งชมภาพยนตร์ดว้ ยกันและใช้เวลาสานสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นเอง
ในการศึกษาได้นาแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยามาศึกษาหาความหมายที่ประกอบสร้างขึน้ ในสื่อโฆษณาประเภทใบ
ปิดภาพยนตร์ในเว็บไซต์ ซึ่งพบว่าการใช้สัญญะได้นาเอาความหมายที่ประกอบสร้างขึน้ จากคนในสังคมและวัฒนธรรม
นั้นเพื่อสื่อความหมายให้คนในสังคมนั้นสามารถเข้าใจได้ตรงกัน จึงสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านใบปิดภาพยนตร์
เหล่านั้นได้ ดังนั้นภาษาที่ปรากฏในใบปิดภาพยนตร์จึงไม่ใช่มีเพียงแค่นาเสนอถึงการเชิญชวนให้มาสนใจภาพยนตร์
เรื่องนั้นๆเท่านั้น แต่ยังแฝงอะไรไว้มากมาย Gail Dines and Jean M. Humez (1995, 5-8) ได้ศึกษางานของ Stuart
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Hall ว่า สื่อเป็นตัวโฆษณาที่แฝงไปด้วนอุดมการณ์และความหมายของสังคม โดยไม่ทาหน้าที่เป็นตัวสะท้อนเท่านัน้ แต่
เป็นการประกอบสร้างความเป็นสังคมจริง จากการศึกษาได้เห็นว่าภาพใบปิดภาพยนตร์กาลังต้องการบอกหลายสิ่ง
จากการถูกประกอบสร้างของสังคมแล้วนาเสนอออกมาเป็นสื่อโฆษณาประเภทใบปิดภาพยนตร์
เราจะเห็นได้จากภาพตัวอย่างว่าด้วยเรื่องเพศหญิงเป็นภาพที่ถูกนาเสนอว่ากาลังเรียกร้องความเท่าเทียม
ของหญิง โดยไม่ได้ขอหรือแสดงออกถึงความเหนือกว่า เพราะเราต่างตระหนักดีว่าในสังคมไทยของเรายังคงมีอานาจ
ของผู้ชายเป็นใหญ่ นอกจากนี้ยังนาเสนอภาพของความเป็นคนเอเชีย ที่ก้าวเข้าไปยืนในพื้นที่คนที่เรียกตนเองว่า กลุ่มมี
อานาจเหนือกว่าและเจริญกว่า ซึ่งเป็นเพียงแค่ตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครเอกของเรื่องในพื้นที่ชายขอบเท่านั้นจึงต้องเป็น
รอง หรือภาพเสนอวัยรุ่น ฯลฯ สัญญะจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการประกอบสร้างสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณา

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความเป็นหญิงในสื่อโฆษณาประเภทใบปิดภาพยนตร์
2. สัญญะการบริโภคสื่อโฆษณากับแนวทางการผลิตสื่อชนิดต่างๆ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของ
นักศึกษา โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
The comparison of students’ learning achievements and learning
responsibility behavior through the cooperative learning STAD techniques
กัญม์ฐญาณ์ ยงยุทธวิชัย1* และ รังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัย1
Kantaya Yongyuttawichai1* and Rangsiphat Yongyuttawichai1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อ นเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรียน
การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอตาคลี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จานวน 25 คน มีผลการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.08 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.04 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนผลการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งนักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมด้านความกระตือรือร้นมากที่สุดเท่ากับ 4.72
และในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจด้านความสามัคคีภายในกลุ่มมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
4.83 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนแบบเทคนิค STAD ความรับผิดชอบทางการเรียน

1
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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

บทนา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ให้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2552) ผู้สอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตน มีการปรับปรุงในเรื่องวิธีการสอนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของชาติเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ เก่ง ดี และมีความสุข (กรมวิชาการ. 2544) โดยเน้นที่ทักษะทางการคิด
ในยุคศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวติ เพื่อจะได้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคม
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน (วัชรา เล่าเรียนดี. 2549) เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชา
ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ แต่พบ
ปัญหาตามมาหลายด้าน เช่น นักศึกษาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทาให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น นักศึกษาไม่มคี วาม
อดทนต่อความยากของงาน นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ขาดความรับผิดชอบในการทางาน
และส่งงาน เป็น ต้น ซึ่ งปั ญ หาดังกล่ าว เป็น สาเหตุที่ทาให้ การจัด การเรีย นการสอนแบบร่วมมือไม่สามารถทาให้
นักศึกษาทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ จึงทาให้นักศึกษามีข้อบกพร่องทางการเรียน ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงประยุกต์ใช้
การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ Slavin คือ การกาหนดบทเรียนในรูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 1) การนาเสนอข้อมูล 2) การทางานร่วมกัน 3) การทดสอบ 4) การปรับปรุงคะแนน 5) การตัดสิ น
ผลงานของกลุ่ม (Slavin, 1995) เป็นรูปแบบช่วยให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดและ
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ขึ้น และศึกษาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย โดยแต่ละ
กลุ่มจะมีนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทากิจกรรมเดียวกัน เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางานร่วมกันได้ ปัจจุบันได้มผี ู้วิจัยหลายท่านนาเทคนิคการสอน
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แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา
เช่น การสร้างชุดกิจกรรมที่ใช้เทคนิค เอส ที เอ ดี เพื่อพัฒนาความรูพ้ ้ืนฐานก่อนเรียนเรื่องจานวนจริง สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (พิมพิกา จันต๊ะเสาร์ , 2557) การพัฒ นากิจกรรมการ
เรียนรู้แ บบร่วมมือ เทคนิค STAD แบบผสมผสาน เรื่อ งค าสั่ งควบคุ ม การทางานของโปรแกรมส าหรับนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (จิราณี เมืองจันทร์, 2556) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (วิษณุ อุพลรัมย์ , 2555) การพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ
เครือข่ายด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อิทธิพล
เจริญเมือง, 2554) การพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนหนอง
ไผ่พิทยาคม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (สังคมวิทยา ซาซุม , 2553) จากการสารวจนักศึกษาที่เรียนวิชา ระบบ
จัด การฐานข้อมูลทางธุรกิจ จานวน 25 คน ด้วยแบบสอบถาม โดยให้นัก ศึกษาตอบข้อมูลเกี่ยวกั บการสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาอย่างไร และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ให้ข้อมูลที่มคี วามแตกต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนแบบร่วมมือเทคนิคSTAD
ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้แผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยให้
นักศึกษาได้ทางานเป็นกลุ่มร่วมมือตามแผนการจัดกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมความรับ ผิดชอบทางการเรียนของ
นักศึกษา และทาการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และ
ประเมินความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยทาการการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข เพื่ อนักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเรียนและอาจารย์
นาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสอนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากงานวิจั ย นี้ ผู้ วิจั ย สามารถสร้า งกรอบแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ แ ละศึ ก ษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการเรียน วิชาระบบ
จัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ ผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และศึกษาความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้การสอน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตในการค้นคว้าไว้ ดังต่อไปนี้
1.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ ธุร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การ หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 จ านวน 25 คน เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD
1.2 ขอบเขตข้อมูล
1. ข้อมูลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. ข้อมูลแผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และแบบฝึกปฏิบัตงิ านกิจกรรมแบบร่วมมือ
3. ข้อมูลการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD
4. ข้ อ มู ล การประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย น โดยใช้ ก ารสอนแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD
ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน, ด้านการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์, ด้านการให้ข้อมูลสนับสนุนจากอาจารย์ ,
ด้านความสามัคคีภายในกลุ่ม และด้านการใช้สื่อการเรียนรู้
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2. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 การเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ทาการศึกษา
และรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา จากเอกสาร หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิจั ยจากเอกสารรวบรวมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เพื่อหาการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มผี ลต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
โดยแบ่งหนึ่งกลุ่มสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
One Group Pretest – Posttest Design ใช้แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลอง จานวน
25 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและสรุปผล
2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิ ค STAD ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ (Slavin,
1995) ในการสร้างแผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 5 คน แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันมี ระดับคะแนนเฉลี่ยสูง ปานกลาง และต่า ซึ่งนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มได้รับมอบหมายให้ทากิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางการเรียนและทางานแบบร่วมมือกัน
แลกเปลี่ยนความรู้กัน มีการแสดงความคิดเห็น และสามารถทางานแบบร่วมมือกันได้ ผ่านการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD และใช้แบบฝึกปฏิบัติงานกิจกรรมแบบร่วมมือประจาสัปดาห์ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การสังเกต
พฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ (Browne and Cohn, 1958)
มาทาการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความ
รับผิ ด ชอบของนัก ศึก ษา ซึ่งผลลั พ ธ์ที่ได้ คื อ ทราบถึ งสิ่ งที่ ควรปรับปรุงในการพั ฒ นาพฤติก รรมความรับผิ ด ชอบ
ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เหมาะสมและน าไปพั ฒ นาการเรียนการสอนให้ ดีขึ้น เพื่อให้ได้การสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ที่ดขี นึ้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 การประเมิน ความพึ งพอใจต่อ การเรียน โดยใช้การสอนแบบร่ว มมือ เทคนิค STAD ใช้แ บบ
ประเมินความพึงพอใจในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบของกลุ่มทดลอง แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป งานวิจัยนี้เลือกใช้สถิ ติเชิงพรรณนา ในการวัดค่ากลางของข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหา
ค่า t –test (Paired Sample T-Test) เพื่อที่นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ ซึ่งในการแปลความหมายน้าหนักคะแนน
ตัวเลือกที่เป็นเกณฑ์แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ใน
การวัดการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
4.1 แบบสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
(Student Team Achievement Division) โดยใช้การสอบแบบ Pretest – Posttest ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลองจานวน 25 คน มีคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน เนื้อหาคลอบคลุมรายวิชาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ จานวน 12 บทเรียน สอดคล้องกับมคอ.3 ที่นักศึกษาทุกคนได้รับตอนเปิดภาคเรียน จากนั้น นา
ผลลัพธ์ที่ได้ ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและสรุปผล
4.2 แผนการสอนแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD (Student Team Achievement Division) ผู้ วิ จั ย ได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Slavin โดยสร้างแผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในรายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ ได้ แก่ แบบทดสอบเก็ บคะแนนประจาสัปดาห์ และแบบฝึ กปฏิบัติงานกิจกรรมแบบร่วมมือประจาสัปดาห์
จานวน 15 แผน มีคะแนนเต็มจานวน 100 คะแนน ใช้ระยะเวลาทั้งหมดจานวน 15 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดบทเรียน
ในรู ป แบบของการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD เป็ น รู ป แบบช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
4.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา ผู้วจิ ั ยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ (Browne and Cohn, 1958) และประยุกต์ใช้แนวคิดของ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2552)
ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD แต่ละบุคคล ได้แก่
ด้านความอดทนต่ออุปสรรค, ด้านความเชื่อมั่นในตัวเอง, ด้านความมีน้าใจ, ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และ
ด้านความกระตือรือร้น ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกหลังการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ตลอดภาคเรียน ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยและค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปผล
ทางสถิติ
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อ การเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้
กาหนดเกณฑ์ การให้คะแนนของตัวเลือกเป็นแบบลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ แทนค่าด้วยตั วเลขซึ่งมีการแปล
ความหมายในแต่ละระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และสรุปผลทางสถิติ พร้อมวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ง
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผู้ วิจั ย ได้ เก็ บข้ อ มู ล การเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ และศึก ษาพฤติก รรมความรับ ผิ ด ชอบทางการเรีย นของ
นั ก ศึก ษา โดยใช้ก ารสอนแบบร่ว มมือ เทคนิค STAD จากนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่า ง จ านวน 25 คน และได้ ผ ลการ
ดาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลกลุ่มสัมพันธ์กับรายวิชา พบว่า มีนักศึกษาเพศชาย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 เพศ
หญิง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.51 – 3.00 มากที่สุด จานวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ 2.01-2.50 จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และระดับ 3.01 – 3.50 จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า การสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
สอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
การทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
30
18.04
30
25.08

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.84
1.22

t –test

Sig.

24.15

.002

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.08 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งเท่ากับ 18.04 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 และ 0.84 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD ซึ่งให้นักศึกษาทาแบบทดสอบเก็บคะแนนและทาแบบฝึกปฏิบัติงานกิจกรรมแบบร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย
และทาการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละบุคคล มีทั้งหมด 5 ด้าน ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD
ความรับผิดชอบทางการเรียน
S.D.
ระดับ
x
1. ด้านความอดทนต่ออุปสรรค
4.32
0.55
มาก
2. ด้านความเชื่อมั่นในตัวเอง
4.68
0.55
มากที่สุด
3. ด้านความมีน้าใจ
4.56
0.65
มากที่สุด
4. ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
4.40
0.64
มาก
5. ด้านความกระตือรือร้น
4.72
0.61
มากที่สุด
ผลการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในภาพรวม
4.53
0.60
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนด้านความกระตือรือร้นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และมีผลการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การเรี ย น โดยใช้ก ารสอนแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
x
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.50
0.61
มาก
2. ด้านการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์
4.68
0.70
มากที่สุด
3. ด้านการให้ขอ้ มูลสนับสนุนจากอาจารย์
4.56
0.55
มากที่สุด
4. ด้านความสามัคคีภายในกลุ่ม
4.83
0.55
มากที่สุด
5. ด้านการใช้ส่อื การเรียนรู้
4.31
0.55
มาก
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
4.57
0.59
มากทีส่ ุด
จากตาราง 3 ผลประเมิ น ความพึ งพอใจต่อ การเรีย น โดยใช้ก ารสอนแบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้า นความสามัคคีภายในกลุ่มมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.55 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.57 และมีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลการสอบวัดความรู้ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมากจาการที่นักศึกษา
ได้ผ่านการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จึงทาให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ดีมากขึน้ สามารถนาไปใช้ในการเรียนได้ จึงทา
ให้มีผลการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพิกา จันต๊ะเสาร์, 2557) และของ (อิทธิพล
เจริญเมือง, 2554) ส่วนการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD ในภาพรวมนักศึกษามีการพัฒ นาพฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งนักศึกษามีการพัฒ นา
พฤติกรรมด้านความกระตือรือร้นมากที่สุด โดยเป็นผลมาจากการใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่เหมาะสม
และแก้ปัญหาของการแสดงออกทางพฤติกรรมได้ จึงทาให้นักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมที่ดี ส่งผลให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบที่ดี มีการตั้งใจเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิราณี เมืองจันทร์ , 2556) และ (วิษณุ อุพล
รัมย์, 2555) นอกจากนี้การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD นักศึกษามี
ความพึงพอใจในด้านความสามัคคีภายในกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เป็นผลมาจากการที่นักศึกษาได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่เหมาะสมประกอบกับการ
ให้ความร่วมมือระหว่างผู้สอนและนักศึกษาทุกคน ทาให้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ได้รับการร่วมมือที่ดีและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สังคมวิทยา ซาซุม, 2553)

ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นเพื่อ
ทดสอบและเปรียบเทียบเทคนิคการสอนแบบอื่น
2. ควรมีการติดตามการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2486

Proceedings

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิจั ย ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ านรวมถึ ง นั ก ศึก ษา
สาขาวิชาคอมพิ ว เตอร์ ธุรกิ จ หน่ วยจั ด การศึก ษานอกที่ ตั้ง มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี อ าเภอตาคลี จั งหวั ด
นครสวรรค์ ที่ทาให้งานวิจัยครั้งนีส้ าเร็จเรียบร้อยด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2552). แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554). กรุงเทพฯ
: สานักนายกรัฐมนตรี.
จิราณี เมืองจันทร์. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบผสมผสาน เรื่อง คาสั่ง
ควบคุมการทางานของโปรแกรมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัย
นเรศวร, พิษณุโลก.
พิมพิกา จันต๊ะเสาร์. (2557). การสร้างชุดกิจกรรมที่ใช้เทคนิค เอส ที เอ ดี เพื่อพัฒนาความรูพ้ ้ืนฐานก่อนเรียนเรื่อง
จานวนจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ
ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
วัชรา เล่าเรียนดี. (2549). “เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาการคิด การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ”, คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
วิษณุ อุพลรัมย์. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, บุรีรัมย์.
สังคมวิทยา ซาซุม. (2553). การพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. การค้นคว้าแบบอิสระ กศ.ม. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาสารคาม.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552). คู่มอื เครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา: กรุงเทพฯ: กระทรวง
วัฒนธรรม.
อิทธิพล เจริญเมือง. (2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. การค้นคว้าแบบอิสระ ค.อ.ม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
Browne, C.G.; & Thomas S. Cohn. (1958). The Study of Leadership. Illinois: The Interstate printer and
Publishers, Inc.
Slavin, Robert E. (1995). “Cooperative Learning and Cooperative School” Educational Leadership. 45(3): 7-13

2487

Proceedings

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The development of mathematics achievement in time subject by cooperative
learning activities of Prathomsuksa 3 students
ปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์1 และ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์2*
Priyaporn Kritpolwiwattana1 and Somchai Kritpolwiwattana2*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอ ศรี
ธาตุจังหวัดอุดรธานี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้แ บบร่วมมือ ของนั ก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้ า นโคกศรี ต าบลศรี ธาตุ อาเภอศรี ธาตุ
จังหวัดอุดรธานีระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาครั้ งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านโคกศรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน
นักเรียน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เวลา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เวลา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และหลังเรียนเท่ากับ 17.9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ตั้งไว้คือร้อยละ 65 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
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2 ภาควิชาฟิสก
ิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก 65000
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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

บทนา
จุดมุ่งหมายการศึกษาของศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาการแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ และความคิด
ชั้นสูง ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Partnership for the 21st Century 2003 :2)
การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และทักษะจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึน้ ไป
เหตุผลและความจาเป็นในการเรียนคณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่ วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และการให้เหตุผลอย่างมีตรรกะและเป็นพืน้ ฐานของศาสตร์อื่นๆ เป็นตัวชีว้ ัดความสาเร็จในระบบการศึกษาของไทยใน
การเตรียมคนให้มีคุณภาพในอนาคต คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้ ว น รอบคอบ ช่ว ยให้ ค าดการณ์ วางแผน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หา และน าไปใช้ในชีวิต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อ่ืน ๆ
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข
ปัญหาสาคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย
โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ทาให้นักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วน
ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่บรรยายก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน เมื่อต้อง
เรียนเรื่องใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากขึ้น เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่เป็นพื้นฐาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่าลง จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ที่วัดความสามารถ 3 ด้านคือ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน
คานวณ และความสามารถด้านเหตุผล ปรากฏว่าผลคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านคานวณของโรงเรียน
บ้านโคกศรีในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 61.14 ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ต่ากว่าด้านอื่นๆ อีกทั้งจากการประเมินผลการ
เรียนของชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง เวลา ที่ผ่านมาผลที่ได้คือนักเรียน
ส่วนใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้คือร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม และเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่องเวลา เป็น
เนื้อหาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวันของนักเรียน และจาเป็นต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่
สูงขึน้ ไป
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งได้รับความนิยมใน
การนาไปจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน
โดยใช้การบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 4–5 คน ที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน ทางานร่วมกันเพื่อเป้าหมาย กลุ่มสมาชิกมีความสัมพันธ์กันในทางบวก มีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน รั บผิ ด ชอบร่วมกั น ทั้ งในส่ วนตนและส่ ว นรวม ผลงานของกลุ่ ม ขึ้น อยู่กั บผลงานของสมาชิก แต่ล ะคนในกลุ่ ม
ความสาเร็จของ แต่ละคนคือความสาเร็จของกลุ่ม ความสาเร็จของกลุ่มคือความสาเร็จของทุกคน [10] ดังนั้นการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือจึงเป็นกระบวนเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถ โดย
ทุกคนมีส่วนในการทางานร่วมกัน มีโอกาสได้เรียนรู้จากกันและกัน ผ่านการแก้ปั ญหา การทากิจกรรมการเรียนจน
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
จากเหตุผลที่นาเสนอมาข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เวลา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ว่าจะทาให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น วิชาคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง เวลา โดยการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่กาหนดไว้คอื ร้อยละ 65
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน

ขอบเขตของการศึกษา
1. กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2. ตัวแปรในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนีม้ ตี ัวแปร ดังนี้
2.1 ตั วแปรต้น คื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ วิชาคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง เวลา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
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2.2 ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ชาคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง เวลา ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
3. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
4. ระยะเวลาในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนีใ้ ช้เวลา 19 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้
นาเสนอวิธีดาเนินการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ห้อง จานวน 8 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ประกอบด้วย
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ฯ จานวน 19 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 19 ชั่วโมง
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
2. การสร้างและการพัฒนาเครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษากาหนดรายละเอียดของการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือฯ ดังนี้
2.1 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้าง ดังนี้
2.1.1 ศึ ก ษาและวิเคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี และการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี
ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ คู่มอื ครู หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
2.1.3 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้ า นโคกศรี กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
2.1.4 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนือ้ หา บทที่ 5 เรื่อง เวลา
2.1.5 สร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี จานวน 19 แผน รวม 19 ชัว่ โมง
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2.1.6 นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี ฉบับร่าง ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
2.1.7 แก้ไขปรับปรุงชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.1.8 จัดทาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานีสาหรับใช้ในขัน้ ตอนการทดลอง
2.1.9 นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานีไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2556 จานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ก. การทดลองรายบุ ค คลและแก้ ไขปรั บ ปรุ ง (One to One Try-out and Revised) โดย
ทดลองกับนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนกว่าปานกลาง จานวน 1 คน
ข. การทดลองกลุ่ ม เล็ ก และแก้ ไขปรั บ ปรุ ง (Small Group Try-out and Revised) โดย
ทดลองกับนักเรียน จานวน 3 คน ซึ่งเป็นเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 1 คน ผลการเรียนปานกลาง จานวน 1 คน และ
มีผลการเรียนดี จานวน 1 คน
ค. การทดลองภาคสนาม (Field Try-out and Revised) นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เรื่อ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมือ วิชาคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง เวลา ของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปทดลองใช้กับนักเรียน 1 ห้องเรียน จานวน 40
คน โดยมีขนั้ ตอนการทดลอง ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา จานวน
20 ข้อ
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 19 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน
2.1.10 นาข้อมูลผลการทดสอบหลังเรียน มาใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู้ เรื่อ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ วิชาคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง เวลา ของนั กเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ปกติ
ของโรงเรียนที่กาหนดไว้คอื ร้อยละ 65
2.1.11 จัดทาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนกลุ่มประชากรที่จะใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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2.1.12 นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานีไปใช้ในการทดลองกับกลุม่ ประชากร
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขนั้ ตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพดังนี้
2.2.1 ศึก ษาทฤษฎี วิธีส ร้าง เทคนิค การเขี ย นข้อ สอบแบบเลือ กตอบ คู่ มือ การจั ด การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เวลา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551
2.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนือ้ หา
2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและตัวชี้วัด
วิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.2.3 ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ด้าน
ความเที่ยง ตรงเชิงเนื้อหา
2.2.4 แก้ไข ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาแนะนา ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.2.5 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 40 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)
และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% แล้วเลือกแบบทดสอบที่มคี ่าความยากง่าย
ตัง้ แต่ .20-.80 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ .20 ขึ้นไป ได้จานวน 20 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความยากง่าย
รายข้อระหว่าง .27-.77 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .20-.75
2.2.6 จั ดท าแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ เพี ยงพอกั บจ านวนนั กเรี ยนกลุ่ ม
ประชากร
2.2.7 นาแบบทดสอบที่ได้ไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนที่เป็น กลุ่มประชากร
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วัจัยได้ดาเนินการทดลอง กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. ก่อนการทดลองให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้วิจัยดาเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจานวน 19 แผน โดยให้นักเรียน
เรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี
ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดเดิมไปทดสอบ
กับนักเรียนอีกครั้ง จากนั้นนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ อ่ ไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และร้อยละ
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติพ้ืนฐาน ใช้คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์

ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการศึกษา
จากการนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของกลุ่มเป้าหมายที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ดังปรากฏผลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบล
ศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ก่อนเรียน
หลังเรียน
คนที่
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
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.7
8.6
1.8
8.8
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธ าตุ อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 31.3และหลังเรียนเท่ากับ 17.9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ตั้งไว้คือร้อยละ
65 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

สรุปผลและอภิปรายผล
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และหลังเรียนเท่ากับ 17.9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ตั้งไว้คือร้อยละ 65 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ของนั กเรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 3 เรื่องเวลา วิชาคณิ ตศาสตร์ และให้ ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบเพื่ อ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ประทุมภรณ์ ใจบุญ [7] ทาการศึกษาการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเสริมการเรียนคณิ ตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ในการดาเนินวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ สาหรับเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม
เรื่อ ง ทศนิย ม และเศษส่ วน ระดั บชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 15 โดยเริ่ม จากการศึก ษา
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน ผลการศึกษาทาให้
ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมสรุปท้ายบทเรียน
คณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม 2) แผนการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือที่ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
จากผลการทดลองใช้งานชุด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านโคกศรี ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 31.3 และหลังเรียนเท่ากับ 17.9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ตั้งไว้คือร้อย
ละ 65 จะได้ว่านักเรียนจะมีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ปกติของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ การการจัดการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือของรายวิชาต่างๆ คือ อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง และ อริยา คูหา [11] ทาการศึกษาผลของการ
สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา ทาการศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการ
เขียน (CIRC) ที่มตี อ่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา และผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดา้ นการอ่าน
และการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบูรณาการการอ่าน
และการเขียน (CIRC ) และการสอนแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
การเรีย นแบบร่วมมือแบบบู รณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) หลังการเรี ยนสูงกว่าก่ อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนแบบการ
เรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลจากการวิจัยจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนได้ (CIRC) วรรณภา นันทะแสง และคณะ [8] ทาการศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุ ปัญ ญาและแผนการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้แ บบปกติเรื่องเวลา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิภ าพเท่ากั บ
85.61/84.89 และ 80.90/79.78 ตามลาดับ ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจั ดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเท่ากับ 0.6715 และ 0.5845 ซึ่ง
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.15 และ 58.45 ตามลาดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญ ญาและที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนโดยการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ยสาคัญ
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ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่อ งเวลา ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ แ ละเจตคติ ต่ อ วิช า
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และสุรี
พร ศิรินามมนตรีและคณะ [9] ศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษากาฬสิ น ธุ์ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1.แผนการจั ดการเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภ าพเท่ ากับ 80.47 / 78.65 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นหลังเรีย น โดยใช้ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริตโรงเรียนบ้านน้าริน
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 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 อินทรชิต1*
Preechachan Intarachit1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต
โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 การดาเนินการวิจัยมี
4 ขั้นตอน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จานวน 21 คน โรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี จานวน 3 แห่ ง ยกร่างและพัฒ นาโดยคณะกรรมการ จานวน 5 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 7 คน ทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริ ตในโรงเรียน และประเมินการ
บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต กับผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จานวน 123 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียน สภาพปัญหา พบว่า 1. ไม่เข้าใจการปรับตารางเรียน 2. ไม่เข้าใจในกิจกรรมที่จะต้องจัดให้กับนักเรียน
และ 3. โรงเรียนมีการดาเนินงานหลายโครงการทาให้เครียดกับการดาเนินงาน ความต้องการ ได้แก่ 1. ควรให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรม 2. ควรมีการบูรณาการการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับกิจกรรมที่ต้องจัดตามโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม และ 3. ควรมีคณะกรรมการ
ดาเนิน งานกิจกรรมที่ ชัด เจนและเป็น การเฉพาะ ส่วนผลการศึกษาแนวทาง พบว่า มีก ารดาเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการด าเนิน กิ จกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ จ านวน 2 คณะ และมีกระบวนการบริห าร โดยใช้วงจร
คุณภาพอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม และการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จอย่างชัดเจน
2. ผลการสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต พบว่า การ
บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1)
หลักการ 2 .คณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ 3. กระบวนการบริหาร และ 4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ซึ่งการบริหารจัดการ
ที่สร้างขึน้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด และผู้ทรงคุณวุฒิให้การยอมรับ

1

โรงเรียนบ้านน้าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จังหวัดแพร่ 54150
1 Bannamrin (kururatrangsan) School Phrae Primary Educational Service Area Office 2 Phrae 54150
*Corresponding author e-mail: intarachit12@gmail.com
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3. ผลการทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต พบว่า ในภาพรวมมี
การปฏิบัตอิ ยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม
มีความเป็นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: 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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บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การ
ลดเวลาเรี ย นภาควิ ช าการลง แต่ ต้ อ งไม่ ก ระทบเนื้ อ หาหลั ก ที่ เด็ ก ๆ ควรเรี ย นรู้ ซึ่ ง หมายความว่ า ครู ต้ อ งใช้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ตอ้ งรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ จากนโยบาย
การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง หรือ
เวลา 14.30 น. แต่เวลาที่ โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง
หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรีย นจนกว่านัก เรียนจะกลั บบ้ านซึ่งนั กเรียนยังคงอยู่ที่
โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่
ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีนาใจต่
้ อกัน การทางานเป็นทีม และที่สาคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้
ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง
การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทา
ร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็น
การจาลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2558)
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้นาด้านการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิด
สาคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตสานึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้ แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั กษะด้ าน
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ทั ก ษะการท างาน ทั ก ษะชี วิต ที่ ใช้ได้ จ ริ ง (กั บครอบครั ว โรงเรี ย น ชุม ชน รั ฐ และ
ประเทศชาติ) โลกกาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
, 2558)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนของชาติ มีความตระหนักและให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
การทุ จริต โดยกาหนดวิสัย ทัศน์ “เป็น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ อยู่อ ย่างพอเพียง หลีก เลี่ ยงอบายมุ ข ทุ กหน่วยงาน
รับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” กาหนดพันธกิจแบบบูรณาการ โดย“พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ระบบ ปลอดอบายมุข ร่วมป้องกันทุจริต ปลูกจิตสานึกให้นักเรียน ในสังกัดมีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับ
การพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางกรศึกษาอย่างบูรณาการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการดาเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติ การพัฒ นา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ”โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่
1) สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวนิ ัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2) รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
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อบายมุข และป้องกันการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 3) สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็น
รากฐานในการป้องกันการทุจริตอย่างมีจิตสานึกและเปี่ยมด้วยคุณภาพ และในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต”
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2556)
โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตาบล ปีการศึกษา 2556 ประกอบกับโรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้รับการประเมินให้
เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2556 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ 5 ปี 2557 โรงเรียน
แบบอย่างการนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปี 2557 และโรงเรียนแกนนาการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ปี 2558 จะเห็ นว่าโรงเรียน ต้องด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องดาเนินงานรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้โรงเรียนต้องดาเนินกิจกรรม
อย่ างมากมาย ประกอบกั บโรงเรี ย นต้ อ งด าเนิ น การตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่ ม เวลารู้ ” ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559
จากสภาพปัญหาและความสาคัญข้างต้น โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เห็นควรหาแนวทางการ
บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ที่มลี ักษณะเฉพาะและบูรณาการกิจกรรมของโรงเรียน
โดยมีความเป็นโรงเรียนสุจริตเป็นแกนในการบูรณาการในครั้งนี้ จึงได้ทาการวิจัยเรื่องนี้ขึ้น เพื่อหาแนวทางทางการ
บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ที่มีประสิทธิภาพอันจะนาไปสู่ประสิทธิผลการปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน
บ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
2. เพื่อสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
3. เพื่อทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
3. เพื่อประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน
4. (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒ นาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ดังภาพที่ 1
หลักการบริหารจัดการ
หลักการมีส่วนร่วม

0

การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

แนวคิดทฤษฎีระบบ
1. ปัจจัยนาเข้า
2. กระบวนการ
3. ผลผลิต

คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
1. องค์ประกอบ
2. บทบาทหน้าที่

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1. กิจกรรมพุทธิศึกษา สมอง (Head)
2. กิจกรรมจริยศึกษา จิตใจ (Heart)
3. กิจกรรมหัตถศึกษา ทักษะ (Hand)
4. กิจกรรมพลศึกษา สุขภาพ (Health)
5. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ความซื่อสัตย์สุจริต
(Honest)

กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
1. การวางแผนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ
2. การดาเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ
3. การประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ
4. การเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ
5. การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนฯ

แนวคิดกระบวนการบริหาร
1. การวางแผน
2. การดาเนินงาน
3. การประเมินผล
4. การปรับปรุงและพัฒนา

ตัวชี้วัดการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
1. ด้านนักเรียน
2. ด้านครูผู้สอน
3. ด้านสถานศึกษา
4. ด้านผูป้ กครองและชุมชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่ความสุจริต
โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยแบ่ง
วิธีวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1.1 ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน ของโรงเรียนบ้านน้าริน
(คุ รุราษฎร์รังสรรค์) จานวน 21 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้แก่ แบบสังเคราะห์ ผลการประชุม
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ครูผู้สอน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้าน
น้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนช่วยเหลือในการบันทึกข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปตามประเด็น 2 ประเด็น คือ สภาพ
ปัญหา และความต้องการ
ตอนที่ 1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต
โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โดยการศึกษาโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ (Best practice) แหล่งข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาที่มแี นวปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จานวน 3 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน (ถ้ามี) และตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัย
จานวน 1 คน ตัวแทนครูผู้สอนระดั บประถมศึกษา จานวน 1 คน และตั วแทนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 1 คน (ถ้ามี) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกเอกสารในการดาเนินงานการบริหาร
จัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และ
การวิเคราะห์ เอกสาร (Document Analysis) ด้วยตนเอง ผู้ วิจั ยใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้อ หา แจกแจงความถี่ และสร้า ง
ข้อสรุป
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต
โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 2.1 ยกร่ า งการบริห ารจั ด การกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ สู่ ค วามสุ จ ริ ต
โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผู้วิจัยดาเนินการโดยนาผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูลในการยก
ร่าง กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ คณะผู้ยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต
จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบร่างและบันทึกการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการดาเนินการประชุม
คณะกรรมการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา และสร้างข้อสรุปร่วมกัน
ตอนที่ 2.2 การตรวจสอบร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความ
สุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการบริหาร
จั ด การกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ สู่ ค วามสุ จ ริ ต โดยการจั ดสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion: FGD)
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือดาเนิน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (ร่าง)การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สู่ความสุจริต และประเด็นในการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการดาเนินการสนทนากลุ่ม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติ (Consensus)
และปรับปรุง แก้ไขร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน
บ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) การทดลองใช้ในขั้นตอนนี้เป็นการนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สู่ความสุจริต ทดลองใช้ในโรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน จานวน
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21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความ
สุจริต ผู้วจิ ัยนาไปทดลองใช้ในโรงเรียน ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ส่วนข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน
บ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นการประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของนาการบริหารจัดการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จานวน 123 โรงเรียน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การบริหารจัดการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต และ แบบประเมินความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ของการ
บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาทุกโรงใน
สังกัดและให้ผู้บริหารสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ โดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อเสนอแนะอื่นวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุ
ราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) มีรายละเอียด ดังนี้
1. 1 ผลการสังเคราะห์ผลการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์
รังสรรค์) เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านน้า
ริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผลการศึกษาปัญหาในการดาเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียน พบว่า 1) ไม่
เข้าใจการปรับตารางเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 2) ไม่เข้าใจในกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมที่จะต้องจัดให้กับ
นั ก เรีย น 3) โรงเรี ยนมีก ารด าเนิน งานหลายโครงการทาให้ เครีย ดกั บการด าเนิน งาน และ 4) มีค วามกั งวลเรื่อ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่วนความต้องการ ได้แก่ 1) ควร
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2)
ควรมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องจัดตามโครงการที่โรงเรียนเข้า
ร่วมตามที่มอบหมายหรือคัดเลือก 3) ควรมีคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมที่ชัดเจนและเป็นการเฉพาะ 4) ควรมี
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ 5) ควรจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างเพียงพอ
1.2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โดย
การศึ ก ษาโรงเรี ย นที่ เป็ น ต้ น แบบ (Best practice) พบว่ า โรงเรี ย นดั ง กล่ า ว มี ก ารด าเนิ น งานในรู ป แบบของ
คณะกรรมการด าเนิน กิ จกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ จ านวน 2 คณะ และมีกระบวนการบริห าร โดยใช้วงจร
คุณภาพอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วม และการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จอย่างชัดเจน และองค์ประกอบ
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ของแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ หลักการ คณะกรรมการ กระบวนการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
2.1 ผลการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ขั้นตอนนี้ เป็น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่ ม เวลารู้ สู่ ค วามสุ จ ริต ได้ด าเนินการยกร่างการบริห ารจัด การกิ จ กรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ สู่ ความสุ จริ ต
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ หลักการ คณะกรรมการ กระบวนการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โดยจัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้การยอมรับในร่าง
การบริหารจัดการกิ จกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ค วามสุจริต และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทุ ก
องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการ
บริหารกิจกรรม (xˉ =4.68) และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ (xˉ =4.52) ส่วนความ
เป็นไปได้ขององค์ประกอบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.61) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทุก
องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ (xˉ =4.74)
ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม และองค์ประกอบที่ 4
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (xˉ =4.56)
การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริตโรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แสดงดังภาพที่ 2
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินงาน

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม รายงานผลและ
ประเมินผล

ตัวชี้วัดกิจกรรมลดเวลาเรียน

ด้านครูผู้สอน

ด้านสถานศึกษา

ด้านผู้ปกครองและชุมชน

ด้านนักเรียน

ภาพที่ 2 แสดงการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
จากภาพที่ 2 การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุ
ราษฎร์ รั ง สรรค์ ) ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ มี ลั ก ษณะเป็ น วงจรของกระบวนการต่ อ เนื่ อ งกั น โดยแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี
องค์ประกอบที่ 1 หลักการ
หลักการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนการด้าเนินการของโรงเรียนเพราะมีผล
ในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ความคิดเห็นถูกรับฟังและน้าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและที่ส้าคัญผู้ที่มีส่วนร่ วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้
เรียนรู้ มีความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา คิดหาแนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วม
กระบวนการพัฒนา มีการประสานสัมพันธ์ การท้างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายการท้างาน
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องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่ วามสุจริต
2.1 คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม
2.1.1 องค์ประกอบ 1. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน 2. หัวหน้ำงำนวิชำกำรโรงเรียน และ 3. ครูวิชำกำร
โรงเรียน
2.1.2 บทบาทหน้าที่
1. กำหนดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2. กำหนดตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3. สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรส่งเสริมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
4. สนับสนุนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
5. กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
6. ดำเนินงำนตำมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
7. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริตแต่ละ
กิจกรรม
8. ปรับปรุงกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
9. วิจัย พัฒนำสื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
10. นำเสนอกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2.2 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม รายงานผล และประเมินผล
2.2.1 องค์ประกอบ 1. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน 2. หัวหน้ำงำนวิชำกำร 3. ครูวิชำกำรโรงเรียน และ
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน
2.2.2 บทบาทหน้าที่
1. ประสำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2. เป็นที่ปรึกษำกำรดำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3. อำนวยควำมสะดวกกำรดำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
4. นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
5. ประเมินผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
6. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริตระดับ
โรงเรียน
7. สรุปผล/รำยงำนผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต
3.1 การวางแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่ วามสุจริต (P=Plan)
1. กำรเตรียมกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3. กำรกำหนด โครงกำรและกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
4. กำรกำหนดกำรปฏิบัตติ ำมโครงกำรและกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
5. กำรแนวทำงกำรประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
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3.2 การดาเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่ วามสุจริต (D=Do)
1. กำรศึกษำขั้นตอนกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2. กำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ของกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำม โครงกำรและกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้สู่ควำม
สุจริต
4. กำรรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
5. กำรสร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม
สุจริต
6. กำรสร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
7 กำรวิจัยและพัฒนำกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3.3 การประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต (C=Check)
1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2. กำรกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือที่จะใช้วัดกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้สู่ควำม
สุจริต
3. กำรรวบรวมข้อมูลของกำรประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3.4 การเรียนรู้กจิ กรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต (L=Learn)
1. กำรกำหนดกำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม
สุจริต
2. กำรกำหนดกำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ของครูในกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3.5 การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต (A= Act)
1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2. กำรรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3. กำรเลือกแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
4. กำรปฏิบัตใิ นกำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
5. กำรกำกับ ติดตำมกำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
6. กำรวิเครำะห์จุดเด่น/จุดด้อยของกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
7. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
8. กำรพัฒนำต่อยอดกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
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องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่ วามสุจริต
4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านนักเรียน
1. นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้ำงสรรค์ โดยใช้เวลำเรียนทั้งด้ำนวิชำกำร และกำร
ปฏิบัตกิ ิจกรรมอย่ำงเหมำะสม
2. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ มีทักษะชีวติ มีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียน
สุจริต และมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเองตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ตำมศักยภำพของตนเองแต่ละคน
3. นัก เรีย นมีก ำรประเมิน ตนเอง และน ำผลกำรประเมิน ไปพั ฒ นำกำรเรียนรู้ข องตนเองอย่ำ ง
ต่อเนื่อง
4. นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีภำระงำน กำรบ้ำน เหมำะสม และสอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ และตัวชีว้ ัด
5. นักเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) และผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำต่ำง ๆ ผ่ำน
เกณฑ์ที่กำหนด
4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านครูผู้สอน
1. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำนโยบำยไปสูก่ ำรปฏิบัติ
2. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลที่
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3. ครู แ ละบุ ค ลำกรของโรงเรี ย นมี ก ำหนดกิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ และกิ จ กรรมสร้ ำ งสรรค์ ต ำม
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
4. ครูและบุ ค ลำกรของโรงเรีย นมีก ำรนำผลกำรพั ฒ นำนัก เรียนแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้และพั ฒ นำ
นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
5. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีกำรจัดทำสรุ ปและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริตอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านสถานศึกษา
1. สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ที่ชัดเจน
และสำมำรถนำไปสูก่ ำรปฏิบัตไิ ด้
2. สถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรม ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติ
3. สถำนศึกษำมีตำรำงเรียนที่เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนตำมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม
เวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
4. สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ
5. สถำนศึกษำมีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรนำเสนอผลงำนที่ประสบผลสำเร็จ
6. สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงเครือข่ำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. สถำนศึกษำมีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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4.4 ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านผู้ปกครองและชุมชน
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม
ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนตำมกิจกรรมลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของนักเรียน
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน
บ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผลกำรทดลองใช้กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
ผู้วิจัยได้มีกำรประชุมชี้แจงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยได้จัดกำรประชุมขึ้น และนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งในระหว่ำงกำรทดลองผู้วจิ ัยได้มกี ำรนิเทศติดตำมกำร
ดำเนินงำนตำมกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ค วำมสุจริต ด้วยตนเองและคณะกรรมกำรนิเทศ
ติดตำม รำยงำนผลและประเมินผลกิจกรรมของโรงเรียน ภำยหลังกำรทดลองผู้วิจัยได้มี กำรสอบถำมควำมคิดเห็นของ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับระดับกำรปฏิบัติตำมกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่
ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก (xˉ =4.44) โดยเรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดไปหำต่ำที่สุด
คือ กระบวนกำรบริหำรกิ จกรรม (xˉ =4.52) หลัก กำร (xˉ =4.46) คณะกรรมกำรบริห ำรกิจกรรม (xˉ =4.45) และ
ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จกิจกรรม (xˉ =4.31) ตำมลำดับ
ตอนที่ 4 ผลการประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน
บ้านน้ าริน (คุ รุราษฎร์รังสรรค์) ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
ผู้วิจัยได้มกี ำรสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้และควำมมีประโยชน์ของกำรบริหำร
จัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมเป็นไปได้ อยู่ในระดับมำก (xˉ =4.45) โดย
เรี ย งล ำดั บ จำกค่ ำเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด ไปหำต่ ำที่ สุ ด คื อ กระบวนกำรบริ ห ำรกิ จ กรรม (xˉ =4.56) หลั ก กำร (xˉ =4.46)
คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (xˉ =4.43) และตัวชี้วัดควำมสำเร็จกิจกรรม (xˉ =4.34) ตำมลำดับ ส่วนควำมมีประโยชน์
ของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) พบว่ำ ใน
ภำพรวมมีควำมเป็ นประโยชน์อยู่ในระดั บมำกที่ สุ ด (xˉ =4.56) โดยเรี ยงล ำดั บจำกค่ ำเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดไปหำต่ ำที่ สุ ด คื อ
กระบวนกำรบริหำรกิ จกรรม (xˉ =4.62) คณะกรรมกำรบริหำรกิ จกรรม (xˉ =4.56) หลั กกำร (xˉ =4.53) และตั วชี้วั ด
ควำมสำเร็จกิจกรรม (xˉ =4.31) ตำมลำดับ
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สรุปผลและอธิปรายผล
กำรวิจัยครั้งนี้ สรุปผลและอภิปรำยผลได้ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ำริน (คุรุรำษฎร์
รังสรรค์) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 สรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้
1. กำรศึกษำปัญหำในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ของโรงเรียนบ้ ำนน้ำริน (คุรุรำษฎร์
รังสรรค์) พบว่ำ 1) ไม่เข้ำใจกำรปรับตำรำงเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 2) ไม่เข้ำใจในกิจกรรมทั้ง 4
กิจกรรมที่จะต้องจัดให้กับนักเรียน 3) โรงเรียนมีกำรดำเนินงำนหลำยโครงกำรทำให้ เครียดกับกำรดำเนินงำน และ 4)
มีควำมกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนั กเรียนเมื่อมีกำรจั ดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม เวลำรู้ ส่ วนควำม
ต้องกำร ได้แก่ 1) ควรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้ 2) ควรมีกำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ กับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ต้องจัดตำม
โครงกำรที่โรงเรียนเข้ำร่วมตำมที่ได้มอบหมำยหรือคัดเลือก 3) ควรมีคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมที่ชัดเจนและ
เป็นกำรเฉพำะ 4) ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และ 5)
ควรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้อย่ำงเพียงพอ
กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โดยกำรศึกษำโรงเรียนที่
เป็นต้นแบบ (Best practice) พบว่ำ โรงเรียนดังกล่ำว มีกำรดำเนินงำนในรูปแบบของคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จำนวน 2 คณะ และมีกระบวนกำรบริหำร โดยใช้วงจรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ และเน้นกำรมี
ส่วนร่วม และกำรกำหนดเป้ำหมำยควำมสำเร็จอย่ำงชัดเจน และองค์ประกอบของแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม
ลดเวลำเรี ย น เพิ่ ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริ ต พบว่ำ ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ หลั กกำร คณะกรรมกำร
กระบวนกำร และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2. ผลกำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ำริน (คุรุ
รำษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
2.1 ผลกำรสร้ำงกำรบริห ำรจัด กำรกิ จ กรรมลดเวลำเรีย น เพิ่ม เวลำรู้ สู่ ควำมสุ จริต พบว่ำ กำร
บริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ที่พัฒนำขึ้น
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักกำร ได้แก่ หลักกำรมีส่วนร่วม 2) คณะกรรมกำรและบทบำทหน้ำที่
ประกอบด้วย 2.1) คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรม และ 2.2) คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม รำยงำนผล และประเมินผล
3) กระบวนกำรบริหำร ประกอบด้ วย 3.1) กำรวำงแผนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 3.2) กำร
ดำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 3.3) กำรประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่
ควำมสุจริต 3.4) กำรเรียนรู้กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 3.5) กำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรม
ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต และ 4) ตัวชี้วัดควำมสำเร็จกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต
ประกอบด้วย 4.1) ด้ำนนักเรียน 4.2) ด้ำนครูผู้สอน 4.3) ด้ำนสถำนศึกษำ และ 4.4) ด้ำนผู้ปกครองและชุมชน
2.2 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด
เวลำเรี ย น เพิ่ ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริ ต ตำมควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เข้ ำร่ วมกำรสนทนำกลุ่ ม (Focus Group
Discussion) พบว่ำ กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ส ร้ ำ งขึ้น มี ค วำมเหมำะสมและควำมเป็ น ไปได้ อ ยู่ในระดั บ มำกที่ สุ ด และ
ผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้กำรยอมรับ
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3. ผลกำรทดลองใช้กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมี
กำรปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมำก (xˉ =4.44) โดยเรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดไปหำต่ำที่สุด คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม
(xˉ =4.52) หลักกำร (xˉ =4.46) คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (xˉ =4.45) และตัวชี้วัดควำมสำเร็จกิจกรรม (xˉ =4.31)
ตำมลำดับ
4. ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ที่พัฒ นำขึ้นมีควำม
เป็นไปได้ในภำพรวมมีควำมเป็นไปได้ อยู่ในระดับมำก (xˉ =4.45) โดยเรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดไปหำต่ำที่สุด คือ
กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม (xˉ =4.56) หลักกำร (xˉ =4.46) คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (xˉ =4.43) และตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จกิจกรรม (xˉ =4.34) ตำมลำดับ ส่วนควำมมีประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม
เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริต พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมเป็ นประโยชน์อยู่ในระดั บมำกที่ สุ ด (xˉ =4.56) โดยเรียงล ำดั บจำก
ค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดไปหำต่ำที่สุด คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม (xˉ =4.62) คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (xˉ =4.56)
หลักกำร (xˉ =4.53) และตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จกิจกรรม (xˉ =4.31) ตำมลำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยดำเนินกำรอภิปรำยผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้
1. ผลกำรสร้ำงจำกกำรที่กำรบริหำรจัดกำรกิ จกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ที่ พัฒ นำขึ้น
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักกำร ได้แก่ หลักกำรมีส่วน
ร่วม 2) คณะกรรมกำรและบทบำทหน้ำที่ ประกอบด้วย 2.1) คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรม และ 2.2) คณะกรรมกำร
นิเทศ ติดตำม รำยงำนผล และประเมินผล 3) กระบวนกำรบริหำร ประกอบด้วย 3.1) กำรวำงแผนกิจกรรมลดเวลำ
เรีย น เพิ่ ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริ ต 3.2) กำรด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมลดเวลำเรี ย น เพิ่ ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริต 3.3) กำร
ประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 3.4) กำรเรียนรู้กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม
สุจริต 3.5) กำรปรับปรุงและพัฒนำกิจ กรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต และ 4) ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิ จ กรรมลดเวลำเรี ย น เพิ่ ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริ ต ประกอบด้ ว ย 4.1) ด้ ำ นนั ก เรี ย น 4.2) ด้ ำ นครู ผู้ ส อน 4.3) ด้ ำ น
สถำนศึกษำ และ 4.4) ด้ำนผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งกำรได้มำซึ่งองค์ประกอบของ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต นั้น ได้มำจำกกำรกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม
เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จริ ต โดยกำรศึก ษำโรงเรี ยนที่ เป็ น ต้น แบบ (Best practice) จ ำนวน 3 โรงเรีย น ที่ พ บว่ำ โรงเรี ย น
ดังกล่ำวมีกำรดำเนินงำนในรูปแบบของคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จำนวน 2 คณะ และมี
กระบวนกำรบริหำร โดยใช้วงจรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรมีส่วนร่วม และกำรกำหนดเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
อย่ำงชัดเจน และสรุปได้ว่ำองค์ประกอบของแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุ จริต
ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักกำร คณะกรรมกำร กระบวนกำร และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ สอดคล้อง

กับผลกำรวิจัยของประจบ ขวัญมั่น (2556) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเพื่อสังคม
และสำธำรณประโยชน์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ในเขตชำยแดน
ไทย–พม่ำ พบว่ำ รูปแบบที่สร้ำงขึน้ โดยได้รับมติเอกฉันท์จำกผู้ทรงคุณวุฒิวำ่ มีควำมเหมำะสมประกอบด้วย (1) ปัจจัย
นำเข้ ำ ได้แ ก่ มีน โยบำยกำรบริห ำรกิ จกรรมเพื่อ สั งคมและสำธำรณประโยชน์ที่ชัด เจน มีผู้ บริห ำรสถำนศึก ษำที่
สนับสนุนนโยบำยอย่ำงจริงจัง มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบและบทบำทที่ชัดเจนให้กับครูที่ปรึกษำกิจกรรม มี
งบประมำณเพียงพอ อำคำรสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และมีระยะเวลำที่เหมำะสม (2) กระบวนกำร ได้แก่
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กำรวำงแผน กำรปฏิบัติตำมแผน กำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงแก้ไข และกำรมีส่วนร่ วม (3) ผลผลิตได้แก่
พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของขวัญหทัย ยิ้มละมัย (2556) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมกำร
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พบว่ำ รูปแบบกำร
บริหำรกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่สร้ำง
ขึน้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และปัจจัยกำรสร้ำงควำมสำเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรเสริมสร้ำ งภูมิคุ้มกันยำเสพ
ติด 2) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงภูมคิ ุ้มกันยำเสพติด และ 3) กระบวนกำรบริหำรกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด
และปัจจัยกำรสร้ำงควำมสำเร็จในกำรจูงใจบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สอดคล้องกับจันทรำนี สงวนนำม (2551) ได้ให้หลักกำรและแนวคิดของทฤษฎีระบบ
ว่ำ รูปแบบแสดงให้เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์ที่มกี ับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจำกปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำรและผลผลิต
ตำมลำดับเป็นองค์ประกอบของระบบโดยแต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรื อมีผลกระทบต่อ
กั น และกั น หมำยควำมว่ำ ถ้ ำ องค์ ป ระกอบของระบบตั ว ใด ตั ว หนึ่ ง เปลี่ ย นไปก็ จ ะมี ผ ลต่ อ กำรปรั บ เปลี่ ย นของ
องค์ประกอบตัวอื่นด้วย
2. ผลทดลองใช้กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมีกำร
ปฏิบัติอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดไปหำต่ำที่สุด คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม หลักกำร
คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม และตัวชี้วัดควำมสำเร็จกิจกรรม ซึ่งเป็นสอบถำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรทดลองใช้ 1 ภำคเรียน พบว่ำ กลุ่มทดลองมีผลกำรปฏิบัตติ ำมรูปแบบอยู่ในระดับ
มำก ซึ่งเป็นเพรำะว่ำก่อนกำรดำเนินกำรทดลองผู้วจิ ัยได้มีกำรประชุมชี้แจงเพื่อทำควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกคน ทำให้ทุกคนเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
กิจกรรม ประกอบกับในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ได้มีกำรดำเนินงำนโดยเน้น
กำรมีส่วนร่วม โดยมีกำรแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรม และ คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
รำยงำนผล และประเมินผล ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในร่วมคิดวำงแผน ร่วมดำเนินงำน ร่วมประเมินผล และร่วมชื่นชม
ควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรมำโดยตลอด สอดคล้องผลกำรวิจัยของขวัญหทัย ยิ้มละมัย (2556) ได้ทำกำรวิจัย
เรื่อง รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงภูมิคมุ้ กันยำเสพติดในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่สร้ำงขึ้นและนำไปทดลอง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่ปฏิบัตงิ ำนเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำไปใช้มีควำมเป็นไปได้อ ยู่ในระดับมำก ซึ่งผล
กำรทดลองใช้กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ มีกำรเรียงลำดับตำมองค์ประกอบ
คื อ กระบวนกำรบริ ห ำรกิ จ กรรม หลั ก กำร คณะกรรมกำรบริ ห ำรกิ จ กรรม และตั ว ชี้วั ด ควำมส ำเร็ จ กิ จ กรรม
ตำมลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ที่พัฒนำขึ้นโดยแยก
องค์ ประกอบกำรสื่อสำรออกเป็นองค์ ประกอบเฉพำะ เป็ นสิ่ งที่ มีประโยชน์และควำมเหมำะสม ตลอดจนมีควำมโดดเด่ น
แตกต่ำงจำกระบบหรือกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ที่เคยมีกำรศึกษำมำก่อน
อย่ำงเห็นได้ชัด และทำให้เห็นว่ำ ผู้วจิ ัยในฐำนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้แสดงบทบำทหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในตัวบทกฎหมำย
สอดคล้อ งกั บธีระ รุ ญ เจริ ญ (2553) กล่ ำวคื อ บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้น ำจะต้องส่ งเสริม และพั ฒ นำครูอ ย่ำ ง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ครูมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร ควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำร
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในโรงเรียนและนักเรียน และส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ จำกกำรที่ผู้วิจัยได้พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำ
เรี ย น เพิ่ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริต เป็ น กำรส่ งเสริ ม ให้ ส ถำนศึก ษำมี บริห ำรจั ด กำรและด ำเนิน งำนด้ ำนกำรส่ งเสริ ม
กิจกรรมพัฒ นำผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ประกอบกับได้ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (สำนักงำน
เลขำธิก ำรคุ รุส ภำ, 2549) กล่ ำ วคื อ ตั ดสิ นใจปฏิบัติกิ จกรรมต่ำง ๆ โดยค ำนึ งถึ งผลที่ จะเกิ ดขึ้นกั บกำรพั ฒนำของ
บุคลำกร ผู้เรียน และชุมชน มุง่ มั่นพัฒนำผู้ร่วมงำนให้สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้เต็มศักยภำพ พัฒนำและใช้นวัตกรรมกำร
บริหำรจนเกิดผลงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้นเป็นลำดับ มีกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรโดยเน้นผลถำวร และได้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี จนส่งผลให้เมื่อนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ไปทดลองกับ
โรงเรียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ส่งผลให้มกี ำรปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมำกทุกองค์ประกอบ
3. ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โดยกำรสอบถำมควำม
คิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 พบว่ำ ใน
ภำพรวมมีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก และควำมมีประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
สู่ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมเป็นประโยชน์อยูใ่ นระดับมำกที่สุด แสดงว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ได้รับกำรยอมรับจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เนื่องจำกกระบวนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรได้
เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำร และได้
ไปศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ของโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ที่มีวิธีกำรปฏิบัตทิ ี่ดี ถึง 3 แห่ง ซึ่งทำให้ได้กำรบริหำรจัดกำรที่ดี สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของประจบ ขวัญมั่น (2556) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒ นำรูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกั ดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ในเขตชำยแดนไทย–
พม่ำ พบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึก ษำ ในเขตชำยแดนไทย–พม่ำ ซึ่ งผู้ วิจั ย สร้ำ งขึ้น นี้ ได้ รับกำรประเมิน จำกผู้ บ ริห ำร
สถำนศึกษำ ครู และผู้ปกครองนักเรียน ว่ำมีควำมเป็นประโยชน์ระดับมำก และมีควำมเป็นไปได้ในระดับมำก และจำก
ผลกำรวิจัยที่พบว่ำ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนกำรบริหำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต มีควำมเป็นไป
ได้และมีควำมเป็นประโยชน์อยูใ่ นระดับมำกที่สุด ยิ่งทำให้เห็นว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่
ควำมสุจริต เป็นกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมที่ดแี ละมีประสิทธิภำพ เพรำะกระบวนกำรบริหำรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกำร
นำรูปแบบไปใช้ อย่ำงไรก็ตำม สำหรับองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม
สุจริต ที่พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำก แต่มคี ่ำเฉลี่ยต่ำสุดนัน้ ผู้วิจัยจะนำไปปรับปรุง
ตำมควำมคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2 อีกครั้ง โดยจะต้องมีกำรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมกับบริบท และขนำดของโรงเรียนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ควรนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม
เวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ในสังกัด โดยเฉพำะเรื่องคณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม และกระบวนกำรกิจกรรม ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภำพผู้เรียน
2. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ควรศึกษำคู่ มือ กำรบริห ำร

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โดยเฉพำะเรื่องกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและควรดำเนิน งำน
อย่ำงต่อเนื่อง
3. ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำประถมศึก ษำ และสถำนศึก ษำ ควรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจให้
บุคลำกรทุกคนตระหนักว่ำ กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องมีกำร
ทำงำนเป็นทีมและมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ
4. กำรบริ ห ำรจั ด กำรกิ จ กรรมลดเวลำเรี ย น เพิ่ ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริ ต โรงเรีย นบ้ ำ นน้ำริน (คุ รุรำษฎร์
รังสรรค์) อำจปรับเปลี่ยนไปตำมสภำพบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือสถำนศึกษำในกำร
นำไปประยุกต์ใช้ตอ่ ไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่
ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
2. ควรวิจัยรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวกับ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด
เวลำเรี ย น เพิ่ ม เวลำรู้ สู่ ค วำมสุ จ ริ ต โรงเรี ย นบ้ ำ นน้ ำริ น (คุ รุ ร ำษฎร์ รั ง สรรค์ ) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยฉบับนี้ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำร 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย ของสำนักนวัตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 20,000 บำท ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนน้ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) และผู้บริหำรโรงเรียน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ทุกท่ำน ที่ทำให้งำนวิจัยสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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ความพอเพียงสู่ระบบการศึกษา:ศาสตร์และศิลป์แห่งความยั่งยืน
Sufficiency to the education system: The art and science of sustainability
ศรีสกุล ชัยเวียง1*
Srisakun Chaiwiang1*
บทคัดย่อ
ระบบการศึกษาของไทยปัจจุบันกาลังเผชิญวิกฤติหลายปัจจัยมาเป็นระยะเวลาหลายปี พลเมืองเยาวชนจึง
เป็นหัวใจสาคัญที่ต้องพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้าใจและยอมรับในความเป็นจริงของสังคมโลก จึงถือกาเนิด “โครงการ
รณรงค์ น้อมนาแนวพระราชดารัส พระบรมราโชวาท และพระราชด าริ มาประพฤติเป็ น วัตรปฏิบัติ ” เป็ น การจั ด
กิจกรรมยึดหลักความพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากวิทยากรทรงคุณวุฒิที่ได้ถวายงานรับใช้
พระองค์ โดยผลการศึกษาเก็บข้อมูลจากโครงการนีเ้ น้นที่การสังเกตและสัมภาษณ์เยาวชนที่ร่วมโครงการ ทาให้ทราบ
ถึงความคิดที่เปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องในหลักการความพอเพียง เนื่องจากช่วงอายุของเยาวชนไม่ได้ทันได้รับรู้ข้อมูลที่
พระองค์ทรงพระราชดารัสในความพอเพียงแบบไทย รวมถึงแนวทางการทรงงานต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศ
ไทย จึงทาให้ดึงความตระหนักและกระตุน้ จิตสานึกที่มีอยู่แต่หลงลืมไปกลับมาสู่กระบวนการรู้คิดมากขึ้น แม้ว่าจะไม่
สามารถประเมินออกมาเป็นรูปแบบทางสถิติ แต่ส่ิงหนึ่งคือเรื่องราวที่ถูกต้องในความพอเพียงของพระองค์ท่านได้ผ่าน
เข้าสูร่ ะบบความคิดและจิตใจของเยาวชนได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ระบบการศึกษา ความพอเพียง 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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บทนา
ระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่ได้หลอมรวมทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม และเป็นระบบอย่าง
หนึ่งที่มีส่วนสาคัญกับการผลิตพลเมืองป้อนเข้าสู่การสร้างสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน
แวดวงการศึกษาของไทยได้มกี ารผันเปลี่ยนในระบบการจัดการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง โดยมาจากปัจจัยหลายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจากทั้งระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง แม้กระทั่งการผันเปลี่ยนในสังคมโลก ล้วนส่ง ผลในการ
ดาเนินแนวทางด้านการศึกษามีประเด็นเกิดขึ้นมากมาย กล่าวได้ว่าเมื่อบริบทด้านใดเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือ
ทางลบก็ ต าม ย่อ มส่ งผลกระทบให้ ก ารจั ด การศึก ษาต้อ งปรับเปลี่ ย นตามกระแสสั งคมในขณะนั้น ไปด้ ว ย แม้ว่า
การศึกษาจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พลเมืองเกิดกระบวนการที่บูรณาการด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และการอยู่
ร่วมกันในสังคม โดยที่พลเมืองสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในการดารงชีวิตอย่างเข้าใจและตามเท่า
ทันความเป็นจริงของสังคมโลกแก่ตนเองและประเทศชาติ หากสิ่งที่สังคมไทยต้องการ คือ ความก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง
มัน่ คงและยั่งยืน จาเป็นต้องอาศัยพลเมืองที่มคี วามรู้ความสามารถ เพื่อการเพิ่มศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้และ
พัฒนาหน้าที่การงานของตน ท้ายที่สุดจะส่งผลถึงประเทศที่ได้รับการพัฒนาทั้งภาพรวมของสังคมที่เกิดความสงบสุข
ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงระบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบั นยังคงมุง่ เน้นการผลิตพลเมืองสู่สังคมตามที่สังคมได้คาดหวัง
ไว้ แต่ในสภาพความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้น สังคมไทยกาลังเผชิญวิกฤติทางการผลิตพลเมืองสู่สังคม ดังเห็นได้จาก
ปั ญ หาทางสั งคมที่ ล้ วนเกิ ด จากตั วพลเมื อ งเป็ น สิ่ งที่ ก่ อ เกิ ด ปั ญ หาแก่ สั ง คมทั้ ง ทางตรงและทางอ้อ ม จนกระทั่ ง
กล่าวโทษไปถึงระบบการศึกษาที่ ต้องมีการปฏิรูป โดยยุคการศึกษาปัจจุบันได้กล่าวถึ งความพอเพียงซึ่งเป็ นแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่คนไทยมานับหลายสิบปี ซึ่งเริ่มจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป แนวปรัชญานี้ได้รับการยอมรับโดยพิสูจน์
ได้ จ ากการยอมรั บ จากนานาชาติ องค์ ก ารสหประชาชาติ (UN) โดย Kofi Annan ในฐานะเลขาธิ ก ารองค์ ก าร
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ได้ ทู ล เก ล้ า ฯ ถ ว า ย ร า ง วั ล The Human Development Lifetime Achievement Award แ ด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็น
ปรัชญาที่สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมคิ ุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้านและสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด เป็นปรัชญาที่
มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศโดยที่องค์การสหประชาชาติได้สนั บสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก
166 ประเทศยึด เป็น แนวทางสู่ การพั ฒ นาประเทศแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังในระดับนานาชาติได้ก ล่าวถึ งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
Prof. Dr. Wolfgang Sachs ผู้เชี่ยวชาญประจาสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี มองว่า ปรัชญาเศรษฐกิ
พอเพียงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับทุกประเทศในเวลานี้
Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald ผู้อานวยการมูลนิธิ Schweisfurth เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีรากฐานมาจากพุทธธรรม ที่จะทาให้เกิดการปล่อยวางและเป็นสุข
Prof. Dr. Amartya Sen ชาวอินเดีย ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2541 ให้ความเห็นว่า เป็นการ
ใช้สิ่งต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีพและโอกาสพอเพียงในการมีชวี ติ ที่ดี
Dr. Faustino Cardoso และ Yohanes Usboko อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์ตะวันออก ได้นา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศ
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Prof. Dr. Vimala Veeraraghavan ผู้อานวยการสถาบันอมิต้ี แห่งพฤติกรรมสุขภาพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศอินเดีย มองว่า โลกกาลังอยู่ในยุคของระบบทุนนิยม แต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นทางออกของยุค
นี้
Prof. Peter Boothroyd, ผู้ อ านวยการศู น ย์ เพื่ อ การตั้ ง ถิ่ น ฐานมนุ ษ ย์ แ ห่ ง University of British Columbia
ประเทศแคนาดา มีความเห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในไทยกาลังเป็นตัวอย่างนาร่องของทางเลือกสาหรับการ
พัฒนาซึ่งในอเมริกาใต้มคี นสนใจแนวคิดนี้มาก
Dr. Dorjee Kinley นักเศรษฐศาสตร์ชาวภูฏาน ประจาองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เชื่อว่า
ความสุขมวลรวมประชาชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความคล้ายกันในจุดที่เน้นเรื่องการให้ความเคารพต่อ
ธรรมชาติระบบนิเวศและไม่ไปไกลเกินขีดความสามารถของทรัพยากรที่มี
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนในแง่มุมของสายตานานาชาติที่ได้เล็งเห็นความสาคัญที่นามาใช้ได้
จริง ล้วนมองว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแนวทางการดารงชีวิตและปฏิบัติของพลเมืองโลกให้พ่งึ ตนเอง
ได้ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ ทั้งในการบริหารพัฒนาประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลางอย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่รอดของสังคมโลก ในประเทศไทยที่เป็นสถานที่ต้นกาเนิดปรัชญานี้แต่ไม่สามารถ
จัดการพลเมืองให้เข้าถึงความเข้าใจถึงแก่นที่แท้จริง จนกระทั่งพลเมืองที่เป็นเยาวชนอาจหลงลืมในแนวทางที่พระองค์
ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดารัส พระบรมราโชวาท พระราชดาริ แก่ประเทศไทยล้วนเกิดประโยชน์ทั้งสิน้ ฉะนั้น
แนวทางการกระตุ้นดึงความรู้ความเข้าใจส่วนนี้กลับมาสู่พลเมืองเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศ
นั้น จาเป็นต้องเริ่มที่ระบบการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเกินครึ่งชีวิตของคน ๆ หนึ่ง จึงได้ถือกาเนิด โครงการ
รณรงค์นอ้ มนาแนวพระราชดารัส พระบรมราโชวาท พระราชดาริ มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของเยาวชนในพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ถึงพระ
ปรีชาสามารถที่ทรงกระทาเพื่อแผ่นดิน ซึ่งเยาวชนจะก้าวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคม จะได้มคี วามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเหมาะสม โดยผ่านการเรียนรู้จากวิทยากร และการได้ลงปฏิบัตงิ านในสถานที่จริงในวาระโอกาสที่เหมาะสม
2. เพื่อศึกษาการสร้างเยาวชนให้เกิดความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผ่านการเรียนรู้
จากวิทยากรและการปฏิบัตงิ านในสถานที่จริง
3. เพื่อศึกษาการนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดบูรณาการของเยาวชน ด้านร่างกาย จิตใจและความคิดสู่การ
ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองและบริบทต่าง ๆ ของสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง
เครื่องมือ
การสังเกตจากการมีสว่ นร่วม และการสัมภาษณ์รายกลุ่ม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยร่วมสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการสัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
วิธีการวิเคราะห์และสถิตทิ ี่ใช้
เนื่อ งจากผู้ ร่วมวิจั ยได้ มีส่วนรวมในโครงการรณรงค์ น้อมน าแนวพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท และ
พระราชดาริ มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ” ตั้งเริ่มเมื่อปี 2555 จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์โดยการ
สุ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการที่ได้ฟังจากการบรรยายจากวิทยากรและการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ของโครงการ นามาวิเคราะห์ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพตามหัวข้อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้
ในด้าน 3 ด้านของเยาวชน คือ ด้านการรับรู้ ด้านการเกิดความภาคภูมิใจ และการต่อยอดความคิด ในเรื่องราวของ
เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 รวมถึงสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ พร้อมนามาสรุปผลและอภิปรายในลักษณะการ
เขียนเชิงบรรยาย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามหัวข้อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ของการศึกษาการวิจัย
ด้านการศึกษารับรู้ของเยาวชนในพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พบว่า
เยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในพระเกียรติคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่ได้
ทรงงานมากว่า 70 ปี เนื่องจากด้วยช่วงอายุของเยาวชนไม่อยู่ในช่วงที่พระองค์ทรงปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ ด้วย
ความลาบากในการเดินทาง การสื่อสารและปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ไม่อานวยเหมือนในปัจจุบัน ส่งผลให้ความรู้ข้อมูลใน
บางเรื่องราวของพระองค์ท่านที่เคยได้รับมีความคลาดเคลื่อน จึงทาให้เกิดความสนใจในข้อมูลที่อาจได้เคยทราบ
รายละเอียดมาก่อน แม้บางคนจะยังมีขอ้ สงสัยแต่สนใจจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ด้านการศึกษาการสร้างเยาวชนให้เกิดความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พบว่า เยาวชน
เริ่มหันกลับมาสนใจในระบบของสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ เป็นการกระตุ้นจิตใต้สานึกที่เยาวชนมีอยู่แล้วให้ดึง
ออกมาให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น เยาวชนมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกั บชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตั้งแต่เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ แต่เป็น
เพียงข้อมูลที่ทางภาครัฐกาหนดให้รู้เท่านั้น แต่ในการเข้าร่วมโครงการนี้กลับได้รับข้อมูลที่ เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจาก
วิทยากรด้ านการศึก ษาความคิ ด ต่อ ยอดบู รณาการของเยาวชน พบว่า เยาวชนมีค วามคิ ด ความเข้ าใจในการน า
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้ทุกอาชีพ ไม่ใช่แต่เพียงด้านการเกษตร และมีความมุ่งหวังว่า
ตนเองจะสามารถดารงความคิดนีไ้ ปจนกระทั่งเรียนจบนาไปการประกอบอาชีพในอนาคตโดยไม่ออกนอกลู่นอกทางไป
เสียก่อน
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลสรุปการศึกษาครัง้ นี้ ทาให้ทราบถึงความคิดของเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ด้วยเนื่องจากช่วงอายุของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ได้ เกิ ด ทัน ได้รับรู้ข้อมู ลที่ ถูก ต้อ งแท้จ ริงที่ พ ระองค์ได้ กล่ าวถึงหลัก การเศรษฐกิจ พอเพี ยง ที่ พ ระองค์ทรงนามา
ประยุกต์ให้เป็นแนวทางในการริเริ่มโครงการในพระราชดาริหลาย ๆ โครงการที่ก่อเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่าง
มาก และได้รับความรู้ถึงการละเลยของสังคมไทยปัจจุบันที่เข้าใจในหลักการที่คลาดเคลื่อน จึงทาให้เยาวชนเกิดความ
ตระหนักในกระบวนการรับรู้และกระตุ้นจิตสานึกที่มีอยู่แต่อาจจะหลงลืมไปกลับมาสู่กระบวนการรู้คิดมากขึ้น แม้ว่า
จะไม่สามารถประเมินออกมาเป็นค่าทางสถิตไิ ด้ แต่สิ่งหนึ่งคือเรื่องราวที่ถูกต้องในความพอเพียงของพระองค์ ได้ผ่าน
เข้าสูร่ ะบบความคิดและจิตใจของเยาวชนได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากจากวิทยากรทรงคุณวุฒหิ ลายท่านในหลายแขนงวิชาที่
เคยได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในแก่นแท้ถึงการ
ทรงงานอย่างหนักของพระองค์ท่าน ประสบการณ์เหล่านีท้ าให้เยาวชนสามารถรับรู้ได้อย่างเข้าถึงได้ง่าย และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติบนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างมีความยั่งยืน แม้
จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเยาวชนจะนาไปปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด แต่ความรู้ที่ถูกต้องตรงหลัก
ความจริงนี้ที่ได้นั้นได้เข้าสู่สมองและจิตใจของเยาวชนมากขึน้ กว่าที่พวกเขาได้ รับรู้มาก จนทาให้เกิดความคิดที่อยาก
นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียน การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ มิใช่เพียงการเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียง
คือการทาการเกษตรเพียงอย่างเดียว อีกทัง้ ข้อมูลที่ได้รับหากนาไปเป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้
ตรงกับความคิดและต้องการของเยาวชนจะยิ่งทาให้วางแนวทางการสอนให้เข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้นพร้อมกับนาความ
พอเพียงสอดแทรกไปในทุก ๆ วิชาที่เรียนและอธิบายในการสอนอย่างถูกต้องชัดเจนและใกล้ตัวเยาวชน สามารถทาให้
ระบบการศึกษาของไทยมั่นคงอย่างยั่งยืน
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วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซีย: การศึกษาทาง
กลสัทศาสตร์
The standard Thai tones produced by Indonesian speakers: An acoustic study
ณัฐชยา ปันทกา1* และ ชมนาด อินทจามรรักษ์1
Natchaya Panthaka1* and Chommanad Intajamornrak1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ที่
ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียและผู้พูดภาษาไทย 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้
ภาษาไทยมาก 2) ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย 3) ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เพศชาย
9 คน กลุ่มละ 3 คน เก็บข้อมูลจากการออกเสียงรายการคาทัง้ พูดเดี่ยว จานวน 15 คา และคาพูดต่อเนื่อง จานวน 15
ประโยค รวมจานวนคาทดสอบ 810 คาโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะทางกลสั ทศาสตร์ด้วยโปรแกรมพราท (Praat)
เวอร์ชั่น 5.3.22
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความถี่มูลฐานของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าในคาพูดเดี่ยวผู้พูดภาษาอินโดนีเซีย
ที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากสามารถออกเสียงวรรณยุกต์ใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากกว่าผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย แต่การออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกของทั้งสอง
กลุ่มมีความแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยเช่นเดียวกัน ขณะที่ในคาพูดต่อเนื่องผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์
การใช้ภ าษาไทยมากมีปั ญ หาในการออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ส ามั ญ ผู้ พู ด ภาษาอิน โดนีเซี ย ที่ มีประสบการณ์ ก ารใช้
ภาษาไทยน้อยออกเสียงวรรณยุกต์คล้ายกันทุกเสียงโดยมีสัทลักษณะคงระดับ
คาสาคัญ: วรรณยุกต์ ค่าความถี่มูลฐาน สัทลักษณะ ผู้พูดภาษาไทย ผู้พูดภาษาอินโดนีเซีย

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.
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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

บทนา
การเปิดประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยัง
เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษากันอย่างแพร่หลาย เห็นได้จากนักศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาศึกษาต่อใน
ประเทศไทย เช่ น นัก ศึกษาจากประเทศเวียดนาม กัมพู ชา เมียนมาร์ รวมทั้ งประเทศอิน โดนีเซียซึ่ งกรมอาเซีย น
(2556, 14) กล่าวว่าเป็นประเทศที่มปี ระชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาไทยมีโครงสร้างพยางค์ที่เป็น
สากลลักษณ์ (Universal) คือ พยัญชนะและสระ และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากบางภาษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มผี ลต่อ
ออกเสียงภาษาไทยของผู้พูดภาษาต่างประเทศ ลักษณะเฉพาะดังกล่าว คือ วรรณยุกต์ (กาญจนา นาคสกุล , 2556)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พูดภาษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ (Non-Tonal Language) ภาษาอินโดนีเซียอยู่ใน
ตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน (Austronesian) จัดว่าเป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต์ จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การออกเสี ยงวรรณยุก ต์ภ าษาไทยจากผู้ ที่ไม่ได้ พู ด ภาษาไทยเป็น ภาษาแม่พ บงานวิจัย เช่น ธนภั ทร สิ นธวาชีวะ
(2552) วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนญี่ปุ่น: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ วิไลลักษณ์
จูวราหะวงศ์ (2543) วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทยคนแต้จิ๋ว และคนซิกข์รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ออกเสียงวรรณยุก ต์ของผู้ พูดภาษาที่ อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เหงียน ถิ เวิน จี (2549) การศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ไทยที่ชาวเวียดนามออกเสียงตามประสบการณ์ทางภาษา
ณั ฐพงษ์ วงษ์อาไพ (2552) วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยเด็กอายุ 6-7 ปี ซึ่งพูดภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีเป็นภาษาแม่: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ และชมนาด อินทจามรรัก ษ์. (2559) ศึกษาสระและ
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาเขมร เวียดนาม พม่า และมลายู: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการ
รับรู้ จะเห็ น ได้ ว่างานวิจั ย ดั งกล่ าวที่ ผ่ านมายั งไม่มี ก ารศึก ษาการออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ภ าษาไทยของผู้ พู ด ภาษา
อินโดนีเซีย และภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ทาให้ผู้วิจัยสนใจว่าผู้พูดภาษาอินโดนีเซียสามารถออก
เสียงภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ได้ชัดเจนหรือไม่งานวิจัยฉบับนี้จึงต้องการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัท
ลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียและผู้พูดภาษาไทย และจัดโดย
แบ่งกลุ่มผู้พูดภาษาอินโดนีเซียตามประสบการณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อให้ทราบว่ากลุ่มผู้พูดภาษาอินโดนีเซียกลุ่มใด
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะห์วจิ ัยนี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้พูดภาษาต่างประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มปี ระสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มปี ระสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย และ ผู้
พูดภาษาไทย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากจะออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานได้
ใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากกว่าผู้พูดอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย โดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต์
คงระดับ

วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บอกพูดภาษาคนไทย เป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐานสื่อสารในชีวิต ประจาวัน เพศชาย
3 คน ผู้ พู ดภาษาอิน โดนีเซีย เป็น คนอิน โดนีเซียที่ มีภู มิล าเนา ณ ประเทศอินโดนีเซี ย มาศึก ษาต่อหรือทางานใน
ประเทศไทย เพศชาย 6 คน ทั้งนี้แบ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้ อย 3 คน และประสบการณ์การใช้
ภาษาไทยมาก 3 คน
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์ทางภาษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ประวัตผิ ู้พูด
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อจัดกลุ่มประสบการณ์ ภาษาไทยดัดแปลงแบบสอบถามของธนภัทร สินธวาชีวะ (2552) และ
รายการคาทดสอบสาหรับการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รายการคาทดสอบคาพูดเดี่ยวและ
รายการค าทดสอบค าพู ด ต่ อ เนื่ อ ง จ านวน 3 ชุ ด เพื่ อ ใช้ ใ นการทดสอบวรรณยุ ก ต์ ทั้ ง 5 วรรณยุ ก ต์ ได้ แ ก่
วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์โท (ว.3) วรรณยุกต์ตรี (ว.4) วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) จานวน
รวม 15 คา ดังนี้
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

นา
naa
คา
khaa
รอ
rɔɔ

หน่า
nàa
ข่า
khàa
หล่อ
lɔ̀ɔ

หน้า
nȃa
ค่า
khȃa
ล่อ
lɔ̑ɔ

น้า
náa
ค้า
kháa
ล้อ
lɔ́ɔ

หนา
năa
ขา
khăa
หลอ
lɔ̆ɔ

นาคาทดสอบจากคาพูดเดี่ยวมาประกอบในประโยค จานวน 15 ประโยค เช่น บ้านของฉันมีนามาก (bȃan
khɔ̆ɔŋ chăn mīi nā̵a mȃak) น้อยหน่าลูกใหญ่ (nɔ̑j nàa lȗuk jài) เธอกาลังรอรถประจาทาง (thəə kam laŋ
rɔɔ rót prà cam thaaŋ) รถยนต์มลี ้อ 4 ล้อ (rót jon mii lɔ́ɔ sìi lɔ́ɔ) บ้านหลังคาสีฟา้ (bȃan lăŋ khaa sĭi
fáa) แม่ปวดขาข้างซ้าย (mɛ̑ɛ pùat khăa khȃaŋ sáaj) และให้ผู้บอกภาษา ออกเสียงรายการคาโดยออกเสียงผ่าน
ไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงคาพูดเดี่ยวคาละ 3 ครั้งแบบสุ่ม และ
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คาพูดต่อเนื่องประโยคละ 3 ครั้งแบบสุ่ม (เสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง x 3 ชุด x 3 รอบ x 2 แบบ(คาพูดเดี่ยวและคาพูด
ต่อเนื่อง) x 9 คน รวมจานวนคาทดสอบทั้งสิ้น 810 คา)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางกลสัทศาสตร์ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้วเิ คราะห์ค่าความถี่มูลฐาน โดยนาเสียงที่บันทึก
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Praat เวอร์ชั่น 5.3.22 การวัดค่าความถี่มูลฐานเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นของเสียงสระ
(vowel onset) จนถึงจุดสิ้นสุดของเสียงสระ (vowel offset) และนาผลการวิเคราะห์คานวณและสร้างกราฟแสดง
ค่าความถี่มูลฐานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007
ในการนาเสนอผลการศึกษา ผู้วจิ ัยนาเสนอผลค่าเฉลี่ยของผู้พูดภาษาไทยทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นผลรวมของแต่ละ
วรรณยุกต์โดยไม่แยกนาเสนอเป็นรายบุคคล ส่วนผู้พูดอินโดนีเซีย ผู้วจิ ัยนาเสนอโดยแยกเป็นรายบุคคล เนื่องจากสัท
ลักษณะของวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียแต่ละคนต่างกัน

ผลการศึกษา
1. วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทย
ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน
แสดงได้ดังภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยว
โดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางจากจุดเริ่มต้น
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วงจุดที่ 30% - 60% ของค่าระยะเวลาและระดับคงที่จนถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา สัทลักษณะ
ของวรรณยุกต์ส ามั ญ คือ กลางระดับ วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีค่ าเริ่มต้นที่ ระดับกลางจากจุด เริ่มต้น ค่ อยๆลดลง
เล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลาอยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าเริ่มต้น สัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก คือ ต่าระดับ
วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลาง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วงจุดที่ 10% - 30% ของค่าระยะเวลาและลดระดับลง
อย่างรวดเร็ว สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท คือ กลางขึน้ ตก วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูง สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี คือ กลางขึ้น วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีลักษณะและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับวรรณยุกต์ตรี คือกลางขึ้น แต่วรรณยุกต์จัตวามีค่าเริ่มต้นระดับต่ากว่า สัทลักษณะของ
วรรณยุกต์จัตวา คือ ต่าขึ้น
ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน
แสดงได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่อง
โดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้วา่ สัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางจากจุดเริ่มต้น และ
ลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งค่าความถี่มูลฐานจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดการค่าระยะเวลาไม่
มีการเปลี่ยนแปลงมาก วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีค่าเริ่มต้นใกล้เคียงกับวรรณยุกต์สามัญ คือค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและ
ค่อยๆ ลดลงจนถึงระดับต่า วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับสูงและลดระดับลงอย่างรวดเร็วมาถึงระดับกลาง
วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลาง ลดลงเล็กน้อยช่วงจุดที่ 10% - 30% และค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงเมื่อ
ถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) แต่วรรณยุกต์
จัตวามีคา่ เริ่มต้นระดับต่ากว่า
2. วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 1 แสดงได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 1
จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางจากจุดเริ่มต้น และ
ลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีคา่ เริ่มต้นใกล้เคียงกับวรรณยุกต์สามัญ คือค่า
เริ่มต้นที่ระดับกลางและค่อยๆลดลงแต่สูงขึ้นเล็กน้อยที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเริ่มต้นที่
ระดับกลางค่อนข้างสูงและลดระดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลาและสูงขึน้ เล็กน้อยช่วงจุดที่ 90%
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- 100% ของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูงในช่วง
ท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) แต่วรรณยุกต์จัตวามีค่า
เริ่มต้นระดับต่ากว่า
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 1 แสดงได้ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 1
จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางจากจุดเริ่มต้น และ
ลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งค่าความถี่มูลฐานจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดการค่าระยะเวลาไม่
มีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยเหมือนกับสัทสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2) เหมือนกับสัทลักษณะของวรรณยุกต์
สามัญ วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับสูงและค่อยๆลดระดับลงในช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์ตรี
(ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลาง ค่อยๆลดลงช่วงจุดที่ 10% - 40% ของค่าระยะเวลา และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง
ระดับกลางค่อนข้างสูงในช่วงท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา
(ว.5) แต่วรรณยุกต์จัตวามีคา่ เริ่มต้นระดับต่ากว่า
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 2 แสดงได้ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 2
จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางจากจุดเริ่มต้น และคง
ระดับจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิน้ สุดการค่าระยะเวลา ค่าความถี่มูลฐานไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงมาก วรรณยุกต์เอก (ว.2)
มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและค่อยๆลดลงเล็กน้อยแต่กลับสูงขึ้นในช่วงท้ายของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่า
เริ่มต้นที่ระดับกลางสูง ค่อยๆเพิ่มระดับในข่วงแรกของค่าระยะเวลาและลดระดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของ
ค่าระยะเวลาจนถึงระดับต่าที่จุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและเพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็วจนถึงระดับสูงในช่วงท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา
(ว.5) แต่วรรณยุกต์จัตวามีคา่ เริ่มต้นระดับต่ากว่าและลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของค่าระยะเวลา
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 2 แสดงได้ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 2
จากภาพที่ 6 จะเห็นได้วา่ สัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์ตรี (ว.4) วรรณยุกต์จัตวา (ว.5)
คล้ายกัน คือมีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่าและค่อยๆเพิ่มระดับจนถึงระดับกลางที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา
โดยทั้ง 3 วรรณยุกต์มรี ะดับเสียงที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลาต่างกันเล็กน้อย คือ วรรณยุกต์จัตวามีระดับเสียงสูงที่สุด
รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่า ลดลง
2530

Proceedings

เล็กน้อยช่วงแรกของค่าระยะเวลาและคงระดับช่วงหลังของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลาง
ค่อยๆลดลงจนอยูร่ ะดับกลางค่อนข้างต่าที่จุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 3 แสดงได้ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 3
จากภาพที่ 7 จะเห็ นได้ ว่าสั ทลักษณะของวรรณยุ กต์สามั ญ (ว.1) มี ค่ าเริ่มต้นที่ ระดับกลางค่ อนข้ างสูงจาก
จุดเริ่มต้น และลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งค่าความถี่มูลฐานจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิน้ สุด การค่า
ระยะเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากโดยคล้ายกับสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2) แต่ช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลา
ระดับของวรรณยุกต์เอกค่อยๆลดลงจนถึงระดับต่าที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับสูง
ค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของค่าระยะเวลา และลดระดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์ตรี
(ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดั บสูง ค่อยๆลดลงในช่วงแรกของค่ าระยะเวลาจนถึงระดับกลางและเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็วจนถึ ง
ระดั บสู งในช่วงท้ ายของค่ าระยะเวลา ซึ่ งคล้ ายกั บลั กษณะและทิ ศทางการเปลี่ ยนแปลงวรรณยุ กต์ จั ตวา (ว.5) แต่
วรรณยุกต์จัตวามีค่าเริ่มต้นระดับต่าและจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลาอยูใ่ นระดับกลาง ค่อนข้างสูง
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 3 แสดงได้ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก คนที่ 3
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จากภาพที่ 8 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและค่อยๆลดลง
จนถึงระดับกลางค่อนข้างต่าที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่า
และค่อยๆลดลงเล็กน้อยจนถึงระดับต่าที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) กับวรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัท
ลักษณะคล้ายกัน คือ ระดับเสียงลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังของค่าระยะเวลา ส่วนที่ต่างกันคือ วรรณยุกต์โท มีค่า
เริ่มต้นที่ระดับสูงและค่อยๆลดระดับลง แต่วรรณยุกต์ตรีมคี ่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและค่อยๆเพิ่มระดับขึน้ เล็กน้อยแล้ว
จึงลดลง วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและค่อยๆเพิ่มระดับเล็กน้อยที่จุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา
3. วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 1 แสดงได้ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 กราฟแสดงค่าความถีม่ ูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 1
จากภาพที่ 9 จะเห็นได้ ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) และวรรณยุกต์โท (ว.3) มีสั ทลักษณะ
การขึ้นตกของเสียงคล้ายกัน แต่วรรณยุกต์สามัญ มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลาง ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นในช่วงแรกของค่ า
ระยะเวลาและลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังของค่าระยะเวลา ส่วนวรรณยุกต์โทมีค่าเริ่มต้นที่ระดับสูง เพิ่มระดับขึ้นใน
ช่วงแรกของค่าระยะเวลาลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังของค่าระยะเวลาและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่า
ระยะเวลา วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์ตรี (ว.4) และวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีสัทลักษณะการขึ้นตกของเสียง
คล้ายกัน แต่วรรณยุกต์เอกมีค่าเริ่มต้นที่ระดับต่า ระดับคงที่ในช่วงแรกของค่าระยะเวลา และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงหลังของค่าระยะเวลาจนถึงระดับกลางค่อนข้างสูงเมื่อถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์ตรีมีคา่ เริ่มต้นที่
ระดับสูง ค่อยๆลดลงในช่วงกลางของค่าระยะเวลาและค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา และวรรณยุกต์
จัตวา มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่า ลดระดับลงเล็กน้อยในช่วงแรกของค่าระยะเวลา และเพิ่มระดับขึ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลาจนอยู่ระดับสูงเมื่อถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 1 แสดงได้ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 1
จากภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์โท (ว.3)
และวรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัทลักษณะคล้ายกันคือมีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่า ระดับคงที่ในช่วงแรกของค่า
ระยะเวลาและลดลงเล็กน้อยในช่วงหลังของค่าระยะเวลา โดยวรรณยุกต์ตรีมีค่าความถี่มูลฐานสูงที่สุด รองลงมาคือ
วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์สามัญ ส่วนวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่า
ระดับคงที่ในช่วงแรกของค่าระยะเวลาเช่นเดียวกับ 4 วรรณยุกต์ข้างต้น แต่ช่วงหลังของค่าระยะเวลาระดับเสียงคง
ระดับ
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 1 แสดงได้ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 2
จากภาพที่ 11 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับต่า ระดับคงที่ตลอดค่า
ระยะเวลาและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา ซึ่งค่าความถี่มูลฐานจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
การค่าระยะเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากโดยคล้ายกับสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2) แต่ค่าความถี่มูลฐานของ
วรรณยุกต์เอกต่ากว่าและค่าความถี่มูลฐานเพิ่มขึ้นในช่วง 90% ของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (T3) มีค่าเริ่มต้นที่
ระดั บกลาง ค่ อ ยๆเพิ่ ม ขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของค่ าระยะเวลา และลดระดั บลงอย่างรวดเร็ วในช่วงครึ่งหลั งของค่ า
ระยะเวลาจนถึงระดับต่าเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่า
ค่อยๆเพิ่มในช่วงแรกของค่าระยะเวลาและเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูงในช่วงท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับ
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ลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) แต่วรรณยุกต์จัตวามีค่าเริ่มต้นระดับต่าและช่วงหลังของ
ค่าระยะเวลาอยู่ในระดับสูงและลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้ สุดของค่าระยะเวลา
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 2 แสดงได้ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 2
จากภาพที่ 12 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์โท (ว.3) และวรรณยุกต์จัตวา
(ว.5) มีสัทลักษณะคล้ายกันคือ มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างต่า ระดับคงที่ในช่วงแรกของค่าระยะเวลาและค่อยๆ
ลดลงจนถึงระดับต่าเมื่อถึงจุดสิ้นสุ ดของค่าระยะเวลา โดยวรรณยุกต์โทมีค่าความถี่มูลฐานสูงที่สุด รองลงมาคือ
วรรณยุกต์จัตวา และวรรณยุกต์สามัญ ส่วนวรรณยุกต์เอก (ว.2) กับวรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลาง
ค่อนข้างต่า ค่อยๆลงระดับลดแต่ในช่วง 90% ของค่าระยะเวลาจนถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลาระดับเสียงค่อยๆ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 3 แสดงได้ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 3
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จากภาพที่ 13 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์โท (ว.3)
วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัทลักษณะคล้ายกันคือ ค่าความถี่มูลฐานในช่วงแรกของค่าระยะเวลาอยู่ในระดับคงที่และลดลง
อย่างรวดเร็วช่วงครึ่งหลังของค่ าระยะเวลา โดยวรรณยุก ต์วรรณยุ กต์ต รี มีค่ าความถี่มู ล ฐานสู งสุ ด ค่ าเริ่ม ต้น ที่
ระดับสูง และลดลงถึงระดับกลางค่อนข้างต่าเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา รองลงมาคือวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์
สามัญ และวรรณยุกต์เอก ส่วนวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีค่าเริ่มต้นระดับกลางลดระดับ คงระดับในช่วงแรกของค่า
ระยะเวลา และเพิ่ม ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลาจนอยู่ระดับสูงเมื่อ ถึงจุด สิ้นสุด ของค่ า
ระยะเวลา
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 3 แสดงได้ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงคาพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนที่ 3
จากภาพที่ 14 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) กับวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีค่าความถี่
มูลฐานเหมือนกัน คือ มีค่าเริ่มต้นที่ระดับกลางและคงที่จนถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา โดยวรรณยุกต์สามัญ มี
ค่าความถี่มูลฐานสูงกว่าวรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์เอก (ว.2) กับวรรณยุกต์ตรี (ว.4) ค่าความถี่มูลฐานเหมือนกัน คือ
มีค่าเริ่มต้น ที่ระดับกลางค่อ นข้างสูง ระดับคงที่ ในช่วงแรกของค่าระยะเวลาและลดลงเล็กน้อยในช่วงหลังของค่ า
ระยะเวลา โดยวรรณยุ ก ต์ ต รี มี ค่ า ความถี่ มู ล ฐานสู ง กว่ า วรรณยุ ก ต์ เอก ส่ ว นวรรณยุ ก ต์ โท (ว.3) มี ค่ า เริ่ ม ต้ น ที่
ระดับกลาง ค่อยๆลดลงในช่วงแรกของค่าระยะเวลาและช่วงหลังของค่าระยะเวลาระดับเสียงค่อยๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษาอินโดนีเซียและผู้พูดภาษาไทย มีสัทลักษณะดังต่อไปนี้
1. คาพูดเดี่ยว: ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก
ในคาพู ดเดี่ ยว สัทลั ก ษณะของวรรณยุก ต์ภ าษาไทยมาตรฐานที่ อ อกเสี ยงโดยผู้ พู ดภาษาอิน โดนีเซี ย ที่ มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก จานวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในคาพูดเดี่ยวที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากวรรณยุกต์
วรรณยุกต์
ผู้พูด

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่าวรรณยุ ก ต์ภ าษาไทยมาตรฐานในค าพู ด เดี่ ย วที่ อ อกเสี ย งโดยผู้ พู ด ภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก จานวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้
1.1 วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีสัทลักษณะกลางระดับ / กลางค่อนข้างสูง
1.2 วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่าระดับ / กลางค่อนข้างต่าระดับตกตอนท้าย
1.3 วรรณยุกต์โท (ว.3) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงขึ้นตก / สูงขึน้ ตก
1.4 วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัทลักษณะกลางขึน้ / สูงขึ้น
1.5 วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีสัทลักษณะต่าขึ้น
2. คาพูดเดี่ยว: ผู้พดู อินโดนีเซียที่มปี ระสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย
ในคาพู ดเดี่ ยว สัทลั ก ษณะของวรรณยุก ต์ภ าษาไทยมาตรฐานที่ อ อกเสี ยงโดยผู้ พู ดภาษาอิน โดนีเซี ย ที่ มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย จานวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในคาพูดเดี่ยวที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย
วรรณยุกต์
ผู้พูด

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
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จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็ น ว่าวรรณยุก ต์ภ าษาไทยมาตรฐานในค าพู ด เดี่ ย วที่ อ อกเสี ย งโดยผู้ พู ดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย จานวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้
2.1 วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีสัทลักษณะกลางขึน้ ตกตอนท้าย / ต่าระดับ / กลางระดับตกตอนท้าย
2.2 วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีสัทลักษณะต่าขึ้น / ต่าระดับ / กลางค่อนข้างต่าระดับตกตอนท้าย
2.3 วรรณยุกต์โท (ว.3) มีสัทลักษณะสูงขึ้นตก / กลางขึน้ ตก / กลางค่อนข้างสูงขึ้นตก
2.4 วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัทลักษณะสูงขึ้น / กลางค่อนข้างต่าขึ้น / สูงระดับตกตอนท้าย
2.5 วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่าขึน้ / ต่าระดับขึ้น / กลางระดับขึ้น
3. คาพูดต่อเนื่อง: ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก
ในคาพูดต่อเนื่อง สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก จานวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในคาพูดต่อเนื่องที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก
วรรณยุกต์
ผู้พูด

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในคาพูดต่อเนื่องที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก จานวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้
3.1 วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีสทั ลักษณะกลางระดับ / กลางตกขึ้นตอนท้าย / กลางระดับตก
ตอนท้าย
3.2 วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีสัทลักษณะกลางระดับ
3.3 วรรณยุกต์โท (ว.3) มีสัทลักษณะกลางระดับตกตอนท้าย / สูงตก
3.4 วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัทลักษณะกลางตกขึน้ ตอนท้าย / กลางค่อนข้างต่าขึน้ ตอนท้าย / กลางตก
3.5 วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีสทั ลักษณะกลางตกขึน้ ตอนท้าย / กลางระดับขึ้นตอนท้าย
4. คาพูดต่อเนื่อง: ผู้พูดอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย
ในคาพูดต่อเนื่อง สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย จานวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในคาพูดต่อเนื่องที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย
วรรณยุกต์
ผู้พูด

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในคาพูดต่อเนื่องที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย จานวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้
4.1 วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่าระดับ / กลางค่อนข้างต่าตกตอนท้าย /
กลางระดับ
4.2 วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีสัทลักษณะต่าระดับ / กลางค่อนข้างต่าขึน้ ตอนท้าย / กลางค่อนข้างสูงระดับ
4.3 วรรณยุกต์โท (ว.3) มีสัทลักษณะต่าระดับ / กลางค่อนข้างต่าตกตอนท้าย / กลางระดับ
4.4 วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัทลักษณะต่าระดับ / กลางค่อนข้างต่าขึ้นตอนท้าย / สูงระดับ
4.5 วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีสัทลักษณะต่าระดับขึน้ ตอนท้าย / กลางค่อนข้างต่าตกตอนท้าย / กลางระดับ
จากผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ จะเห็นได้วา่ ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาไม่มวี รรณยุกต์
มีปัญ หาในการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย และเมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์ การใช้ภาษาไทยของผู้พูดภาษา
อินโดนีเซีย แสดงให้เห็ นว่าประสบการณ์ การใช้ภาษามีผลต่อ การออกเสี ยงวรรณยุก ต์ภ าษาไทย โดยผู้พู ด ภาษา
อินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก (ประสบการณ์การใช้ภาษาไทย 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป) ออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากกว่าผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์ การใช้ภาษาน้อย
(ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยประมาณ 2 ภาคการศึกษา) เช่นเดียวกับสมมติฐาน ของงานวิจัย
หากพิจารณาจากบริบทคาพูดเดี่ยวและคาพูดต่อเนื่อง ในคาพูดเดี่ยว ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์
การใช้ภาษาไทยมากและผู้พูดอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อยมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์คง
ระดับ คือ วรรณยุกต์เอกเหมือนกันมากที่สุด รองลงมาคือวรรณยุกต์สามัญ เช่นเดียวกับงานวิจัยของวิไลลักษณ์ จู
วราหะวงศ์ (2543) ณัฐพงษ์ วงษ์อาไพ (2552) และชมนาด อินทจามรรักษ์ (2559) ที่พบว่าผู้พูดภาษาต่างประเทศ
ออกเสียงวรรณยุกต์ส ามัญ และวรรณยุกต์เอกใกล้เคียงกัน และในผู้ พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์ การใช้
ภาษาไทยมากจะออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาได้ดีกว่าผู้
พูดอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย
ในขณะที่คาพูดต่อเนื่อง ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากมีปัญหาในการออกเสียง
วรรณยุกต์คงระดับ คือ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์สามัญ เช่นเดียวกับคาพูดเดี่ยว และออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยน
ระดั บ ได้ แก่ วรรณยุ ก ต์โท วรรณยุ ก ต์ต รี และวรรณยุก ต์จั ต วาได้ ใกล้ เคี ย งกั บผู้ พู ด ภาษาไทย แต่ก ารออกเสี ย ง
วรรณยุกต์ตรีของผู้พูดภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์ การใช้ภ าษาไทยมากคนที่ 3 ต่างจากออกไป คือ กลาง
ค่อนข้างต่าขึ้นตอนท้าย โดยสัทลักษณะของผู้พูดภาษาอินโดนีเซียอีก 2 คน คือกลางตกขึน้ ตอนท้าย / กลางค่อนข้าง
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ต่าขึ้น ตอนท้ าย และผู้พู ด ภาษาอินโดนีเซี ยที่ มีประสบการณ์ ก ารใช้ภาษาไทยน้อยออกเสีย งทั้ ง 5 วรณยุก ต์โดยมี
สัทลักษณะคือ คงระดั บทั้ งนี้ผู้วิจั ยเห็น ว่าควรมีการศึกษาการออกเสี ยงสระสั้น -ยาวของภาษาไทยในผู้พู ด ภาษา
อินโดนีเซีย เนื่องจากความสั้น -ยาวของเสียงสระในภาษาอินโดนีเซียไม่มีนัยสาคัญด้านความหมายของคา ต่างจาก
ภาษาไทย
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด
A study of learning achievement and satisfaction in teaching on electronic
office with cooperative learning by Think-Pair-Share technique
สาราญ ไผ่นวล1 และ อุดมลักษณ์ อาพันธุ์1*
Sumran Phainoun1 and Udomlux Ampant1*
บทคัดย่อ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบ
เพื่อนคู่คิดจัดทาขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด โดยเปรียบเทียบกั บนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ ผลจาก
การศึกษาพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อพิจารณาจากเกรดของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบกับเกรดของ
นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานี้มาแล้วด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ พบว่า ผลการทดลองของงานวิจัยนี้ได้ค่าเฉ ลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด มีค่าเป็น 4.22 และ
0.49 ตามลาดับ จึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิดทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาดีขนึ้
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ 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-pairshare 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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บทนา
การจั ด การเรี ยนการสอนในปั จ จุ บัน มุ่งเน้น ที่ ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ เพื่อ พั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นรู้จั ก ศึก ษา คิ ด ค้ น
วิเคราะห์ ฝึกความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทางานกับผู้อ่นื ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
จากผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้กระตุ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของแต่ละบุคคล [8] พยายามที่จะพัฒนาหาประสิทธิภาพและหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนจะ
เห็นว่าวิธีการใดที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนได้
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ที่เรียกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ [1,11,4,9] การเรียนรู้แบบร่วมมือคือการเรียนที่มวี ัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาให้ได้มาก
ที่สุดโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้ และการช่วยเหลือกันและกันระหว่างกลุ่มผู้เรียนเป็นการจัดการเรียนแบบคละ
ความสามารถของผู้เรียน รูปแบบแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่เทคนิคในการศึกษา เนื้อหาสาระ วิธีการ
เสริมแรงและการให้รางวัลเป็นสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกันช่วยเหลือกันให้กลุ่มประสบความสาเร็จในการ
เรียน จะเห็นว่าเทคนิคการเรียนรู้มีได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการนีเ้ ป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาแนวการสอน
ได้ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนเอง และของส่วนรวม เพื่อให้ประสบความสาเร็จตามที่กาหนดเป้าหมาย
ไว้
นักวิจัยหลายกลุ่มที่พยายามใช้เทคนิครูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) [2] [5] [3] เข้ามา
จัดการเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน กิจกรรมคิด -จับคู่-เล่าสู่กันฟัง และ ทา
เป็นกลุ่ม-ทาเป็นคู่-ทาคนเดียว ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาต่างๆ ไม่วา่ จะเข้ามาปรับใช้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมเี ดีย บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ หรือโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยส่วนใหญ่ แล้วพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติ และยังพบว่าผู้เรียนมีเจตคติต่อ
วิชาภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนโดยใช้กิจกรรมคิด-จับคู-่ เล่าสู่กันฟัง ดีกว่าก่อนเรียน [6] ได้ทาการวิจัยเรื่องการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อ นคู่ คิด สาหรับกลุ่ม การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีของนัก เรีย น ที่ มี
รูปแบบการเรียนต่างกันกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และ นักเรียนที่มีแบบการเรียนแตกต่างกัน จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันโดยทุกแบบการเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
การเรียนการสอนวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และให้นักศึกษาปฏิบัติตาม นักศึกษาไม่กระตือรือร้นในการเรียน ทาให้นักศึกษาไม่สามารถทาคะแนนทดสอบให้อยู่ใน
ผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจได้ ในงานวิจัยนี้จึงได้นาวิธีการของการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
การเรียนเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากร
การเรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง [7} โดยใช้วิธีแบบเพื่อนคู่คิดและมีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อช่วยทาให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเองได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คดิ
2. เพื่อวัดความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คดิ

สมมติฐาน
1. คะแนนทดสอบของนักศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด จะมีคะแนนมากกว่า
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ
2. วิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิดส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงเรียนในวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้าวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 กลุ่ม 28 คน

ทฤษฎีการเรียน
1.การเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share)
การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกันมีเป้าหมาย
การทางานร่วมกัน วิธีการเรียนแบบร่วมมือมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้
เล็ ง เห็ น ว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกั บ เนื้ อ หา กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และ จ านวนผู้ เรี ย นวิ ช าส านั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส์ คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการแบบ (Think-Pair-Share) ซึ่งมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
ขั้น ที่ 1 Think เป็ น ขั้น ตอนที่ ก ระท าร่ วมกั น ทั้ งชั้น เรี ย นโดยผู้ ส อนอธิ บายพร้อ มสาธิ ต วิธีก ารใช้งานแต่ล ะ
โปรแกรมและแจกใบงานให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแต่ ละคนคิดและวิเคราะห์ขั้นตอนการทางาน คาสั่ง สูตร
ฟังก์ชัน และการแทนค่าเพื่อให้ได้คาตอบตามที่ต้องการ
ขั้นที่ 2 Pair เป็นขัน้ ตอนที่ผู้สอนจับคู่ให้นักศึกษาตามเงื่อนไขที่ผสู้ อนกาหนด เช่น จับคู่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีคู่กับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าเพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 3 Share เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายผู้สอนจะสุ่มนักศึกษามานาเสนอหน้าชัน้ เรียนเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ [10] การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็จร่วมกันของ
กลุ่มที่นิยมใช้กันมีเทคนิคสาคัญ 2 แบบ
2.1 การเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal cooperative learning) เช่น
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team–Games–Tournament) เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ
กลุ่ ม สั ม ฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions) เทคนิค การจั ด กลุ่ ม แบบช่ว ยรายบุ ค คล (Team Assisted
Individualization) เทคนิ ค โปรแกรมการร่ ว มมื อ ในก ารอ่ า นและเขี ย น (Cooperative Integrated Reading and
Composition) เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op-Co-op)
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2.2 การเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal cooperative learning) [12]อ้างใน [7]
มีเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ อย่างไม่เป็ นทางการไว้มากมาย เช่น การพูด เป็ นคู่ (Rally Robin) การเขียนเป็น คู่
(Rally Table) การพู ด รอบวง (Round Robin) การเขี ย นรอบวง (Roundtable) การแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการต่ อ ภาพ
(Jigsaw Problem Solving) คิ ด เดี่ ย ว คิ ด คู่ ร่ วมกั น คิ ด (Think Pair Share) อภิป รายเป็ น คู่ (Pair Discussion)
อภิปรายเป็นทีม (Team Discussion) ทาเป็นกลุ่ม ทาเป็นคู่ และทาคนเดียว (Team-pair–Solo)
การทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยวิธีก ารเรียนแบบร่วมมือกิจ กรรมแบบเพื่อ นคู่ คิด โดยเลือกกลุ่ มตั วอย่างจากนั กศึกษา ระดั บปริญ ญาตรี ที่
ลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด โดยกาหนดขั้นตอน
การทดลองไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 Think กาหนดให้กระทาร่วมกันทั้งชั้นเรียนโดยผู้สอนอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการใช้งานแต่ละโปรแกรม
และแจกใบงานให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนคิดและวิเคราะห์ขนั้ ตอนการทางานเพื่อให้ได้คาตอบที่ต้องการ
ขั้นที่ 2 Pair ผู้สอนจับคู่ให้นักศึกษาตามเงื่อนไขที่ผู้สอนกาหนด เช่น จับคู่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีคู่กับ
นักศึกษาที่มผี ลการเรียนต่า เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 3 Share เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายผู้สอนจะสุ่มนักศึกษามานาเสนอหน้าชัน้ เรียนเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณา(Descriptive statistics) คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติ
t-test เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบปกติกับผลการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด
การวัดผลสัมฤทธิ์
มีการเก็บรวบรวมคะแนนจากการทดสอบและประเมินผลผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์
การประเมินผลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีสัญลักษณ์ตามช่วงคะแนนดังนี้ ช่วงคะแนน 0-54
เกรด F ช่วงคะแน 55-59 เกรด D ซึ่งช่วงคะแนนจะเพิ่มขี้นทีละ 5 จนถึง 100 และเกรดที่ได้ คือ D+, C, C+ จนถึง A

ผลการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด
โดยนาข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย จะได้คะแนนเฉลี่ยเดิมที่ได้รับการสอนแบบปกติและคะแนนเฉลี่ยใหม่ที่ได้รับการเรียนรู้
แบบเพื่อนคู่คิด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.19 และ 2.61 แสดงว่า นักศึกษาที่ผ่านการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดแล้วจะได้คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าที่ ได้ รับการสอนแบบปกติ เมื่อ นาค่ าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธี PairedSamples t-test ดังตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที1่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรม
แบบเพื่อนคู่คิด โดยใช้ Paired-Samples t-test
แบบเพื่อนคู่คดิ
แบบปกติ
ข้อมูล
t
Sig.
S.D.
S.D.
xˉ
xˉ
คะแนนเฉลี่ย
2.61
1.20
0.19
0.46
10.31
0.01
จากตารางที่1 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้รับวิธีการเรียนการสอนแบบปกติกับวิธีการเรียน
การสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิดมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ได้นาแบบสอบถามมาทาการสารวจความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการ
เรียนแบบเพื่อนคู่คิด ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่และร้อยละ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลพื้นฐาน นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย
ร้อยละ 53.37 เรียนอยูช่ นั้ ปีที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 46.43 รองลงมาคือ มากกว่าชั้นปีที่ 4 มีจานวนใกล้เคียงกัน ร้อยละ
42.86 ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาตร์ ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 28.57
2. วัดความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อน
คู่คิด ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด
รายการประเมิน
ความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรม แบบเพื่อน
คู่คิด
ความพึงพอใจในการจับคู่
ความพึงพอใจในคะแนนของตนเอง
วิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด
ทาให้มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึน้
วิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด
ทาให้มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึน้
ความพึงพอใจโดยรวมในวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีการเรียนการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.36

0.49

มาก

4.21

0.69

มาก

4.11

0.74

ค่อนข้างมาก

4.14

0.59

ค่อนข้างมาก

4.32

0.72

มาก

4.18

0.61

ค่อนข้างมาก

4.22

0.49

มาก

จากตารางที่ 2 เมื่อ วิเคราะห์ ข้อ มู ลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในวิธีก ารสอนแบบเพื่อ นคู่คิ ด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.22) หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากมี
3 ข้อ โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อน
คู่คิด (xˉ = 4.36) วิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ทาให้มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึน้ (xˉ = 4.32)
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และความพึงพอใจในการจับคู่ (xˉ = 4.21) ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมากมี 3 ข้อ โดยเรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจโดยรวมในวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ มีการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (xˉ = 4.18) วิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ทาให้มีความเข้าใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึน้ (xˉ = 4.14) และความพึงพอใจในคะแนนของตนเอง (xˉ = 4.11)

สรุปผล
เมื่อนาวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด มาใช้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่าง
กับนักศึกษาที่เรียนแบบวิธีปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย จาแนกตามวิธี
สอน พบว่า กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.20 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบวิธีปกติ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 และค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 แสดงว่า
วิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสูงขึ้น และความพึงพอใจจากกิจกรรม
แบบเพื่อนคู่คิด พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมเพื่อ นคู่คิดมากที่สุด (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.36) รองลงมา
นักศึกษารู้สึกมีความสุขเมื่อสอนด้วยวิธีแบบร่วมมือแบบกิจกรรมเพื่อนคู่คิด (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.32)
และนักศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อเทคนิคการจับคู่ขณะเรียน (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.21) ตามลาดับ ดังนั้น
การนาวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น

เอกสารอ้างอิง
1. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด การ
2. จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา; 2544.
3. เจษฎา สิงห์ทองชัย. ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด . รายงานการวิจัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ;์ 2553.
4. เชวงศักดิ์ ซ้อนบุญ. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูป
5. สามเหลี่ ย มระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้กิ จ กรรม คิ ด -จั บคู่ -เล่ า สู่ กั น ฟั ง. ปริ ญ ญานิ พ นธ์ . กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2546.
6. ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. (พิมพ์ครัง้ ที่ 5) กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์จากัด; 2552.
7. บัญญัติ ชานาญกิจ, นวลศรี ชานาญกิจ. ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและ การใช้
ผังกราฟิก ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. รายงานการวิจัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; 2551.

2545

Proceedings

8. ปริศรา มอทิพย์. การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน. รายงานการวิจัย: โรง
เรียนนวมินทราชินุทิศ สตรีวิทยา; 2553.
9. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ. รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอน. เอกสารประกอบการสอนอบบรมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะในการเป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistance) ของนิสติ ระดับดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ; 2553.
10. ไพโรจน์ เอื้อเฟื้อ, มนต์ชัย เทียนทอง, ดวงกมล บุญธิมา. การพัฒนาหาประสิทธิภาพและหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตวิชา คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูต ร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด บนระบบ Moodle LMS. บทความวิจัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ.
11. วัฒนาพร ระงับทุกข์. เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์พริกหวาน
กราฟฟิค; 2551.
12. วันเพ็ญ จันทร์เจริญ. การเรียนการสอนปัจจุบัน. สกลนคร: สถาบันราชภัฎสกลนคร; 2542.
13. Johnson, D.W. and Johnson, R.T. Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic
Learning. 3rd ed. New Jersey: Prentice-Hall; 1991.
14. Kagan, S. Cooperative Learning & Wee Science. San Clemento : Kagan Cooperative Learning; 1995.

2546

Proceedings

การศึกษาลักษณะเด่นของการสืบขนบและสร้างนวลักษณ์ในเรื่อง ลิลติ พายัพ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
A study of characteristics of convention and innovation in Lilit Pha-yab in the
literary works of king rama VI
ภัครพล แสงเงิน1 และ สมเกียรติ ติดชัย1*
Phakphon Sangngern1 and Somkiat Tidchai1*
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาการสืบขนบและสร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้นิราศยุคก่อนหน้ามาใช้เปรียบเทียบในการสืบขนบ พร้อมทั้งวิเคราะห์การสร้างนวลักษณ์ ผล
การศึกษาพบว่า ลิลิตพายัพมีการสืบขนบลักษณะวรรณคดีนริ าศยุคก่อนหน้า 4 ประเด็น คือ 1. ลักษณะการเคลื่อนที่
ของเวลาทัง้ มิตขิ องบุคคลและเวลา 2. การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ ทั้งสุขและทุกข์ 3. การพรรณนาธรรมชาติเพื่อ
เชื่อมโยงกวีกับนางอันเป็นที่รัก และ 4) การอ้างอานาจเหนือธรรมชาติเพื่อขอให้พบกับนางอันเป็นที่รัก ในส่วนของการ
สร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพนั้น พบ 2 ประเด็น คือ 1. การพรรณนาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ กวีมีการชี้นา
ความคิดในเรื่องชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 2. การพรรณนาธรรมชาติ โดยกวีใช้ดอกไม้ในบทพรรณนา
ธรรมชาติมาบรรยายดอกไม้ในพิธีกรรมบายศรีสขู่ วัญของชาวล้านนาที่จัดขึ้นถวายสมเด็จพระบรมโอรสา ธิราช ลิลิต
พายัพจึงเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณ ค่านอกจากจะมีการสืบขนบตามแบบฉบับของวรรณคดีนิราศแล้ว ยังมีการ
สร้างนวลักษณ์ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในด้านกวีนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
คาสาคัญ: ลักษณะเด่น การสืบขนบ นวลักษณ์ ลิลิตพายัพ

1
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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 Phayab 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

บทนา
ลิลิตพายัพ เป็นพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางไปยังหัวเมืองฝ่ายเหนือของพระบาทสมเด็จ พ ร ะ ม ง กุ ฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2448 ครั้ งยังทรงดารงตาแหน่งเป็นพระบรมโอรสาธิราชในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชบิดา โดยรัชกาลที่ 5 “มีพระราชประสงค์จะให้ทรงคุ้นเคยกับราชการหัว
เมืองประเทศราชที่ ห่างไกลไว้ด้วย สมเด็ จพระบรมโอรสาธิราชกราบถวายบังคมลาที่ สถานีปากน้าโพ เสด็ จทาง
ชลมารคไปขึ้นบกที่อุตรดิตถ์ แล้วเสด็จโดยกระบวนม้าและช้างต่อไป จึงเป็นโอกาสที่ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องนี้”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: คานา)
เนื่องจากลิลิตพายัพเป็นวรรณคดีบันทึกการเดินทาง จึงสืบขนบวรรณคดีนิราศอย่างชัดเจน กล่าวคือ เนื้อหา
ของลิลิต พายัพ นั้น มีทั้งการสรรเสริญ พระเกียรติยศของรัชกาลที่ 5 และพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) การ
ครวญหานางอั นเป็ นที่ รัก การพรรณนาธรรมชาติโดยเชื่อมโยงนางอัน เป็ นที่ รัก การพรรณนาขบวนกองทั พ การ
พรรณนาถึงพิธีกรรมของหัวเมืองประเทศราช ที่ได้มกี ารจัดทาขึ้นเพื่อต้อนรับขบวนเสด็จของพระบรมโอรสาธิราช โดย
ความน่าสนใจ คือ การสอดแทรกทัศนะการวิพากษ์วิจารณ์ประเพณี สังคม วัฒนธรรมของกวีต่อวัฒนธรรมของเมื อง
ประเทศราช ตลอดจนการใช้บ ทกวีที่ส อดแทรกไปด้ วยการชี้ให้ เห็ น ถึ งความส าคั ญ ของโบราณสถาน การทานุ
บารุงรักษาของโบราณ วีรกรรมของคนต่างชาติในหัวเมืองประเทศราช เพื่อชี้ให้เห็นว่าความรักชาตินั้นสาคัญเพียงไร
ต่อการเผชิญหน้ากับมหาอานาจทางตะวันตก อีกทั้งผู้ศกึ ษาเห็นว่า อิ ทธิพลที่มีส่วนสาคัญต่อความคิดของกวีคือ การ
ที่กวีทรงสาเร็จการศึกษามาจากชาติตะวันตก ดังนั้นจึงน่าจะมีความคิดเรื่องชาติ และมีพระราชประสงค์จะให้เกิด
ความรักชาติขนึ้ ในสยามและบริเวณชายขอบของสยาม (ล้านนา)
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ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่า เนื้อหาในลิลิตพายัพจะต้องพบขนบวรรณคดีนิราศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ผู้ศึกษาจึงใช้เกณฑ์ขนบนิราศของสุภาพร พลายเล็ก 1 และลักษณะสาคัญของนิราศของ ณัฐกาญจน์ นาคนวล2 มา
ประยุกต์และช่วยเพื่อชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของการสืบทอดขนบและการสร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพ ตลอดจนการ
แทรกคติ ข้อคิดลงไปในบทกวีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นชาติไทยขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การศึกษาลิลิตพายัพครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้นิราศยุคก่อนหน้ามาใช้ในการเปรียบเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจน
ด้านการสืบขนบ โดยใช้นริ าศยุคก่อนหน้า ได้แก่ กาสรวลโคลงดั้น โคลงนิราศนครสวรรค์ นิราศเจ้าฟ้าอภัย นิราศ รบ
พม่ าที่ ท่ า ดิ น แดง นิราศนริ น ทร์ โคลงนิ ราศพระยาตรั ง ไปทั พ พม่ า นิ ราศเมื อ งแกลง นิ ราศลอนดอน และนิ ราศ
หนองคาย โดยผู้ศึกษาจะนาความหมายของขนบและนวลักษณ์จากนักวิชาการท่านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ดังนี้
ผู้ศึกษาจะใช้ขนบและนวลักษณ์ในความหมายดังต่อไปนี้
1. ขนบ ตรงกั บภาษาอั งกฤษว่า Convention คื อ “สิ่งที่ทากัน จนเคย แต่มัน เปลี่ย นได้ ” (บุญ เหลือ เทพย
สุวรรณ, 2539: 148)
2. ขนบ หรือ ธรรมเนียมนิยม (Convention)
คือ “ธรรมเนียมนิยมเป็นลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดในเรื่องเนื้อหารูปแบบ หรือเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นซ้า ๆ ในงาน
วรรณกรรม ธรรมเนียมนิยมในความหมายนี้อ าจได้ แก่ตั วละครแบบต่าง ๆ ที่ เกิด ขึ้น บ่อ ย ๆ การหั กเหโครงเรื่อ ง
รูปแบบของฉันทลักษณ์ หรือการเลือกใช้คา และท่วงทานองเขียน” (ทองสุก เกตุโรจน์ แปลและเรียบเรียง, 2529:
62)
กล่าวโดยสรุป ผู้ศึกษาจะใช้ ขนบ ในความหมายของ ลักษณะที่ปรากฏซ้า ๆ กันในงานนั้น ๆ ไม่วา่ จะเป็นด้าน
เนื้อหาและรูปแบบ
1. นวลักษณ์ทางวรรณศิลป์ คือ “การที่กวีสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้แปลกหรือแตกต่างจากขนบวรรณศิลป์เดิม ที่
เคยเป็นมา” (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549: 90)
2. นวลักษณ์ ใช้ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า NOVELTY, INNOVATION คานี้แปลตามรูปศัพท์ว่า ลักษณะอย่าง
ใหม่ มีความหมายถึงการสร้างแบบแผนทางวรรณคดีข้นึ ใหม่ โดยอาจจะเกิดจากการพัฒนาจากรากฐานความคิดเดิม
และแปรรูปไปสู่ลักษณะใหม่ที่แตกต่างไปหรือดีข้นึ กว่าเดิม (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2544: 149)
กล่าวโดยสรุปผู้ศกึ ษาจะใช้ นวลักษณ์ ในความหมายของ การที่กวีสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ที่แปลกแตกต่างไปจาก
ขนบเดิมขึน้ โดยในบทความนี้จะหมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะทางเนื้อหาขึน้ ใหม่ในนิราศ
การสืบขนบนิราศในลิลิตพายัพ
ผู้ศึกษาได้ปรับใช้ขนบของนิราศจากสุภาพร พลายเล็กและลักษณะสาคัญของนิราศของ ณัฐกาญจน์ นาค
นวล มาประยุกต์ใช้ในบทความนี้ ซึ่งขนบและลักษณะสาคัญของนิราศนัน้ จะต้องมีการปรากฏของลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีการเคลื่อนที่ 2. มีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นของกวี 3. มีการพรรณนาธรรมชาติ
และ 4. มีการอ้างถึงอานาจเหนือธรรมชาติ
1

สุภ าพร พลายเล็ ก . 2541. นิราศสมั ยรัต นโกสิน ทร์ : การสืบทอดขนบวรรณศิลป์จากพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร. วิท ยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ณัฐกาญจน์ นาคนวล. 2547. นิราศสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์และไพวรินทร์ ขาวงาม. วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1. การเคลื่อนที่ในนิราศ
การเคลื่อนที่ข องบุค คลและเวลาในนิราศ คือ การเคลื่อนที่ข องกวีในบทนิราศ ซึ่ งในขณะที่ บุคคลก าลั ง
เคลื่อนที่ เวลาก็ได้เคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยการเดินทางอันทาให้กวีต้องพลัดพรากจากสถานที่ที่เคย
อยู่ รวมถึงพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก การพรากจากเหล่านีอ้ าจสร้างความทุกข์ทรมานใจแก่กวีจนต้องคร่าครวญถึง
สิ่งที่ตนจากมาด้วยความโหยหาอาลัย
ก) การเคลื่อนที่ของบุคคลและเวลาในลิลิตพายัพ
การเดินทางของกวีในลิลิตพายัพจัดได้ว่า เป็นการเคลื่อนที่ทั้งมิติของบุคคลและเวลา กล่าวคือ กวีมีการ
เดินทางและเวลาก็มีการเคลื่อนไป ดังนัน้ กวีจึงบันทึกเหตุการณ์ตามที่ได้พบเสมือนการบันทึกการเดินทาง
นิราศหนองคาย
๏ ถึงวันพุธเดือนสิบแรมแปดค่า
เป็นวันอามฤตโชคโฉลกใหญ่
ณ ปีกุนสัปตกศกจะยกไป
จาครรไลโลมลาสุดาดวง...
(สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 102)
...มาครูห่ นึ่งถึงสถานบ้านเจ้าคุณ
กาลังวุ่นผู้คนเขาขนของ
ฉันฝืนพักตร์เข้าฝาน้าตานอง
ใจสยองยิ่งสลดระทดระทม...
(สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 103)
จากตัวอย่างของนิราศหนองคายที่ยกมานั้น เป็นตอนที่กวีกาลังจะเดินทางไปหนองคายของกวี จึงเกิดการ
เคลื่อนที่ของบุคคล ในส่วนของเวลานัน้ กวีได้กล่าวถึงเวลาที่เริ่มเคลื่อนที่ “วันพุธเดือนสิบแรมแปดค่า” จนถึง “มาครู่
หนึ่งถึงสถานบ้านเจ้าคุณ ” และจะต้องจากนางอันเป็นที่รัก กวีจึงได้บันทึกสิ่งที่พบเห็น ในตัวอย่างปรากฏว่า กวีได้
บันทึกเหล่าผู้คนที่กาลังขนของอยู่ในบ้านท่านเจ้าคุณ
๏ ครั้นได้ฤกษ์พระองค์ เสด็จทรงวรราชรถ ประดับประดางงดงามสุด ดุจพิมานเทวา ถึงเวลากาหนด
รถไฟใช้จักร์เดิร เสียงสะเทือนเสทินสนั่นหล้า เคลื่อนคลาจากสามเสนแล่นบ่มิเอนไกวกวัด... ครั้นเพลาเที่ยง รถแล่น
เคียงเทียบสถาน นามว่าบ้านพาชี... (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 6-7)
ในส่วนของลิลิตพายัพนั้น มีการสืบขนบการเคลื่อนที่ของบุคคล คือ “เคลื่อนคลาจากสามเสน แล่นบ่มิ เอน
ไกวกวัด” กวีต้องตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังมณฑลพายัพ และมีการกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของเวลาโดยผ่านการ
บันทึกเหตุการณ์ของกวีคือ “ครั้นเพลาเที่ยง รถแล่นเคียงเทียบสถาน นามว่าบ้านพาชี ” แสดงให้เห็นว่า เวลาเที่ยง กวี
ได้เดินทางมาถึงบ้านพาชีแล้ว
เมื่อ กวีได้ มีก ารเคลื่อ นที่ รวมทั้งเวลาด้ วยแล้ว นั้น จึงบั งเกิด ความโหยหาอาลั ยถึ งนางอัน เป็ นที่ รัก จนต้อ ง
พรรณนาถึงความจาเป็นในการเดินทางที่ถือว่าหน้าที่นั้นมาก่อนความสุขส่วนตน กล่าวคือ ความจาเป็นของการ
เดินทางนี้ กวียุคก่อนหน้า นิยมพรรณนาความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก แต่ความทุกข์เหล่านี้ย่อมจะอยู่เหนือ
หน้าที่ไปไม่ได้ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติหรือพระมหากษัตริย์นั้น เป็นสิ่งที่กวียุคก่อนหน้ามีการยึดถื อเคร่งครัดเป็น
อย่างยิ่ง ดังตัวอย่างจากนิราศยุคก่อนหน้าดังนี้
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นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
...นิจาเอ๋ยโอ้กรรมจึงจาไกล
มาซ้าให้ทุเรศร้างมไหศวรรย์
ก็เพราะมีอธิราชไภยัน
เข้าหักหั่นด่านแดนบุรีรมย์
จึงต้องกรูกรีธาพลากร
มาจาจรจากสุขเกษมสม
สารพัดสิ่งสวัสดิท์ ี่เคยชม
ก็นิยมให้วโิ ยคด้วยจาเป็น...
(สมพันธุ์ เลขะพันธุ์, 2541: 228)
นิราศหนองคาย
๏ ฉันจาร้างห่างมิตรขนิษฐ์นาฏ
หวานสวาทด้วยจะร้างห่างสมร
แสนถวิลจินดาด้วยอาวรณ์
สะท้อนถอนฤทัยอาลัยครวญ...
(สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 101)
...นายมีกิจควรคิดเอาตัวรอด
คนจะย้อนค่อนขอดได้อดสู
ต้องจาใจจาร้างห่างพธู
จงเชิญอยูใ่ ห้เป็นสุขสนุกดี...
(สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 102)
ตัวอย่างจากนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง และนิราศหนองคาย พบลักษณะร่วมกันคือ กวีถือว่าการพลัดพราก
จากนางเป็นความทุกข์อันยิ่ง เห็นได้จาก “มาจาจรจากสุขเกษมสม” ที่แสดงถึงการพลัดพรากจากความสุขเกษม หรือ
“หวานสวาทด้วยจะร้างห่างสมร” ถึงแม้ว่าจะรักในความสุขที่เคยได้รับมากเพียงใดกวีจาต้องลานางอันเป็นที่รัก เพื่อ
“ก็เพราะมีอธิราชไภยัน” หรือ “นายมีกิจควรคิดเอาตัวรอด คนจะย้อนค่อนขอดได้อดสู” เห็นได้วา่ นิราศทั้งสองเรื่องนี้
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของหน้าที่ย่งิ กว่าความสุขส่วนตน
ลิลิตพายัพ
๏ โดยเสด็จพระผู้ผ่าน
พิภพ สยามเฮย
จรสูบ่ ุระลพ
เกียรติก้อง
ใครเลยจักลีห้ ลบ
ราชกิจ ได้ฤๅ
จาจิตต์จาจากห้อง
นุชเนื้อเนาวคุณ ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 3)
๏ ขอลานาเวศร์ทั้ง
ผู้ไคล กรุงนา
โอ้อกเอ๋ยจาไป
ห่างห้อง
นับวันนับจากไกล
จากนุช
ราชกิจขัดข้อง
ไป่ได้จาจรัล ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 29)
ในลิลิตพายัพนี้มีการสืบทอดขนบลักษณะความจาเป็นของการเดินทางโดยกวีกล่าวว่า ตนเองไม่สามารถ “ลี้
หลบ” ราชกิจอันเป็นกิจของพระราชาได้ จึง “จาจิตต์” จากนางอันเป็นที่รัก ถึงแม้วา่ กวีจะรักนางมากสักเพียงใดก็ตาม
แต่กวีก็ตอ้ งจาใจจากนางไปเพื่อกระทาภารกิจของพระราชาให้สาเร็จ นับได้วา่ ลิลติ พายัพมีการสืบทอดลักษณะการให้
ความสาคัญของหน้าที่มากกว่าความสุขส่วนตนอย่างชัดเจน
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2. การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นของกวี
การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นของกวีในภาวะที่มีการเคลื่อนที่ ลักษณะนี้ทาให้
นิราศเป็นวรรณคดีที่นิยมแต่งเพราะสามารถถ่ายทอดความสะเทื อนอารมณ์และความรู้สึกของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น การถ่ายทอดอารมณ์ทุกข์โศกเศร้าสร้อยและอารมณ์รื่นรมย์เป็นสุข ดังนี้
2.1 การถ่ายทอดอารมณ์ทุกข์โศกเศร้าสร้อย โดยมีนางอันเป็นที่รักเป็นแรงบันดาลใจ การเคย
อยู่ร่วมกันกับนาง เมื่อมีการเดินทางจึงเกิดความอาลัยอาวรณ์จนต้องถ่ายทอดอารมณ์โศกออกมา
นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
...อันราคีมิให้เคืองระคางข้อง
ปองประคองนิ่มเนื้อนวลสงวน
หวังสวาทมิรู้ขาดอารมณ์ครวญ
เป็นที่ชวนชูช่นื ทุกอิริยา
เกษมสุขภิรมย์สมสมาน
เคยสาราญมิได้แรมนิราศา
ไม่นริ าศขาดชมสักเวลา
บาเรอล้อมพร้อมหน้าไม่ราวัน...
(สมพันธุ์ เลขะพันธุ์, 2541: 228)
นิราศเมืองแกลง
๏ โอ้สังเวชวาสนานิจจาเอ๋ย
จะมีคู่มไิ ด้อยูป่ ระคองเชย
ต้องละเลยดวงใจไว้ไกลตา
ถึงทุกข์ใครในโลกที่โศกเศร้า
ไม่เหมือนเราภุมรินถวิลหา
จะพลัดพรากจากกันไม่ทันลา
ใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอน
โอ้จาใจไกลนุชสุดสวาท
จึงนิราศเรื่องรักเป็นอักษร
ให้เห็นอกตกยากเมื่อจากจร
ไปดงดอนแดนป่าพนาวัน...
(เสาวนีย์ นิวาศะบุตร, 2558: 18)
ตัวอย่างจากนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงและนิราศเมืองแกลง แสดงให้เห็นว่า กวีนั้นมีการคร่าครวญ
ถึงนางโดยมีนางเป็นแรงบันดาลใจ จึงต้องถ่ายทอดอารมณ์โศกต่าง ๆ ออกมาไม่ว่าจะเป็น การอ้างถึงอดีตที่เคยอยู่
ร่วมกัน “เคยสาราญ” มาด้วยกัน การที่กวีจาต้องจากนางนั้นถือว่าเป็นความโศกเศร้าอย่างมากจึงต้อง “นิราศเรื่องรัก
เป็นอักษร” นั่นเอง
ลิลิตพายัพ
๏ โดยเสด็จพระผู้ผ่าน
พิภพ สยามเฮย
จรสูบ่ ุระลพ
เกียรติก้อง
ใครเลยจักลีห้ ลบ
ราชกิจ ได้ฤๅ
จาจิตต์จาจากห้อง
นุชเนื้อเนาวคุณ ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 3)
๏ ชายใดโรคใดกล้า
กลายกาย
เทียบบ่อทัดทันราย
ราคเร้า
ราคร้อนอุระสลาย
แสลงยิ่ง เจียวแม่
คืนและวันฝันเจ้า
จ่อหน้า มาเยือน ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 16)
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ตัวอย่างจากลิลิตพายัพ แสดงให้เห็นว่า กวีได้มีการสืบทอดขนบของการถ่ายทอดอารมณ์โศกออกมาโดยมี
นางเป็นแรงบันดาลใจ ความโศกที่เกิดจากการ “จาจิตต์” จากนางอันเป็นที่รัก หรือความคิดถึงของนางใน “คืนและวัน
ฝันเจ้า” กวีได้ถ่ายทอดลักษณะของความทุกข์โศกโดยใช้ความคิดถึงนางเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันกับนิราศยุคก่อน
หน้า
2.2 การถ่ายทอดอารมณ์รื่นรมย์เป็นสุข โดยการใช้ธรรมชาติ สถานที่ ความใกล้ชิดธรรมชาติ
ระหว่างการเดินทาง ทาให้กวีมองเห็นความงามอันก่อให้เกิดความสะเทือนใจจนต้องถ่ายทอดด้วยอารมณ์รื่นรมย์เป็น
สุข ซึ่งผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์รื่มรมย์เป็นสุขผ่านสถานที่ ดังนี้
นิราศนรินทร์
๏ เรืองเรืองไตรรัตนพ้น พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง
ค่าเช้า
เจดีย์ระดะแซง
เสียดยอด
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า
แก่นหล้า หลากสวรรค์ ฯ
๏ โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร
ธรรมาสน์ศาลาลาน
พระแผ้ว
หอไตรระฆังขาน
ภายค่า
ไขประทีปโคมแก้ว
ก่าฟ้าเฟือนจันทร์ ฯ
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 12-13)
ลิลิตพายัพ
๏ ปฏิมางามเลิดล้วน
งามเจริญ เนตร์นา
ยิ่งพิศหนักยิ่งเพลิน
เพลิดแท้
หาคาเพื่อสรรเสริญ
พระห่อน พอเลย
งามหมดหาที่แก้
บ่ได้แห่งใด ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 22)
จากตัวอย่างในนิราศนรินทร์นั้น กวีถ่ายทอดอารมณ์รื่นรมย์เป็นสุขโดยใช้บทชมความงดงามของพระนครกรุง
ศรีอ ยุธยา โดยกวีใช้ค วามงามที่ เคยปรากฏในกรุงศรีอยุ ธยามาพรรณนาว่า “ยลยิ่งแสงแก้ วเก้ า แก่ นหล้ า ” โดย
พรรณนาถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองว่า ประกอบไปด้วยเจดีย์อันงดงามเป็นจานวนมากเต็มไปด้วยวัดวาอาราม
วิหารต่าง ๆ ซึ่งในลิลิตพายัพนี้ปรากฏลักษณะการถ่ายทอดอารมณ์รื่นรมย์เป็นสุขผ่านการชมพระพุทธชินราช จังหวั ด
พิษณุโลก กวีย้าความเป็นสุขผ่านการมอง “ยิ่งพิศหนักยิ่งเพลิน เพลิดแท้”จนหาคาสรรเสริญใด ๆ ไม่พอเพียงได้เลยซึ่ง
กวีทั้งสองยุคนี้ถ่ายทอดอารมณ์รื่นรมย์เป็นสุขผ่านคติแบบพุทธเช่นเดียวกัน จึงทาให้ภาพการมองสิ่งก่อสร้างทางพุทธ
ศาสนาเป็นไปในลักษณะของความสวยงาม
2.3 ความคิ ด เห็ น เชิ ง วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ “เป็ น ลั ก ษณะที่ เริ่ ม ปรากฏและนิ ย มมากในสมั ย
รัตนโกสินทร์” (ณัฐกาญจน์ นาคนวล, 2547: 37) กล่าวคือ ในนิราศหนองคาย กวีมกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์คาสั่งของทาง
รัฐที่ไม่คานึงถึงความเหมาะสมของการเดินทัพในฤดูฝน แต่ในลิลิตพายัพ การวิพากษ์วิจารณ์เป็ นไปในลักษณะของ
การชีน้ าความเห็นโดยยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็น ดังนี้
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นิราศหนองคาย
...แล้วจะให้ปลูกปรุงซึ่งยุง้ ไว้
กับจัดให้ซื้อเสบียงเลีย้ งทหาร
ด้วยจะยกนิกรไปรอนราญ
จะละลานหน้าหลังเป็นกังวล
ซึ่งจะให้ยกทัพไปสรรพเสร็จ
แต่ในเดือนสิบเอ็ดฤดูฝน
เป็นที่ลาบากใจแก่ไพร่พล
น้ายังล้นลงไม่ลดของดที...
...ท่านเจ้าคุณแม่ทัพพูดปรับทุกข์ ซึ่งจะบุกไปในป่าน่าสงสาร
กลัวผู้คนทั้งหลายจะวายปราณ
จึงคิดอ่านหาช่องสู่ท้องตรา...
(สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 136)
ลิลิตพายัพ
๏ ตอนบ่ายขับม้าผ่าน
แลเห็น
ทีต่ ารวจร้อยเอกเย็น
เซ่นม้วย
เพราะไล่รุกเงี้ยวเป็น
สามารถ
สนองเดชภูเบศร์ดว้ ย
ชีพครั้งจาเป็น ฯ
๏ เย็นเซ่นเด็นมาร์กเชือ้
ชาติไฉน
สวามิภักดิ์ตราบบรรลัย
ชีพได้
ควรเราที่เป็นไทย
จาเยี่ยง
ผิวะโอกาสไซร้
เกิดแล้วไป่สยอง ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 54)
จากตัวอย่างในนิราศหนองคายพบว่า มีการวิพากษ์วจิ ารณ์คาสั่งที่มีการให้ ยกทั พ ไปในฤดู ฝ น “ซึ่ งจะให้ ย ก
ทัพไปสรรพเสร็จ แต่ในเดือนสิบเอ็ดฤดูฝน” กวีใช้บทกวีเพื่อชี้ให้เห็น ถึงความสูญเสียแก่ไพร่พลโดยไม่จาเป็นจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังปรากฏการปรับทุกข์ระหว่างแม่ทัพกับกวี ซึ่งแสดงความทุกข์ใจที่จะต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่งของผู้ที่มีอานาจเหนือกว่า ในลิลิตพายัพนั้น มีการแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์แต่เป็นไปในลักษณะ
การชีน้ าให้เห็น กล่าวคือ กวีได้ใช้กรณีของร้อยตารวจเอกเย็นเซ่น ซึ่งเป็นชาวเดนมาร์ก (ชาวต่างประเทศ) แต่ก็มีความ
จงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย โดยเสียสละชีวิตตนเองต่อสู้กับพวกกบฏเงี้ยวเพื่อแผ่นดินไทย ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็ไม่ใช่คนไทย
กวีพยายามชี้นาให้เห็นว่า การเป็นคนไทยจะต้องช่วยรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยและชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของชาติ เห็นได้
ชัดจาก “ควรเราที่เป็นไทย จาเยี่ยง” ซึ่งเป็นการชี้นาให้คนไทยเห็นคุณค่าความสาคัญของชาติ อีกทั้งผู้ศึกษาเห็นว่า
กวีพยายามจะสร้างความเป็น “ชาติ”1 ผ่านบทกวีนอี้ กี ด้วย
3. การพรรณนาธรรมชาติ
เป็นขนบหนึ่งของวรรณคดีไทย ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับ ธรรมชาติ การพรรณนาธรรมชาติ
โดยละเอียด กวีใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในภาวะที่มีการพรากซึ่งเป็นลักษณะสาคัญประการหนึ่งของนิราศ
กลวิธีการพรรณนาธรรมชาติมีดังนี้
1

การสร้างความเป็นชาตินี้ ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นความนิยมมาตั้งแต่ยุคสมัยการล่าอาณานิคม(ภายใน)(รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา)
กล่าวคือ กระบวนการรวมชาติของรัฐสยามที่ พยายามจะทาให้ดินแดนล้านนามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และชาติ น่าจะเป็นวาท
กรรมหนึ่งที่ชนชั้นนาสยามพยายามสร้างเพื่อการรวบรวมอานาจเข้ าสู่ศูนย์กลางที่ง่ายขึ้นนั่นเอง (อ่านเพิ่มเติมได้ในธีรพัฒ น์ พูลทอง.
(2558). วาทกรรมของอาณานิ ค มสยามในลิ ลิ ต พายั พ . วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ฉบั บ ที่ 22 ปี ที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558).)
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3.1 การเชื่อมโยงกับบุคคลอันเป็นที่รัก
ธรรมชาติเป็นสื่อกระตุน้ ให้กวีระลึกถึงบุคคลหรือสถานที่ที่ตนจากมา กวีจึงใช้ลักษณะหรือชื่อของ
ธรรมชาติเป็นสื่อเชื่อมโยง
3.1.1 การเล่นคาพ้องรูป พ้องเสียง โดยมีช่ือธรรมชาติหรือสถานที่มาเชื่อมโยงกับ
อารมณ์ความรู้สึกที่กวีมตี ่อนาง
โคลงนิราศนครสวรรค์
๏ เห็นบ้านแป้งเพียงแป้ง นวลนาง
ผดแผ่นประจงพลาง
ยั่วยิ้ม
พิศพฤกษ์เห็นกลกลาง
กรเรียกไปฤา
ใจราจวนคิดปิ้ม
วากเว้เรือหา ฯ
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 159)
นิราศนรินทร์
๏ มาคลองย่านซื่อซ้า
พิศวง
ซื่อตลอดย่านเดียวตรง รวดริว้
ใจคิดคูค่ รองคง
รักแม่ นะแม่
ไป่ตลอดเลยพลิว้
พลัดน้องมาไกล ฯ
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 37)
ตัวอย่างจากโคลงนิราศนครสวรรค์และนิราศนรินทร์ พบลักษณะการเล่นคาพ้องรูป พ้องเสียง โดยมีช่ือ
ธรรมชาติหรือสถานที่มาเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกที่กวีมีต่อนาง ผู้ศึกษายกตัวอย่าง การใช้ช่ือสถานที่ “เห็นบ้าน
แป้ง” มาเชื่อมโยงพ้องเสียงกับ “เพียงแป้ง นวลนาง” กวีใช้การเปรียบเทียบระหว่างบ้านแป้งกับแป้งที่ใช้ผัดหน้านางอัน
เป็นที่รัก หรือ “มาคลองย่านซื่อ” เชื่อมโยงคาพ้องเสียงกับคาว่า “ซื่อ” ของตนที่ “ไป่ตลอด” โดยกวีอ้างถึงความไม่
ซื่อสัตย์ของตนเองจึงทาให้ตนต้องพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก
ลิลิตพายัพ
๏ ลุตรอนนอนหม่นไหม้ อนิจจา
ถนัดดั่งตัดรอนมา
จากห้อง
ทอนกายแต่เสนหา
คงผูก ชิดแม่
มัจจุเท่านัน้ น้อง
ตัดได้ขาดจริง
๏ ท่าญวนยวนยั่วเย้า
เยือนยล
เร้าเร่งรุดรุมรน
ราคร้อน
จาใจจาจากจน
ใจเจ็บ
คลาดขนิษฐคิดขึ้งค้อน
คับแค้นคนึงครวญ ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 29)
จากลิลิตพายัพปรากฏลักษณะการเล่นคาพ้องรูป พ้องเสียง โดยมีช่ือธรรมชาติหรือสถานที่มาเชื่อมโยงกับ
อารมณ์ความรู้สึกที่กวีมตี ่อนาง เช่นเดียวกันกับนิราศยุคก่อนหน้า โดยมีการใช้ช่ือสถานที่มาเชื่อมโยงถึงนางอันเป็นที่
รัก เช่น การใช้ช่ือ “ตรอน” (อาเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบัน) มาเชื่อมโยงเสียงกับคาว่า “ตัดรอน” ที่กวีจาต้อง
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จากนางอันเป็นที่รัก การใช้ “ท่าญวน” มาพ้องเสียงกับคาว่า “ยวนยั่วเย้า” ราคะภายในใจกวีให้ฟุ้งขึน้ อันเนื่องมาจาก
ความคิดถึงนางอันเป็นที่รัก
3.1.2 การน าชื่ อ ธรรมชาติห รือ สถานที่ ม าเรีย งติด ๆ กั น แจกแจงให้ เห็ น ความ
หลากหลายของธรรมชาติหรือสถานที่
นิราศเจ้าฟ้าอภัย
๏ แคฝอยข่อยข่าคล้า
ยางคาง
วังวาขานางซาง
หน่อป้อ
ปริงปรูหูกวางปราง
ปรงเปราะ
ลางลิงจิงจ้อค้อ
ข่าคล้าตระคองคลอง ฯ
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 173)
นิราศลอนดอน
...กรรณิการ์การะเกดพิกุลแก้ว
โศกซ้องแมวสุกรมนมสวรรค์
พุมเรียงรงโรกรักจั่น
ขนุนขนันเนียมหนาดลาดสาดทราง...
(กรมศิลปากร, 2557: 9)
ตัวอย่างจากนิราศเจ้าฟ้าอภัยและนิราศลอนดอน แสดงให้เห็นถึงการที่กวีนาชื่อธรรมชาติหรือสถานที่ มา
เรียงติด ๆ กัน แจกแจงให้เห็นความหลากหลายของธรรมชาติ ตัวอย่างนัน้ เป็นการยกความหลากหลายของธรรมชาติ
ที่กวีได้พรรณนาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในธรรมชาติ ได้แก่ แคฝอย ข่อย ข่า คล้า ยาง คาง ปริง ปรู หูกวาง
ปราง ปรง เปราะ ฯลฯ ในนิราศเจ้าฟ้าอภัย หรือพันธุ์ไม้ในนิราศลอนดอน ได้แก่ กรรณิการ์ การะเกด พิกุล แก้ว โศก
สุกรม นมสวรรค์ ฯลฯ การแจกแจงความหลากหลายของพันธุ์ไม้น้ี กวีจะใช้ช่ือต้นไม้ที่มอี ักษรเดียวกันมาเรียงกันหรือ
ใช้คาอื่นที่มอี ักษรเหมือนกับพันธุ์ไม้มาเรียงต่อกันและลักษณะนี้เป็นที่นิยมในวรรณกรรมนิราศเป็นอย่างยิ่ง1 ซึ่งขนบนี้ก็
ปรากฏในลิลิตพายัพเช่นกัน
ลิลิตพายัพ
๏ เดิรทางมาหว่างไม้
ไพรพนม
พลางทอดทัศนาชม
หมูไ่ ม้
โมกม่วงหมูม่ ันมยม
ยางอยู่ รยับแม่
แม่อยู่สูจักได้
ช่วยชี้ชวนชม ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 33)
ในลิลิตพายัพ ปรากฏลักษณะของการนาพันธุ์ไม้มาเรียงต่อกันเช่นเดียวกับนิ ราศยุคก่อนหน้า การ
นา “โมก ม่วง มัน มยม ยาง” กวีใช้พันธุ์ไม้ที่มีอักษร “ม” มาเชื่อมต่อกัน แต่จะไม่หลากหลายเท่ากับนิราศยุคก่อนหน้า
ซึ่งเห็นได้จากพบการพรรณาพันธุ์ไม้เพียงแค่ 1 บทกว่า ๆ เท่านั้น กวีมีการพรรณนาตาม สภาพความเป็นจริง และ
ไม่ใช่การพรรณนาแบบจินตนาการอย่างกวีในอดีต

1

ลักษณะนี้เป็ นที่นิยมในนิราศเพราะความสละสลวยของคา แต่ในความเป็ นจริงแล้วการพรรณนาพัน ธุ์ไม้ของกวีในอดีตไม่ จาเป็น ว่า
จะต้องมีพันธุ์ไม้จริง ๆ ให้พรรณนา หรือที่เรียกว่า การพรรณนาในจินตนาการ ลักษณะนี้ปรากฏชัดเจนในงานของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
เช่น บทชมนก ชมปลา กวีไม่จาเป็นต้องเห็นนกหรือปลาจริง ๆ ระหว่างการเดินทาง เป็นการนาเอาชื่อสัตว์ในคลังความรู้มาพรรณนาโดย
การเรียงต่อกันด้วยอักษรเพื่อความสละสลวยของบทกวีนั่นเอง
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3.2 การฝากนาง
กวีใช้ธรรมชาติที่พบเห็นระหว่างการเดินทางเป็นสื่อในการฝากให้ช่วยดูแลนาง ด้วยนางที่มีรูปโฉม
งดงาม กวีจึงไม่ไว้ใจใครเท่ากับน้าใจของนาง
กาสรวลโคลงดั้น
๏ โฉมแม่จักฝากฟ้า
เกรงอินทร หยอกนา
อินทรท่านเทอกโฉมเอา สู่ฟ้า
โฉมแม่จักฟ้าดิน
ดินท่าน แล้วแฮ
ดินฤขัดเจ้าหล้า
สู่สสองส
(กรมศิลปากร เล่ม 2, 2545: 516)

นิราศนรินทร์
๏ โฉมควรจักฝากฟ้า
ฤๅดิน ดีฤๅ
เกรงเทพไท้ธรณินทร์
ลอบกล้า
ฝากลมเลื่อนโฉมบิน
บนเล่า นะแม่
ลมจะชายชักช้า
ชอกเนือ้ เรียมสงวน
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 37)

ลิลิตพายัพ
๏ ฝากโฉมสมรแม่ไว้
แห่งใด ดีฤา
ฝากเมฆเกรงวรุณไท้
ลอบกล้า
ฝากโฉมลักษมีใน
เกษียรสมุทร์ ก็ดี
เกรงพระสี่กรปล้า
ปลุกให้สลายศรี ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 4)

๏ โฉมแม่ฝากน่านน้า อรรณพ แลฤา
ยยวนาคเชยชอก
พี่ไหม้
โฉมแม่ราพึงจบ
จอมสวาสดิ กูเอย
โฉมแม่ใครสงวนได้
เท่าเจ้าสงวนเอง ฯ
(กรมศิลปากร เล่ม 2, 2545: 517)

๏ ฝากอุมาสมรแม่แล้
ลักษมี เล่านา
ทราบสวยมภูวจักรี
เกลือกใกล้
เรียมคิดจบจนตรีโลกล่วง แล้วแม่
โฉมฝากใจแม่ได้
ยิ่งด้วยใครครอง
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 37)

๏ ฝากองค์อุมาแม่เจ้า จอมสวรรค์ ดีกระมัง
เกรงเกลือกองค์อนิ ทร์ฝัน ใฝ่น้อง
ฝากฟ้าขลาดทิวัน
สอดเนตร์ สบแม่
ฝากน้าเกรงนาคต้อง จิตต์ต้องใจสมร ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 4)
๏ ฝากมาตุหรือท่านไซร้ บุตร์หลาย
ฝากมิตร์กริ่งมิตร์หมาย แตะต้อง
เรียมนึกออกเรียมคลาย วิตกแน่ แล้วแม่
โฉมฝากใจแม่น้อง
ยิ่งด้วยฝากใคร ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 4)

ผู้ศึกษาได้ใช้ตัวอย่างจากกาสรวลโคลงดั้น นิราศนรินทร์มาชี้ให้เห็นถึงลักษณะของขนบการฝากนางกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ในกาสรวลโคลงดั้น พบว่า การฝากนางไว้ฟ้าแต่เกรงพระอินทร์มาลักพาไป ฝากกับดินก็กลัวดินมาพราก
นางไป ฝากกับแม่น้าก็กลัวนาคมามาลักพานางไป ดังนั้นกวีจึงใช้การฝากนางไว้กับใจนางเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในส่วน
ของนิราศนรินทร์ กวีใช้ขนบการการฝากนางกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน คือ ฝากนางกับฟ้าหรือดินก็กลัวเทวดามาลักพา
นางไป ฝากกับลมก็กลัวลมจะพัดให้ผิวนางชอกช้า ฝากกับพระแม่อุมาและพระแม่ลักษมีก็กลัวพระนารายณ์มาใกล้
ดังนัน้ การฝากนางไว้กับใจนางเองนัน้ เป็นสิ่งที่ดที ี่สุด ซึ่งลักษณะการฝากนางกับสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทั้งหลายนี้ก็ปรากฏในลิลิต
พายัพเช่นกัน โดยในลิลิตพายัพนี้ปรากฏว่า การฝากนาง กับเมฆก็กลัวพระพิรุณมาลักพานางไป ฝากพระแม่ลักษมีก็
กลัวพระนารายณ์มาปลุกปล้า (เหมือนกันนิราศนรินทร์) ฝากกับพระแม่อุมาก็กลัวพระอินทร์มาใกล้นาง ฝากกับฟ้าก็
กลัวเทวดามาแอบมอง ฝากกับน้าก็ กลัวนาคมาชอบพอนาง ฝากนางกับญาติพ่ีน้องมิตรสหายก็กลัวคนเหล่านั้นมา
แตะต้อง และสุดท้ายการฝากนางกับใจของนางเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ผู้ศึกษาสังเกตว่า ในลิลิตพายัพนี้เป็นการรวม
การฝากนางกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนิราศในยุคก่อนหน้าอย่างชัดเจน แต่ในลิลิตพายัพ กวีจ ะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่
จะฝากนางนัน้ มากกว่ากวีในอดีต ซึ่งน่าจะเป็นการให้ความสาคัญแก่นางอันเป็นที่รักและบ่งบอกว่า การฝากนางไว้กับ
ใจนางเองเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
3.3 การใช้ภาพพจน์ปุคลาธิษฐานเพื่อครวญหานาง
กวีใช้ภาพพจน์ปุคลาธิษฐานในนิราศเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกวีกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อ
ธรรมชาติแสดงอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันกับกวี แสดงให้เห็นว่า กวีใกล้ชดิ ผูกพันกับธรรมชาติมากจนสะเทือนอารมณ์
ของกวีมอี ทิ ธิพลต่อปรากฏการณ์ของธรรมชาติ
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นิราศนรินทร์
๏ สรวลเสียงพระสมุทร ครื้นครวญคะนอง
คลื่นก็คลี่คลายฟอง
เฟือ่ งฟื้น
ดาลทรวงป่วงกามกอง กลอยสมุทร แม่ฮา
ออกโอษฐ์ออกโอยสะอื้น อ่าวอื้ออลเวง ฯ
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 41)
ตัวอย่างจากนิราศนรินทร์ นั้นแสดงให้เห็นถึงกวีใช้ภาพพจน์ปุคลาธิษฐานในนิราศเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างกวีกับธรรมชาติ คือ การท าให้ สิ่งที่ไม่ มีชีวิตมีอาการประดุจว่ามีชีวิต เช่น “สรวลเสียงพระสมุ ทรครื้น
ครวญคะนอง” กวีใช้เสียงของคลื่นในทะเลมาทาให้มีอาการเหมือนคนที่มีอาการครวญหานาง
๏ ห้วยหนานสึกใหม่เศร้า ใจยวน จริงนา
สุดคิดทาโหยหวน
เห่ร้อง
โอละเห่โอละหึกครวญ
ทิดคร่า คนึงแม่
ลวงพี่สกึ สิน้อง
หลีกหน้าหาผัว ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 66)
ในลิลิตพายัพปรากฏการใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐานเช่นเดียวกันกับนิราศยุคก่อนหน้า โดยการใช้ “ห้วยหนาน”
โดย หนาน แปลว่า คนที่บวชเรียนแล้ว (คล้ายกับการเรียกคนที่บวชเรียนแล้วว่า ทิด ในภาคกลาง) กวีใช้เสียงน้าไหลใน
ลาห้วยหนาน มีอาการประหนึ่งว่า ร้องไห้ โหยหวนครวญหานางอันเป็นที่รัก กวีใช้ห้วยหนาน (ธรรมชาติ)เป็นสื่อในการ
ครวญหานาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกวีกับธรรมชาติที่กวีมคี วามสะเทือนอารมณ์มากจากการฟังเสียงน้า
ไหล จึงนาอาการไหลของน้านัน้ มาเปรียบเป็นเสียงโหยหวนของคนนั่นเอง
4. การอ้างถึงอานาจเหนือธรรมชาติ
คือ การที่กวีอ้างถึงอานาจเหนือธรรมชาติ ได้แก่ เทวดาต่าง ๆ ที่สิงสถิตอยู่ตามป่า เขา พื้นดิน อากาศ เพื่อ
เชื่อมโยงกับความรู้สกึ นึกคิด และแสดงสาเหตุการพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก
4.1 อ้างอานาจเหนือธรรมชาติ เพื่อฝากสารแห่งความรักไปถึงนางหรือช่วยให้กวีพบกับนาง
อันเป็นที่รัก
นิราศเจ้าฟ้าอภัย
๏ เทพาพฤกษชาติเรือ้ ง
ราบาญ
อารักษ์รักษาสถาน
ที่นี้
อากาศเทวาวาน
เมตรภาพ เรียมนา
ภูมเทวาชี้
ช่วยให้นางเห็น ฯ
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 174)
นิราศเมืองแกลง
...ขออารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สงิ ศาล
ลือสะท้านอยูว่ า่ เจ้าห้าวกาแหง
ข้าจะไปทางไกลถึงเมืองแกลง
เจ้าจงแจ้งใจภัคนีที
ฉันพลัดพรากจากจรเพราะร้อนจิต ใช่จะคิดอายอางขนางหนี
ให้นิ่มน้องครองรักไว้สักปี
ท่านสุขเี ถิดข้าขอลาไป...
(เสาวนีย์ นิวาศะบุตร, 2558: 28)
2558

Proceedings

ตัวอย่างจากนิราศเจ้าฟ้าอภัยและนิราศเมืองแกลง แสดงถึงการอ้างอานาจเหนือธรรมชาติ เพื่อฝากสารแห่ง
ความรักไปถึงนางอันเป็นที่รักโดยกวีขอให้เทวดาไม่ว่าจะเป็น “เทพาพฤกษชาติ” “อากาศเทวา” “อารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่
สิงศาล” ช่วยให้นางอันเป็นที่รักทราบถึงความรักที่กวีมีตอ่ นางอันเป็นที่รักเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีการฝากสารแห่ง
ความรัก “เจ้าจงแจ้งใจภัคนีที” ไปถึงนางอันเป็นที่รัก
ลิลิตพายัพ
๏ จุดเทียนจุดธูปไหว้
พระสยาม
พระฤทธิ์หมู่มนุษย์ขาม
ทั่วหล้า
ทากรัญชลีสาม
คาบคิด คนึงนา
จุ่งประสิทธิ์พรข้า
บาทให้คืนสม ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 5)
ลิลิตพายัพ
๏ ขอสิ่งข้าบาทนี้
นิยม
ได้ดั่งจินดาสม
เสร็จถ้วน
นฤทุกข์เพื่อกลับชม
คฤหาสน์
ชนที่ขา้ สวาทล้วน
สุขทั้งกายใจ ฯ
๏ ขอความที่อาตม์น้ี
เลื่อมใส
ในพระรัตนตรัย
จุ่งให้
เป็นผลสิทธิใน
สิ่งสรรพ
อันจิตต์ปราถนาไซร้
จุ่งได้ดังประสงค์ ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 23)
ในลิลิตพายัพนี้ปรากฏการอ้างอานาจเหนือธรรมชาติเพื่อช่วยให้กวีพบกับนางอันเป็นที่รักซึ่งเป็นไปลักษณะ
การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระสยามเทวาธิราช) โดยมีการอ้างอานาจพระสยามให้ช่วย “จุ่งประสิทธิ์พรข้า บาทให้
คืนสม ฯ” ช่วยให้กวีกลับไปพบนางอันเป็นที่รัก หรือจะเป็นการอ้างอานาจ(ขอพร)ต่อ “พระรัตนตรัย” เพื่อให้กวีสาเร็จ
ในคาอธิษฐาน(กลับไปพบนาง) การอ้างอานาจเหนือธรรมชาติในลิลิตพายัพนี้จัดเป็นการสืบขนบในการอ้างอานาจ
เหนือธรรมชาติจากนิราศยุคก่อนหน้า เพียงแต่กวีใช้อานาจเหนือธรรมชาติที่แตกต่างไปคือ พระสยามเทวาธิราชและ
พระรัต นตรัย และแตกต่างในเรื่อ งของจุด ประสงค์ ของกวี กล่าวคื อ กวีในนิราศเจ้ าฟ้าอภัย และนิราศเมือ งแกลง
ต้องการอานาจเหนือธรรมชาติเพื่อฝากสารไปถึงนางแต่กวีในลิลิตพายัพเป็นการขอพรจากอานาจเหนือธรรมชาติใน
การช่วยให้พบกับนางอันเป็นที่รักนั่นเอง
4.2 อ้างถึงอานาจเหนือธรรมชาติ หรือบุญว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้พบกัน และอ้างเวรกรรม
หรือบาปว่าเป็นเหตุให้พลัดพรากกัน
นิราศนรินทร์
๏ รอยบุญเราร่วมพ้อง
พบกัน
บาปแบ่งสองทาทัน
เท่าสร้าง
เพรงพรากสัตว์จาผัน
พลัดคู่ เขาฤๅ
บุญร่วมบาปจาร้าง
นุชร้างเรียมไกล ฯ
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 15)
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นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
...นิจาเอ๋ยโอ้กรรมจึงจาไกล มาซ้าให้ทุเรศร้างมไหศวรรย์
ก็เพราะมีอธิราชไภยัน
เข้าหักหั่นด่านแดนบุรีรมย์...
(สมพันธุ์ เลขะพันธุ์, 2541: 228)
โคลงนิราศพระยาตรังไปทัพพม่า
๏ จากมาเรือล่องนา้
เนตรไหล
เวรุวบิ ัตกิ รรมใด
พี่สร้าง
แรงบาปจึ่งจูงไกล
สมรมิ่ง กูเอย
แรงพี่เดียวสุดมล้าง
จากร้อยแรงกรรม
(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 16)
ตัวอย่างจากนิราศนรินทร์ นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงและโคลงนิราศพระยาตรังไปทัพพม่านัน้ ล้วนมีลักษณะร่วม
ของการอธิบายถึงสาเหตุของการพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รักว่ามาจากทั้งบุญ (ที่ได้มาเจอกัน) บาป, เวรกรรม (ที่ทาให้
พลัดพรากจากกัน) โดยทั้งบุญ บาป เวรกรรมนี้จัดเป็นอานาจเหนือธรรมชาติซึ่งมีอิทธิพลในการสร้างคาอธิบายถึงการมา
พบหรือการจากกันของกวีกับนางอันเป็นที่ รัก ซึ่งเป็นไปโดยปกติเพราะกวีทั้งสามเรื่องต่างก็มีคติในเรื่องพุ ทธศาสนา
ดังนัน้ จึงใช้บุญเพื่ออธิบายสาเหตุที่ทาให้ได้มาพบกัน และบาป, เวรกรรม เป็นสาเหตุของการพลัดพรากกัน
ลิลิตพายัพ
๏ บุรพชาติเราพรากให้ สัตว์สอง จากกระมัง
กรรมจึงตามตอบสนอง ชาตินี้
กรรมตามแต่บุญผอง
จักไม่ตามฤๅ
เดชะบุญก่อนกี้
โปรดข้าคืนสม ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 4)
๏ แม้เราสองได้ร่วม
บาเพ็ญ
บุญแบบสองเฒ่าเป็น
แน่นอ้ ง
คงไม่ถูกพรากกระเด็น
ยามสวาท เลยแม่
กรรมไล่เราจึ่งต้อง
โศกเศร้าทรวงโทรม ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 56)
ตัวอย่างจากลิลิตพายัพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กวีก็มีคติทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับกวียุคก่อนหน้า กวี
จึงสร้างคาอธิบายในสาเหตุการพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รักด้วย “บุรพชาติเราพรากให้ สัตว์สอง จากกระมัง” การ
พลัดพรากสัตว์ให้ จากกันทาให้กวีกับนางนั้ นถูกกรรมนี้ตามสนองจึงต้องประสบความพลั ดพรากกัน และกวีได้เสนอ
ทางออกของการไม่พลัดพรากนี้ดว้ ยการ “ร่วมกันบาเพ็ญบุญ” คือ การทาบุญร่วมกันจะทาให้ไม่ตอ้ งพลัดพรากจากกัน
จากตัวอย่างทั้งหมดที่ผู้ศึกษายกมาทั้งหมดนี้ ผู้ศึกษาพยายามชี้ให้เห็นว่า ลิลิตพายัพมีการสืบขนบของวรรณคดี
นิราศอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของเวลาทั้งมิติของบุคคลและเวลา การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทั้ง
สุขและทุกข์และการแสดงความคิดเห็นของกวีต่อเหตุการณ์ที่กวีได้พบเจอ การพรรณนาธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงกับกวีกับ
นางอันเป็นที่รักและการอ้างอานาจเหนือธรรมชาติเพื่อขอให้พบกับนางอันเป็นที่รักหรือการสร้างคาอธิบายของภาวะการ
พบเจอหรือพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รักภายใต้คติของพุทธศาสนาเรื่องของบุญ บาป เวรกรรม
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การสร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพ
ในลิ ลิ ต พายั พ นั้ น ปรากฏเนื้อ หาของการพรรณนาถึ งความเจริญ ก้ าวหน้า ของชาติ (สยาม,ไทย) โดยให้
ความสาคัญกับคาว่า ชาติ กล่าวคือ เป็นเพราะบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ชาติไทยจึงมีความเจริญก้าวหน้ากว่า
ยุคสมัยก่อนเป็นอย่างมาก โดยกวี (ซึ่งเป็นกษัตริย์หรือราชวงศ์) พยายามเชื่อมโยงความเจริ ญของชาติกับบุญญา ธิ
การของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเช่นนี้มีความแปลกแตกต่างไปจากนิราศยุคก่อนหน้า
กล่าวคือ การพรรณนาความเจริญก้าวหน้าของชาติในอดีตนั้นมักจะมุ่งไปที่ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองดังที่
ปรากฏในโคลงกาสรวลหรือนิราศนรินทร์และมีความเชื่อในคติทางพระพุทธศาสนาและคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เป็นหลักซึ่งมักจะเห็นได้จากการอ้างอานาจของพระพุทธเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม (ศิวะ, นารายณ์, พรหม) ซึ่งทา
ให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง แต่ในลิลิตพายัพนั้นเหตุที่ชาติเจริญรุ่งเรืองมากกว่าสมัยก่อนนัน้ เป็นเพราะบุญญาบารมี
ของพระมหากษั ต ริ ย์ที่ ท รงพระปรี ช าสามารถ (พระพุ ท ธเจ้ า หลวง ร.5) ที่ น าความรู้ ส มั ย ใหม่ คื อ ความรู้ แ บบ
วิทยาศาสตร์ซึ่ งเป็น วิทยาการของชาติตะวันตกเข้ามาทาให้ ชาติบ้านเมืองมีความทั นสมั ยมากกว่าสมัยก่ อน และ
ลักษณะที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ การที่กวีใช้บทพรรณนาธรรมชาติที่จากขนบเก่าที่มีการพรรณนาพันธุ์ไม้นานาชนิด
เรียงติดกัน มาเป็นการพรรณนา พันธุ์ดอกไม้ในพิธีกรรมการสู่ขวัญพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) การแจก
แจงดอกไม้ชนิดต่าง ๆ นีเ้ ป็นการบรรยายตามสภาพจริงเป็นสิ่งที่กวีได้เห็นในพิธีกรรม
1. การพรรณนาถึ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของชาติ : การชี้ น าความคิ ด ในเรื่ อ งชาติ กั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์
๏ ศรีสวัสดิวชิ ัย ไกรกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราโยทธยา สยามราชาธิราชสถิต ยิ่งพิศยิ่ง
พิศวง งงงวยแทบลืมพริบ แม้จักหยิบสิ่งงาม หรือกล่าวความขยาย บรรยายถึงสิ่งสรรพ์ อันควรชมทั้งหมด ต้อง
กาหนดเพลานาน นีเ้ ป็นพยานความเจริญ เหล่าไทยเดิรขึ้นมา กว่าเมื่อปางก่อนกี้ ข้อนี้เห็นถนัดเจียว ถ้าเที่ยวไป
ในนคร สัญจรตามถนนหลวง ปวงรถ
ม้า ดาดาษ รถรางกลาดเกลื่อ นไป รถจั ก ร์ ใช้ จัก ร์ รุ ด ไฟฟ้ า จุ ด
ชัชวาล แลโอฬารเพลินตา เดิรไปมาแสนสุข ชนนฤทุกข์ทั่วหน้า พึ่งเดชพระผ่านฟ้า ปกเกล้าเย็นเกษม ทั่วนา ฯ
๏ ไทยเปรมพึ่งบาทเจ้า จอมสยาม
หมู่อมิตร์ขยาดนาม
ท่านไท้
พระนาเทศสู่ความ
เจริญยิ่ง ท่านนา
เพื่อพวกเราจักได้
เทียบหน้าเทียมเขาฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 1)
จากตัวอย่างเห็นได้วา่ กวีพรรณนาบ้านเมือง คือ กรุงเทพมหานคร ด้วยความงดงามตามขนบนิราศ แต่มกี าร
ปรับขนบด้วยการชี้นาความคิดเรื่องชาติไว้ด้วย กล่าวคือ ความเจริญก้าวอย่างรวดเร็วของชาติไทยหลังจากยุคปรับ
ประเทศให้ทันสมัยที่ “เดิรขึน้ มา กว่าเมื่อปางก่อนกี้” ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตก เช่น รถราง
รถจักร์ ไฟฟ้า และกวีได้ให้เหตุผลว่า ที่ชาติไทยเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลมาจากการมีกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา
สามารถ ซึ่งลักษณะนี้เองผู้ศึกษาเห็นว่า เป็นนวลักษณ์ทางด้านเนื้อหา ที่มีการปรับขนบนิราศด้วยการชี้นาความคิด
เรื่องความเจริญก้าวหน้าของชาติอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ และที่สาคัญ ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่า การพรรณนาความเจริญ
ของชาติและการเน้นย้าความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้เหตุผลว่า “หมูอ่ มิตร์ขยาดนาม” หรือ “พระนา
เทศสู่ความ เจริญยิ่ง ท่านนา” นัน้ น่าจะมีผลต่อการรวบรวมหัวเมืองประเทศราชไว้ในอานาจของรัฐสยามในยุคสมัย
รัชกาลที่ 5 ด้วย การเน้นย้าความคิดเรื่องความมีบุญญาธิการนี้ปรากฏ ในตอนต่อมาว่า
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๏ ปวงอรินทรชาติคร้าม หมูท่ หาร
เหล่าราบม้าอาจราญ
อะคร้าว
ปืนใหญ่ผจญผลาญ
พินาศ
แม้อริเหยียบด้าว
จักต้องประลัยศูนย์ ฯ
๏ จารูญจารัสด้วย
พานิช การแฮ
ต่างชาติภาษาชนิด
แข่งสู้
ฝรั่งจีนแขกม่านคิด
พึ่งโพธิ พระนา
ทุกเทศเขตต์แคว้นรู้
ร่มแท้ ใดปาน ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 2)
กวีมีการสรรคาในการเชิดชูพระมหากษัตริย์ เช่น “แม้อริเหยียบด้าว จักต้องประลัยศูนย์” หรือ การเข้ามา
พึ่งพาพระบรมโพธิสมภารของ “ฝรั่งจีนแขก” เป็นความพยายามของกวีที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นว่า รัชกาลที่ 5 ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมากจนถึงขนาด ชาวต่างชาติ (มหาอานาจทางเศรษฐกิจ) อย่างฝรั่ง จีน แขก ถึงกับ
เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร หากว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้ว การเข้ามาของชาติเหล่านี้มีทั้งเข้ามาพึ่งพระบารมี
ได้แก่ การเข้าตั้งรกรากถิ่นฐานจริง แต่ส่วนใหญ่น่าจะเข้ามาเมืองสยามในรูปแบบของการค้าขายมากกว่า กวีจึง
ต้องใช้ชาติที่สาคัญเหล่านี้ “สร้าง” เพื่อชี้นาและเชื่อมโยงถึงความมีบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อกวี
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของสถาบันกษัตริย์แล้ว ต่อมามีปรากฏการชี้นาความคิดในเรื่องของ “ชาติ” ซึ่งเป็นคาที่คน
สยามในสมัยนัน้ ยังไม่คุ้นเคย โดยปรากฏ ดังนี้
๏ แผ่นดินก็จักได้
รับผล อีกนา
จักช่วยผูกประชาชน
ชิดเข้า
ความรักรัฐมณฑล
จักเกิด ทวีพอ่
ความรักชาติจักเร้า
เร่งให้ ไทยเจริญ ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 7)
กวีได้สถาปนาความคิดในเรื่องของ “ชาติ” “รัฐ” “มณฑล” ซึ่งถือว่าเป็นความคิดใหม่เพราะว่าคาเหล่านี้เพิ่ง
เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่มีการปกครองดินแดนแบบมณฑลเทศาภิบาล
การใช้คาเหล่านีข้ องกวีจึงเป็นการย้าความคิดในเรื่องของชาติ ทุกคนจะต้องมีความจงรักภักดีกับชาติ (รัฐสยาม)
การกระทาตนให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมคือ ชาติ เป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรปฏิบัติ โดยความคิดในเรื่องความรักชาติน้ี
ได้ปรากฏในตอนที่ร้อยตารวจเอกเย็นเซ่น ชาวเดนมาร์ก สละชีพเพื่อปกป้องสยาม ดังนี้
๏ ตอนบ่ายขับม้าผ่าน
แลเห็น
ที่ตารวจร้อยเอกเย็น
เซ่นม้วย
เพราะไล่รุกเงี้ยวเป็น
สามารถ
สนองเดชภูเบศร์ดว้ ย
ชีพครั้งจาเป็น ฯ
๏ เย็นเซ่นเด็นมาร์กเชือ้
ชาติไฉน
สวามิภักดิ์ตราบบรรลัย
ชีพได้
ควรเราที่เป็นไทย
จาเยี่ยง
ผิวะโอกาสไซร้
เกิดแล้วไป่สยอง ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 54)
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กวีพยายามชี้ให้เห็นเรื่องความรักชาติโดยการยกตัวอย่างกรณีของร้อยตารวจเอกเย็นเซ่นเพื่อให้ผู้อ่านหรือ
ประชาชนเกิดความสานึกในเรื่องของความรักชาติ(สยาม) ซึ่งผู้ศกึ ษาตัง้ ข้อสังเกตว่า กระบวนการสร้างความรักชาติน้ี
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ชนชั้นนาสยาม (Siam Elite) ใช้เพื่อรวบรวมอานาจดินแดนต่าง ๆ ภายใต้การปกครองของรัฐ
สยามไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อง่ายต่อการปกครองนั่นเอง
2. การพรรณนาธรรมชาติ: ดอกไม้ในบทพรรณนาธรรมชาติสู่ดอกไม้ในพิธกี รรม
การพรรณนาพันธุ์ดอกไม้ในลิลิตพายัพ มีการปรับขนบการพรรณนาจากเดิมที่มีการจัดแจง ค ว า ม
หลากหลายของพันธุ์ดอกไม้ไว้ในตาแหน่งที่อยู่ใน “ธรรมชาติ” แต่สลับตาแหน่งมาอยูใ่ น “พิธีกรรม” อันเชิญขวัญของ
ชาวลาปางเพื่อบายศรีสขู่ วัญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
...ประดับด้วยพรรณ์บุบผาสด หอมรสเร้าละเมาวอน ซ้อนแซมสอดณยอดกาบ ทั้งกุหลาบดาวเรือง จาปา
เมืองจาปาแขก ใส่ซ้อนแซกซ้อนกัน อีกเบ็ญวรรณเบ็ญมาศ ดอกหลายชาติหลายสี ยังจาปีรสอุ่น ทั้งยี่ สุ่นคาแล
ฟันกระแตจันทร์กึ่งซีก มณฑาอีกกลิ่นชวาด ดวงบุบผชาติดาษดา การะเกดพิเศษล้า แลคาปวงเกี่ยงทา เกตวาคันธ์
หอมอ่อน ดอกซ่อนน้อยกลิ่นดี ทั้งสารภีหอมสอาด ยี่หุบชวาดมลิลา กระดังงาหอมค่ะคืน หอมเย็นยืนกลิ่นสนิท
สลิดบานควะชาวใต้ ใช่ช่ือดอกขจร แสงทอซ้ อนแดงลาเจียก ลาวเรียกดอกเกียเหมย... (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 48)
การพรรณนาดอกไม้เช่นนีย้ ังปรากฏซ้าในพิธีบ่ายศรีสขู่ วัญของเมืองเชียงใหม่ ดังนี้
...หยิบบายศรีหลายส่า หื้อเป็นลาดับสลับ ประดับไปด้วยบุบผาพรรณ อันหอมรสละเอาวอน ปักแซมซ้อน
ยอดกาบ มีทั้งกุหลาบดาวเรือง จาปาเมืองจาปาแขก จัดซ้อนแซกซ้อนกัน เบญวรรณ
แ ล ะ เบ ญ ม า ศ ด อ ก
หลายชาติหลายสี ดอกจาปีหอมอุ่น ดอกยี่สุ่นคาแล ฟันกระแตจันทร์กึ่งซีก อีก
มณฑาชวะชะวาด เสาวรสชาติสี
งาม บุบผาหลามหลากสี ดอกลีลาลาวร้อง คนที่ห้องในวัง เรียกดังว่าซ่อนกลิ่น หอมเย็ นสิ้นกลิ่นหวาน ดอกบานควะ
หอมอ่อน ใต้เรียกขจรนัน้ ไซร้ แสงใสคือลาเจียก... (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 73)
จากตัวอย่างทั้งสองในลิลิตพายัพแสดงให้เห็นว่า การสลับตาแหน่งของดอกไม้จากธรรมชาติมาสู่พธิ ีกรรมนั้น
ถือได้ว่าเป็นการสร้างนวลักษณ์ ในลิลิตพายั พที่ได้มีการปรับขนบการพรรณนาความหลากหลายของดอกไม้จาก
ธรรมชาติมาสู่พิธีกรรม ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่า การพรรณนาดอกไม้ในพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญนี้ เป็น การพรรณนาใน
ลักษณะตามความเป็นจริงที่ได้พบเห็น ซึ่งแตกต่างจากขนบการพรรณนาเดิมที่นิยมพรรณนาดอกไม้ในรูปแบบของการ
จัดเรียงตามขนบโดยไม่สนใจว่า ในการเดินทางนั้นจะพบดอกไม้ชนิดนั้นจริงหรือไม่ อีกทั้งกวียังสอดแทรกความรู้สึก
ของตนเองเข้าไปด้วย เช่น การบอกว่า “ดอกซ่อนน้อยกลิ่นดี” “เสาวรสชาติสีงาม” “หอมเย็นสิ้นกลิ่นหวาน” นัน้ เป็น
การใช้ความรู้สึกส่วนตัวของกวีเข้าแทรกเข้าไปในบทกวี และยังปรากฏลักษณะทางนิเวศวิทยาในเรื่องของการเรียกชื่อ
ดอกไม้ของแต่ละภาคด้วย เช่น “แสงทอซ้อนแดงลาเจียก ลาวเรียกดอกเกียเหมย” หรือ “ดอกบานควะหอมอ่อน ใต้
เรียกขจรนั้นไซร้ ” ซึ่งถือได้ ว่า กวีสอดแทรกความรู้ในเรื่องการเรียกชื่อดอกไม้ของคนภาคต่าง ๆ ไว้ นับได้ว่าเป็ น
วรรณกรรมที่นอกจากจะให้ความรู้ของสภาพบ้านเมืองในอดีตแล้ว ยังมีการสอดแทรกความรู้ทางนิเวศวิทยาในเรื่อง
ของการเรียกชื่อดอกไม้เข้าไปอีกด้วย
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บทสรุป
จากการศึกษาพบว่า ลิลิตพายัพมีการสืบขนบลักษณะของวรรณคดีนิราศอย่างชัดเจนไม่วา่ จะเป็น
1. ลักษณะการเคลื่อนที่ของเวลาทั้งมิติของบุคคลและเวลา ได้แก่ การที่กวีมกี ารเคลื่อนที่จาก พระนครไปยัง
หัวเมืองฝ่ายเหนือ กวีได้บันทึกเหตุการณ์หรือสถานที่ต่าง ๆ โดยมีการเชื่อมโยงกับนางอันเป็นที่รัก การเคลื่อนที่ของกวี
นี้มีก ารอ้า งถึ งความจ าเป็ น ของการเดิ น ทางซึ่ งมาจากภาระหน้าที่ ทางราชการว่ าจะต้อ งจากนางอั น เป็ น ที่ รัก ซึ่ ง
แสดงออกด้วยการครวญผ่านการเคลื่อนที่ของกวี
2. การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์ ได้แก่ การที่กวีใช้สถานที่เพื่อพรรณนาอารมณ์สุขโดยการ
ใช้บทชมความงามของพระพุทธชินราช กวีถ่ายทอดความทุกข์โดยใช้นางอันเป็นที่รักเป็นและการแสดงความคิดเห็น
ของกวีต่อ เหตุ ก ารณ์ ที่ก วีได้ พ บเจอนั้น กวีใช้ก รณี ของร้อ ยต ารวจเอกเย็ น เซ่ น ชาวเดนมาร์ก เป็ น ตั ว อย่า งในการ
วิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อชีน้ าให้ผู้อ่าน(คนสยาม)ไตร่ตรองเพื่อให้เกิดความรักชาติ
3. การพรรณนาธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงกับกวีกับนางอันเป็นที่รัก โดยใช้คาพ้ องรูป พ้องเสียงกับชื่อบ้านนาม
เมืองเพื่อโยงถึงนางอันเป็นที่รัก การนาพันธุ์ไม้ในธรรมชาติมาเรียงต่อกันแต่จะมีความสมจริงมากกว่านิราศยุคก่อน
หน้า การฝากนางไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความนิยมฝากนางเช่นเดียวกันกับนิราศยุคก่อนหน้า เพียงแต่มีการฝากกับ
เทพเจ้าที่มากกว่าเท่านั้นเอง และการใช้ภาพพจน์บุคคลาธิษฐานด้วยการใช้เสียงของน้าที่ไหลผ่านลาห้วยเป็นตัวแทน
ในการแสดงอาการที่มีลักษณะเหมือนคนที่กาลังครวญหานางด้วยความโหยหวน
4. การอ้างอานาจเหนือธรรมชาติเพื่อขอให้พบกับนางอันเป็นที่รัก ในลิลิตพายัพปรากฏว่ามีการอ้างอานาจ
เหนือธรรมชาติ(พระสยาม, พระรัตนตรัย)เพื่อสร้างคาอธิบายของภาวะการพบเจอหรือพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก
ของกวีภายใต้คติของพุทธศาสนาเรื่องของบุญ บาป เวรกรรม
ในส่วนของการสร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพนัน้ ปรากฏลักษณะดังต่อไปนี้
1. การพรรณ นาถึ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของชาติ ก วี มี ก ารชี้ น าความคิ ด ในเรื่ อ งชาติ กั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ โดยอ้างถึงสาเหตุที่ประเทศสยามมีความเจริญก้าวหน้านั้นเป็นเพราะพระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 5)
ทรงมีพระบุญญาธิการมาก อีกทั้งความคิดนี้เชื่อมโยงไปถึงความคิดในเรื่องชาติ โดยกวีมีการแทรกความคิดเรื่อง
ความรักชาติ มณฑล รัฐ เพื่อให้ผู้อา่ น (ประชาชน,ข้าราชบริพาร) รู้สกึ ถึงความสาคัญของชาติ
2. การพรรณนาธรรมชาติ โดยกวีใช้ดอกไม้ในบทพรรณนาธรรมชาติมาบรรยายดอกไม้ในพิธีกรรมบายศรีสู่
ขวัญของชาวล้านนาที่จัดขึ้นถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นการพรรณนาดอกไม้ด้วยความสมจริงและมีก าร
สอดแทรกความเห็นของกวีต่อกลิ่นหอมของดอกไม้ลงไปในบทพรรณนาด้วย ตลอดจนมีการให้ความรู้ทางนิเวศวิทยา
ในเรื่องการเรียกชื่อดอกไม้ของคนภาคต่าง ๆ ไว้อกี ด้วย
ผู้ศึกษาเห็นว่า ลิลิตพายัพเป็นวรรณคดีนิราศที่มีการสืบขนบจากวรรณคดีนิราศยุคก่อนหน้าอย่างชัดเจนดังที่
ได้ยกตัวอย่าง ในส่วนของการสร้างนวลักษณ์ที่ปรากฏในลิลิตพายัพนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวคิดที่สาคัญและน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่งคือ แนวคิดเรื่องชาติหรือชาตินิยม (Nationalism) เป็นแนวคิดหลักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
มักสอดแทรกลงไปในวรรณกรรมของพระองค์เองหลายเรื่อง เช่น บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ เทศนาเสือป่า ยิวแห่ง
บูรพาทิศ เป็นต้น การสอดแทรกเรื่องชาติน้ีไว้ในลิลิตพายัพ นี้ ถือเป็นอัจฉริยภาพของกวีอย่างแท้จริง กล่าวคือ กวี
ไม่ได้ประกาศโดยตรงว่า ทุกคนที่เป็นชาวสยามนั้นจะต้องรักชาติ แต่กวีได้ยกตัวอย่างกรณีความจงรักภักดีขึ้ นมาให้
ผู้อ่านเห็น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดสานึกในเรื่องของความรักชาติ ซึ่งผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการสร้างความรักชาติ
ผ่านลิ ลิต พายั พ นี้ น่าจะเป็ นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ มีส่ วนในการบั น ทึ ก ถึงกระบวนการที่ชนชั้นน าสยามพยายาม
รวบรวมอานาจเข้าสูศ่ ูนย์กลางเพื่อที่จะได้ปกครองรัฐ (โดยเฉพาะรัฐชายขอบอย่างล้านนา) ได้อย่างง่ายดาย
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วย
การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้
Integrating mathematics through STEM education learning activity using
electric generator as lesson tool
จุรยี ์พร ชุ่มวงศ์1*
Jureeporn Chumwong1*
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้มีวัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ 1. ศึก ษาความคิ ด เห็ น ต่อ การจั ด กิ จกรรมการเรีย นรู้แ บบบู รณาการ
คณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติ จริงก่อนและหลัง
เรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบบเจาะจง จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนัก
เห็นคุณ ค่าของคณิ ต ศาสตร์ในชีวิตจริง ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ความคิดเห็นต่อการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการ
เรียนรู้ ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก และในเชิงลบอยู่ ในระดับเห็นด้วยระดับน้อย 2) เจตคติที่มีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการ
สอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา
ด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ: สะเต็มศึกษา การบูรณาการคณิตศาสตร์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
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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

บทนา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ชว่ ยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกใน
ปัจจุบันเจริญ ขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ อีกทั้งคณิ ตศาสตร์ยังมี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึน้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 56)
ในปัจจุบันพบว่านักเรียนจานวนมากมีปัญหาการเรียนวิ ชาคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคั ญ ของวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยสามารถบู ร ณาการความรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ กั บ ศาสตร์ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ผ่านการสารวจข้อมูล ตัง้ คาถามหรือข้อสงสัย
ตั้งสมมติฐานหาวิธีแก้ไข เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้จะพบว่าใน
ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยเป็นพลังงานที่ได้จากการเผาถ่านหิน น้ามัน ก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งนี้ใน
ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจานวนมาก โดยในแต่ละขั้นตอนตัง้ แต่กระบวนการขุดเจาะไปจนถึง
การเผาไหม้ก่อให้เกิดมลพิษในหลายขั้นตอนของการผลิต เช่น ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่น
และปรอท ดังนั้นหลายๆ พื้นที่จึงเริ่มหันมาใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการทางานของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานกล พบว่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องกลที่ใช้สาหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทางานที่วา่ เมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวดหรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
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ดังนัน้ ในงานวิจัยนี้จึงมีการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัตใิ ห้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปญ
ั หาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ ผ่านข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้
ศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สิ่งของที่อยูร่ อบตัว พร้อมทั้งสามารถนาข้อ
ค้นพบนัน้ ไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงก่อน
และหลังเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิ ตศาสตร์ผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้

สมมุติฐาน
1. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก และในเชิง
ลบอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับน้อย
2. นักเรียนมีเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ดา้ นการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงภายหลัง
การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการสอน

วิธีวิทยาการวิจัย
การดาเนินการวิจัยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง 2) ออกแบบการวิจัย 3) กาหนดกลุ่มตัวอย่าง 4) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 5) ดาเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล และ 6) วิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังต่อไปนี้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อนามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนีไ้ ด้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
2. ออกแบบการวิจั ย
ในการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง โดยศึกษาจากประชากรกลุ่ม
เดียว โดยมีแผนการทดลอง ( Experimental Design) ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง
การทดสอบก่อนการทดลอง
T2

ทดลอง
X

การทดสอบหลังการทดลอง
T1, T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการทดลอง กาหนดให้ X แทนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ T1 แทนการวัดความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ T2 แทนการวัดเจตคติมตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์ดา้ นการตระหนักเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ต่อชีวติ จริง
3. กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จั งหวัดพะเยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จานวน 20 คน ที่ได้มาจาการเลือกแบบเจาะจง โดยให้กลุม่ ตัวอย่างมีความสามารถคละกัน
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีการ
วัด ประเมินผล รวมทั้งศึกษาเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงกาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 7 หน่วยการ
เรียนรู้ ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 60 นาที ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 การนาเสนอข้อมูล หน่วยที่ 2
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีเหนี่ยวนา หน่วยที่ 3 อัตราเร็วเชิงเส้น หน่วยที่ 4 จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า
หน่วยที่ 5 กาลังไฟฟ้า หน่วยที่ 6 การเปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เมื่อมีอัตราทดรวมแตกต่างกัน และหน่วยที่ 7
การออกแบบอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยแต่ละหน่วยใช้เวลา 1 คาบ สาหรับหน่วยที่ 3 ใช้เวลา 2 คาบ หน่วยที่ 4
ใช้เวลา 3 คาบ จากนั้นดาเนินการสร้างกิจกรรมและแผนการจัดการการเรียนรู้ สาหรับแผนการจัดการการเรียนรู้
ประกอบด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังการสอน ในแต่ละหน่วยของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จะมีการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยในหน่วยที่ 1 จะมี
การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 จะบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยที่ 3
หน่ว ยที่ 5 และหน่ว ยที่ 6 จะมี ก ารบู รณาการวิชาคณิ ต ศาสตร์แ ละวิทยาศาสตร์ หน่ว ยที่ 4 การบู รณาการวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาหรับหน่วยที่ 8 จะมีการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
จากนั้นได้นาแผนการจั ดกิจกรรมเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินความถูกต้องและ
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งชี้แนะข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่ง ผู้วิจัยได้นามาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เจตคติด้านการตระหนั ก เห็ น คุณ ค่ าของคณิ ต ศาสตร์ในชีวิต จริง มี การสร้าง คือ ศึกษาวิธีก ารและหลั กการสร้ า ง
แบบสอบถาม แล้วกาหนดแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยผู้วจิ ัยได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาขึน้ แบบลิเคิร์
ทสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางบวก (Positive) จากมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด กาหนดให้คะแนนในแต่ละระดับเป็ น 5 4 3 2 1 ตามลาดับ กรณีเป็นประเด็นความเห็นเชิง
ลบ (Negative) มีเกณฑ์การแปลผลจาก น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด สาหรับระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ตามลาดับ หลังจากนั้นผู้วจิ ัยได้ทาการสร้างแบบสอบถาม และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และด้าน
การวัดและประเมินผลจานวน 3 ท่าน ประเมินความถูกต้องและคุณภาพของแบบสอบถาม รวมทั้งชี้แนะข้อบกพร่อง
และให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่งผู้วจิ ัยได้นามาปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงจัดทาแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปทดลองใช้กับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
5. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
ผู้วิจัยจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ ยวข้องกั บการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง หลังจากนั้นให้กลุ่มทดลองทาการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้าน
การตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงก่อนการทดลอง และได้ดาเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 60 นาที โดยผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษากระบวนการทางาน
และแก้ปัญ หาของนักเรียน เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองทาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ใน
ชีวติ จริง จากนั้นนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานการวิจัยต่อไป
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือในการวิจัยมาจัดกระทาข้อมูลดังนี้
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบเจต
คติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติ จริงก่อนและหลังการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์แบบ t-test dependent sample
7. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
7.1 สถิตเิ พื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 117) IOC 

R
N

โดยกาหนดให้ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้
แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ N แทนจานวนผู้เชี่ยวชาญ
7.2 สถิตพิ ้ืนฐานและสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
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ผู้ วิจั ย ใช้ โปรแกรม SPSS for window ในการหาค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานและทดสอบสมมติ ฐ าน ได้ แ ก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ( ANOVA ) และ สถิติสาหรับ
การทดสอบสมมติฐาน t-test dependent sample

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรื่องการบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ มีดังนี้
1. ผลการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยพิจารณาผลการประเมินจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายข้อ จานวน 15 ข้อ โดยมีทั้งประเด็นความคิดเห็น
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ สาหรับประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกจะมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ 1.00 1.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 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 เห็นด้วยในระดั บ
มากที่สุด (กรณีเป็นประเด็นความคิดเห็นเชิงลบ (Negative) จะเป็นแปลความหมายกลับกัน)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายหลังเรียนของนักเรียนในภาพรวมของ
ประเด็นความคิดเห็นเชิงบวก พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก โดยคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 3.89 และในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชิงลบนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย
ในระดับน้อย โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.75
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกที่แสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ “นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้” ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นความคิดเห็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ประเด็น
บูรณาการความรู้ที่หลากหลายได้ เกิดทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม เกิดความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น สร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น มีความสุขกับการเรียนมากขึน้ มีทักษะกระบวนการ
คิดที่สูงขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ง่ายขึน้ และประเด็นความคิดเห็นเชิ งลบที่แสดงว่านักเรียน มี
ความคิดเห็น ที่ ดีต่อการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีค วามคิดเห็น อยู่ในระดั บเห็นด้ วยในระดั บน้อย ได้ แก่
ประเด็น เกิดความน่าเบื่อในการเรียน เกิดความรู้สึกท้อในการเรียน รู้สึกง่วงนอนทุกครั้งในขณะที่เรียน เกิดความรู้สึก
เครียด ส่วนประเด็นความคิดเห็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยในระดับปานกลาง ได้แก่ประเด็น เกิดความ
สับสนในการเรียน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความคิดเห็นที่ ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักเรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มกี ิจกรรมที่หลากหลายและนักเรียนได้ปฏิบัตแิ ละลงมือทาด้วยตนเอง ทาให้
นักเรียนสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
ก่อนและหลังเรียน
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเจตคติ ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิต
จริงก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการ
เรียนรู้ด้วยสถิติสาหรับการวิเคราะห์แบบ t-test dependent sample โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์แบบ t-test dependent sample
คะแนน
n
ก่อนการทดลอง
20
หลังการทดลอง
20
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05

X

SD

t

sig.

44.75
56.20

4.10
2.63

13.765*

.042

จากตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตจริงก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถิติ t-test พบว่า ค่า t เท่ากับ
13.765 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า เจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เจตคติเจตคติด้ านการตระหนั กเห็ นคุ ณ ค่ าของคณิ ต ศาสตร์ในชีวิต จริงหลั งเรีย นของนัก เรีย นที่ เรียน โดยการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงขึน้ กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อแยกพิจารณาผลการประเมินเจตคติจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็น
คุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงเป็นรายข้อ (โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนข้อคาถามในเชิงบวกและเชิงลบจะใช้เกณฑ์
เดียวกันกับแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) ปรากฏผลดังนี้
ผลการประเมินเจตคติด้านการตระหนักเห็ นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ภายหลังเรียนของนักเรียน
ในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชิงบวก พบว่าในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็น เชิงบวก นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.75 และในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชิง
ลบ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยในระดับน้อย โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.74
เมื่อพิจารณาภาพรวมของเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติ จริง ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบเพิ่มขึ้น แสดงว่าภายหลังการทดลอง
นักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกที่แสดงว่านักเรียนมีเจตคติ
ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติ จริง คือ “เราสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริงได้ ”
ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นความคิดเห็นที่นักเรียนมีความคิดเห็ น
ในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ประเด็น ในชีวิตประจาวันของเราจาเป็นต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เสมอ
ฉันชอบเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวให้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เสมอ คณิ ตศาสตร์เป็นปัจจัยสาคัญต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้ค นฉลาดและมีไหวพริบ คณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่าง
เป็นระบบ คณิ ตศาสตร์ฝึกให้คนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล คณิ ตศาสตร์ช่วยฝึกให้ทางานอย่างเป็นระเบียบ และเป็น
ขั้นตอน คณิตศาสตร์ช่วยให้ฉันเรียนรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึน้ และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย
ในระดับปานกลาง ได้แก่ การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยให้ฉันรอบคอบมากขึน้ และประเด็นความคิดเห็นเชิงลบที่แสดง
ว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติ จริง ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยในระดับน้อย ได้แก่ประเด็น วิชาคณิตศาสตร์ไม่มีความจาเป็นต่อการศึกษาต่อ ฉันสามารถดารงชีพอยู่ได้
โดยไม่ต้องอาศัยคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ไม่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ คณิ ตศาสตร์ไม่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริม
แนวคิดในการแก้ปัญหาของฉันและคณิตศาสตร์ไม่ได้ชว่ ยในการประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นว่านักเรียนตระหนักเห็น
คุณ ค่าของคณิ ตศาสตร์ในชีวิตจริง อีกทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตัง้ ใจทากิจกรรมเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น รวมกันแสดงความคิดเห็น
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
1. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมากและในเชิงลบอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยระดับน้อย
2. เจตคติที่มีต่อวิชาคณิต ศาสตร์ด้านการตระหนักเห็นคุณ ค่าของคณิต ศาสตร์ต่อชีวิตจริงของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อธิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก และ
ในเชิงลบอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับน้อยซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทัง้ นี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมได้มกี าร
ให้ นักเรียนได้ศึกษาทดลองและลงมือปฏิบัติจริง ทาให้ นักเรีย นไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายในการเรียน ส่งผลทาให้
นักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก และในเชิงลบอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิต
จริ งของนั ก เรีย นชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 4 ภายหลั งการสอนโดยการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้สู งกว่า ก่ อ นเรีย นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมทาให้นักเรียน
เห็นคุณ ค่าของวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สามารถนาไปบูรณาการกับสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ ทาให้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆที่มีอยูใ่ นชีวิตประจาวันได้

ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียน
คณิ ตศาสตร์ที่สามารถนาไปบูรณาการเข้าได้กับหลากหลายวิชา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวติ จริง นอกจากนี้แล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครัง้ นี้ยังเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีการให้นักเรียน
ได้มีการทดลองและลงมือปฏิบัตจิ ริง ซึ่งทาให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเน้นเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง ครูผู้สอนต้อง
รู้จักที่จะศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆอย่างสม่าเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถ
กระตุน้ ให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้น
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การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
The study of students’ learning outcomes from cooperative education
อภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์1*
Apirom Chaypermsak1*
บทคัดย่อ
การวิจั ย เรื่อ ง การศึก ษาผลการเรี ยนรู้ที่ นั กศึก ษาได้ รับจากการปฏิบัติงานสหกิ จ ศึก ษา มีวัต ถุ ประสงค์
1. เพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการปฏิบัตงิ านสหกิจศึก ษา และ
2. เพื่ อ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ผลการเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษาที่ ได้ รับจากการปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษาและน าผลดั ง กล่ าวไป
พัฒนาการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาต่อไป
จากผลการวิจัยพบว่า 1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลในปัจจุบันยังขาดข้อมูลย้อนกลับและการวัดผลการ
เรียนรู้จากนักศึกษา เมื่อพิจารณาเอกสารอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารงานวิจัยด้านสหกิจศึกษา ทาให้สรุปได้ว่าผล
การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควรประกอบไปด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม
และทั ก ษะด้ า นการท างาน 2. ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ จากนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น พบว่ า การสนั บ สนุ น จาก
สถาบันการศึกษามีค่าต่าสุด (3.89, ระดับการสนับสนุนมาก) เมื่อเปรียบเทียบกับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ
(4.30, ระดั บการสนั บสนุ นมากที่ สุ ด ) และพี่เลี้ยง (4.36, ระดั บการสนั บสนุนมากที่ สุ ด ) และ 3. ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะ
ด้ านการท างาน พบว่า นั กศึก ษามีค่ าเฉลี่ ยของทั กษะด้ านการทางานมากที่ สุ ด (4.21, ระดั บการเรี ยนรู้ มากที่ สุ ด )
รองลงมาคือ ทักษะทางสังคม (4.18, ระดับการเรียนรู้มาก) และทักษะด้านการเรียนรู้ (4.08, ระดับการเรียนรู้มาก)
คาสาคัญ: สหกิจศึกษา 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 (4.3 0,
1

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 73170
1 Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University, Nakorn Pathom Province 73170
*Corresponding author e-mail: apirom.cha@mahidol.ac.th

2575

Proceedings

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

บทนา
สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่ง
ถูกพัฒนาขึน้ เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านการสอน นักศึกษามีทักษะ
ทางวิชาชีพต่า และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็น
ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง โดยกาหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานยังสถานประกอบการ ใน
ฐานะพนัก งานชั่วคราวเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งทาให้นั กศึกษามีโอกาสสร้างความเข้าใจและ
ความคุ้นเคยกับการทางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงทักษะด้านการพัฒนาตนเอง และยังเป็นการบูร
ณาการ การเรียนรู้ในสถานบันอุดมศึกษาเข้ากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัตงิ านจริงเต็มเวลายังสถานประกอบการ
นอกจากนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาชีพจากการฝึก งานสหกิจศึกษาแล้ว สถานประกอบการยัง
ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสหกิจศึกษาหลายประการ เช่น สถานประกอบการสามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความความรู้ความสามารถที่ตรงกับตาแหน่งงานและสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเริ่ม
เข้าทางาน ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ รวมถึงเกิด
ร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษารับได้ข้อมูลย้อนกลับและ
ปัญ หาจากสถานประกอบการเพื่อ นาไปใช้ในการพั ฒ นาหลัก สูต รและกระบวนการเรีย นการสอนให้ทัน สมั ยและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มให้มีการฝึกงาน
แบบสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาเข้าไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ หลั ก สู ต รปรั บปรุง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 เพื่ อ เป็ น ทางเลือ กให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
นอกเหนือจากการฝึกงานภาคฤดูร้อนตามปกติ โดยนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา จะต้องปฏิบัติงานยังสถาน
ประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีพ่เี ลี้ยงที่สถานประกอบการจัดหาให้ทาหน้าที่กากับและดู แลการทางาน
ของนั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้ ระหว่า งที่ ป ฏิ บัติ ง านในสถานประกอบการ นั ก ศึก ษายั งต้ อ งท าโครงงานพิ เศษที่ ได้ รับ
มอบหมายจากพี่เลีย้ งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ฝึกงาน
แต่การดาเนินงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมา กลับพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ค่อนข้างมาก จากรายงานการ
ส ารวจสถานภาพการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาในประเทศไทยและนานาชาติ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในอาเซี ย น
(สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2554) พบว่าในการดาเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศไทยนั้น มีปัญหาและอุปสรรค
ใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา 2) เป็นการเพิ่มภาระ
งานของพี่เลีย้ ง และ 3) ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายสหกิจศึกษา นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าวยังมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีการประกาศใช้มาตรฐานการดาเนินการสหกิจ
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ศึกษา หรือแม้แต่ประเทศอื่นที่ได้ดาเนินงานสหกิจศึกษามายาวนานกว่าประเทศไทย เช่น แคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งได้ดาเนินการสหกิจศึกษามากกว่า 100 ปี ก็ยังไม่มมี าตรฐานในการดาเนินการเช่นกัน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษายัง
จัดกิจกรรมหลังสหกิจศึกษาน้อยเกินไป จึงทาให้ขาดผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากกลับ จากสหกิจ
ศึกษา และควรมีการวิจัยเชิงลึกเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี และพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และทางาน
ร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
จากปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากรายงานดังกล่าว ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึง
เห็ น ว่ า ควรมี ก ารวิ เคราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ง จากผ่ า นการฝึ ก งานสหกิ จ ศึ ก ษาว่ า บรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการฝึกงานสหกิจศึกษา
ของภาควิชาฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยเรื่องผลการเรีย นรู้ของนั กศึก ษาที่ ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา มีวัต ถุประสงค์ในการวิจั ย
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับหลังจากผ่านการฝึกงานแบบสหกิจ
ศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
เมื่อพิจารณารายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา แยกตามกลุ่ม
ของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย ซึ่งได้แก่ นักศึกษา สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน
[A] แบบบันทึ กการนิเทศสหกิจศึกษา สาหรับอาจารย์นิเทศ เพื่อใช้ในการประเมิน นักศึกษาและ
สถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
[B] แบบประเมินผลนัก ศึก ษาสหกิ จศึก ษา ส าหรับพนัก งานพี่เลี้ยงที่ สถานประกอบการ เพื่อใช้
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
[C] แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สาหรับพนักงานพี่เลี้ยงที่สถานประกอบการ เพื่อใช้
ประเมินผลการรายงานโครงงานของนักศึกษา
จากการวิเคราะห์เอกสารดังกล่าว พบว่าแบบประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กลับไม่มีการรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียที่สาคัญในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา นอกจากนี้ยังไม่มีแบบประเมินหรือการวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่นักศึกษาได้รับหลังจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากปัญ หาดังกล่าว จึง ควรมีการพัฒ นาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) จากนักศึกษา และแบบประเมินเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
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ในการพัฒนารูปแบบการรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษานั้น สามารถแบ่งการรับข้อมูลย้อนกลับได้เป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อสถานประกอบการ และข้อมูลย้อนกลับที่มตี ่อสถานบันการศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าวควร
เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยในส่วนของข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อ
สถานประกอบการนั้นพบว่า จากงานวิจัยของ Nars et al. (2004, p. 13-21) ซึ่งได้ศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากสหกิจศึกษา
โดยมุ่งเน้นไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับพนักงานพี่เลีย้ งว่าส่งผลต่อการทาสหกิจศึกษามากน้อยเพียงใด โดยผล
ที่ได้พบว่า พนักงานพี่เลี้ยงมีส่วนสาคัญต่อพัฒนาการของนักศึกษา ทั้งในด้านขององค์ความรู้ และทักษะทางสังคม
นอกจากนี้งานวิจัยของ Coll & Campman (2000, p. 1-12) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพของสหกิจศึกษา โดย
การสร้ า งกรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพไว้ 5 ประการ ได้ แ ก่ 1) การสื่ อ สารระหว่ า งวิ ศ วกรพี่ เลี้ ย งกั บ นั ก ศึ ก ษา
(Communication) 2) แผนงานของสถานประกอบการ (Placement Organization) 3) การคัดเลือกนักศึกษาให้เหมาะสม
กับสถานประกอบการ (Student Selection) 4) การสนับสนุนจากสถานประกอบการ (Placement Support) และ 5)
ส่วนประกอบอื่นๆ (General) เช่น ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือคุณสมบัติของพนักงานพี่เลีย้ ง เป็นต้น
ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าในส่วนของสถานประกอบการโดยเฉพาะพนักงานพี่เลี้ ยงมีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาสร์ และคณะ ที่พบว่าพนักงานพี่เลี้ยงมีส่วนสาคัญต่อ
พัฒนาการของนักศึกษา
นอกจากการรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว ผลการเรียนรู้
ที่นักศึกษาได้รับหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก็มีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการวัดคุณภาพของสหกิจศึกษา
จากงานวิจัยของ Jaekel et al. (2011, p. 11-32) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับเนื้อ หาที่เรียน 2) ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นในสาขาวิชาที่เรียนมา
3) ความพร้อมในการทางาน 4) ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 5) การได้รู้จักกับบุคคลอื่นในสาขาที่เรียนมา และ 6)
สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา พบว่าใน 2 ส่วนแรกนั้น นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึ กษา จะมีความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมาและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ได้ดีกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ผ่านการปฏิบัตงิ านสห
กิจศึกษา นอกจากนี้ในส่วนที่เหลืออีก 4 ส่วน ยังพบว่านักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกิดการพัฒ นา
ตนเอง มีความมั่นใจในการทางาน และมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อนักศึกษา
เมื่อจบออกไปทางาน
นอกจากนี้งานวิจัยของ Bartkus (2001, p.48-60; 2001, p. 17-24) พบว่า ทักษะการทางานของนักศึกษาจะดี
ขึน้ เมื่อมีการฝึกอบรมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะการฝึกอบรมด้านทัก ษะทางสังคม (Social Skills) ซึ่ง
บาร์ คั ส ได้ ส ร้ า งเป็ น กรอบการฝึ ก อบรมที่ เรี ย กว่า SKILLS ขึ้น ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย 1) Sensitivity 2) Knowledge 3)
Intangibility 4) Learning 5) Listening 6) Socialization จากนั้นประเมินผลนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและไม่ผ่านการ
ฝึกอบรม โดยพนักงานพี่เลี้ยงใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ข้อผิดพลาดที่เกิด
ขณะทางาน 3) จานวนงานที่ทาเสร็จ 4) ความเป็นไปได้ในการจ้างต่อ และ 5) ภาพรวมของนักศึกษา พบว่านักศึกที่
ผ่านการฝึกอบรมในทักษะทางสังคมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีทักษะทั้ง 5 ด้านดีกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ผ่านการ
ฝึกทักษะทางสังคม
จากงานวิจัยของ Jaekel et al. (2011, p. 11-32) พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมาและแนว
ทางการประกอบอาชีพ ในอนาคตดีกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบกับงานวิจัยของ
Bartkus (2001, p.48-60; 2001, p. 17-24) ที่พบว่าทักษะทางสังคมส่งผลต่อทักษะการทางานของนักศึกษา จึงทาให้
สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1)
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ทักษะด้านการเรียน 2) ทักษะทางสังคม และ 3) ทักษะด้านการทางาน และเมื่อรวมกับการรับข้อมูลย้อนกลับของ
นักศึกษาที่ได้กล่าวมา จึงสรุปได้ว่า ควรมีการสร้างแบบสอบถามเพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา รวมถึงการ
สร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ได้จากสหกิจศึกษา และใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน
ดังกล่าว เป็นส่วนเสริมกับแบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยรูปต่อไปนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้ง 3 กลุ่ม

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของแบบประเมินผลที่ใช้ในปัจจุบันกับแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นใหม่
จากภาพที่ 1 [A] [B] และ [C] คือแบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นว่า (1) แบบสอบถามข้อมูลย้อนกลับ
และ (2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ ที่ได้พัฒนาขึ้น จะเข้าไปช่วยเติมเต็มให้กับการประเมินผลที่ใช้ในปัจจุบัน และทาให้
ได้รับข้อมูลจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ 3 กลุ่มอย่างครบถ้วน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการโดยนาข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีก ารศึกษา 2553 2558 มาศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการดาเนินงาน รวมถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายนอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ จากนัน้ นาผลการได้มาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้หลักการทางสถิตใิ นการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่ได้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสหกิจศึกษา โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ประมวลสาระชุด
ฝึกอบรมสหกิจศึกษา (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) ที่จัดทาโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อศึกษาขั้นตอนการ
ด าเนิน งาน ตั ว ชี้วัด รวมถึ งการประเมิ น ผลการปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึก ษาของนั ก ศึก ษา จากนั้น ศึก ษาเอกสารการ
ดาเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ทัง้ ในและต่างประเทศ
2. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเรื่อง การฝึกงานสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
4 ส่ ว นได้ แ ก่ 1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา 2) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานประกอบการที่ ฝึ ก งานสหกิ จ ศึ ก ษา 3)
แบบสอบถามข้อมูลย้อนกลับเรื่องการสนับสนุน ซึ่งประกอบไปด้วย การสนับสนุนของสถานประกอบการ พี่เลีย้ ง และ
สถาบันอุดมศึกษา และ 4) แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้จากสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะด้านการเรียน
ทักษะทางสังคม และทักษะด้านการทางาน โดยในส่วนที่ 3 และ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ
การสนับสนุนและทักษะด้านต่างๆ แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
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3. ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็น นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา จานวนทั้งสิ้น 23 คน
4. วิเคราะห์และสรุปผล เมื่อได้ข้อมูลจากการรวบรวมผ่านแบบสอบถามและใช้เครื่องมือทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล ดังต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่
นักศึกษาได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาทั้งก่อนและ
ระหว่างการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา และ 3) วิเคราะห์แนวทางการดาเนินงานสหกิจศึกษาในอนาคตของภาควิชาฯ

ผลการศึกษา
1. ผลการด าเนิน งานสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ของภาควิชาวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณะวิศ วกรรมศาตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2558 รวมระยะเวลา 6 ปี มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานแบบสหกิจ
ศึกษาทั้งสิ้น 23 คน เฉลี่ยปีละ 3.83 คน (หรือคิดเป็นร้อยละ 8.46 ของนักศึกษาทั้งหมด) เป็น ชาย 12 คน และหญิง
11 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาจาแนกตามปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา
ที่ผ่านสหกิจศึกษา
ทั้งชั้นปี
2553
1
52
2554
7
57
2555
0
49
2556
6
51
2557
6
33
2558
3
30
รวมทั้งสิ้น
23
272

ร้อยละเมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้ง
ชัน้ ปี
1.92
12.28
0.00
11.76
18.18
10.00
8.46

นักศึกษาทั้ง 23 คน กระจายปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยส่วนใหญ่
ปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านการพัฒนาระบบมากที่สุด (ร้อยละ 39.13) รองลงมาคือด้านงานวิจัย (ร้อยละ 30.43) โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สถานประกอบการจาแนกตามประเภทที่นักศึกษาเข้าปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ประเภทของสถานประกอบการ
จานวน
ด้านการพัฒนาระบบ (System Development)
9
ด้านงานวิจัย (Research)
7
ด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย (Computer Network & Security)
3
ด้านระบบขนส่งทางราง (Rail Transport System)
3
ด้านผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware Manufacturer)
1

ร้อยละ
39.13
30.43
13.04
13.04
4.36

2. ผลการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาจ านวน 23 คนที่ ผ่ า นการปฏิ บั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษาระหว่า งปี
การศึกษา 2553 - 2558 มีผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมินทั้งสิ้น 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของจานวน
นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบ่งเป็นชาย 12 คน (ร้อยละ 63.16) หญิง 7 คน (ร้อยละ 36.84) ขณะที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาพัก ที่บ้านพั กของตนเอง 10 คน (ร้อยละ 52.64) และพั กที่หอพัก 9 คน (ร้อยละ
47.36) มีนักศึกษาที่ได้รับเบี้ยเลี้ยง 12 คน (ร้อยละ 63.16) และไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง 7 คน (ร้อยละ 36.84) ผู้ที่ได้รับเบี้ย
เลี้ยงสูงสุด ได้รับวันละ 400 บาท และค่าเฉลี่ยเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับ คิดจากจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ผ่านการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับเบี้ยเลีย้ งเฉลี่ยวันละ 161.11 บาท (คิดรวมจานวนนักศึกษาที่ไม่ได้รับเบีย้ เลีย้ ง)
ผลการส ารวจข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ จากนั ก ศึ ก ษา ถึ ง การสนั บ สนุ น จากสถานประกอบการ พี่ เลี้ ย ง และ
สถาบันการศึกษา ระหว่างการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา พบว่า การสนับสนุนจากพี่เลีย้ งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.36, ระดับ
การสนับสนุนมากที่สุด) รองลงมาคือการสนับสนุนจากสถานประกอบการ (4.30, ระดับการสนับสนุนมากที่สุด) และ
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (3.89, ระดับการสนับสนุนมาก) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของระดับการสนับสนุนของสถานประกอบการ พี่เลีย้ ง และสถาบันการศึกษา
การสนับสนุน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการสนับสนุน
พี่เลีย้ ง
4.36
0.55
มากที่สุด
สถานประกอบการ
4.30
0.68
มากที่สุด
สถาบันการศึกษา
3.89
0.73
มาก
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ของนักศึกษาหลังการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ทักษะด้านการเรียน ทักษะทางสังคม และทักษะด้านการทางาน พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของทักษะด้านการทางาน
มากที่สุด (4.21, ระดับการเรียนรู้มากที่สุด ) รองลงมาคือทักษะทางสังคม (4.18, ระดับการเรียนรู้มาก) และมีทักษะ
ด้านการเรียนมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (4.08, ระดับการเรียนรู้มาก) รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ หลังจากสหกิจศึกษา
ผลการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทักษะด้านการทางาน
4.21
0.54
ทักษะทางสังคม
4.18
0.67
ทักษะด้านการเรียน
4.08
0.53

ระดับของการเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
มาก

จากค าถามแบบย้ อ นกลั บ แบบปลายเปิ ด ในเรื่ อ งการสนั บ สนุ น จากสถานประกอบการ พี่ เลี้ ย ง และ
สถาบันอุดมศึกษา พบว่ามีประเด็นที่หลากหลาย แต่พอสรุปแยกตามกลุม่ การสนับสนุนได้ดังนี้
1. ด้านสถานประกอบการ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการ
ปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษายังสถานประกอบการ รวมถึงควรแผนการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจนมากกว่านี้
2. ด้ านพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนั กศึกษาขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึก ษาเห็ นว่าได้ รับการ
สนั บ สนุ น เป็ น อย่า งดี พี่ เลี้ ย งช่ ว ยอธิ บ ายงานให้ เข้ า ใจมากขึ้น รวมถึ ง ช่ว ยแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่า งฝึ ก งาน
นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพนักงานทัง้ ในและนอกแผนกที่นักศึกษาปฏิบัตงิ านอยู่
3. ด้านสถานศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า หลักสูตรฯ ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินการสหกิจ ศึกษา
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
- รายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ เป็นรายวิชาในกลุ่มเลือกเสรี นักศึกษายังคงต้อง
ฝึกงานแบบปกติในช่วงภาคฤดูร้อน ของชัน้ ปีที่ 3 จากนั้นจึงค่อยเลือกลงรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาต้นของชัน้ ปี
ที่ 4
- นั ก ศึก ษาส่ ว นใหญ่ ยั งมีค วามรู้ด้ า นวิศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ ไม่ เพีย งพอต่อ การปฏิบัติง านสหกิ จ ศึก ษา
โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
1. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลังผ่านการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาเพิ่มเติมจาก
แบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันช่วยให้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ทราบถึงข้อมูลผลการเรียนรู้ และข้อมูลการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ในมุมมองของนักศึกษาว่ามีการสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่จะนามาใช้
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ต่อไป
2. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีส่วนช่วยให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะด้านการทางาน เนื่องจากนักศึกษาได้นาความรูท้ ี่ได้จากชัน้ เรียนมาใช้ในการปฏิบัตงิ านจริงยังสถานประกอบการ
ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการทางานมากยิ่งขึ้น และทักษะดังกล่าวนี้นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการ
เรียนการสอนในชัน้ เรียนตามปกติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ที่ต้องการ
ช่วยเสริมทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษาก่อนเข้าสูต่ ลอดแรงงาน
3. จากการการวิเคราะห์ผลการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ พบว่า การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดการวางแผนที่ดีพอของสถาบันการศึกษาและมีการประสานงานที่ไม่เพียงพอ
กับสถานประกอบการ ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องมีการวางแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน มีการประสานงานกับสถาน
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ประกอบการ รวมถึงการอบรมเตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาก่อนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
อาจมีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์นเิ ทศและพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการถึงแนวทางการดาเนินงานระหว่างที่
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงขั้นตอนการดาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของตนเองระหว่าง
การปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
4. ต้องมี ปรับปรุงหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้ สอดคล้อ งกั บการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ระหว่างการฝึกงานแบบปกติหรือการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
รวมถึงการจัดเรียงลาดับของรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้มากเพียงพอก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาที่เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ที่ฝึกงานแบบปกติอีกด้วย
5. แนวโน้มสัดส่วนของนักศึกษาที่ต้องการปฏิบั ติงานสหกิจศึกษามีมากขึ้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล และเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป
6. ควรมีการติดตามผลการเรียนรู้และข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาในรูปแบบอื่น เช่น การนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการนาเสนอโครงงานที่ได้ทาร่วมกับสถานประกอบการให้กับ
อาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา รวมถึง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป
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การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
A Correlational Study of Affecting Factors on Academic Achievement of Students
in Industrial Engineering Major, School of Engineering, University of Phayao
อัจฉราวดี แก้ววรรณดี1* และ เอราวิล ถาวร2
Adcharawadee Keawwandee1*and Erawin Thavorn2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งมีอัตราการลาออกกลางคัน (Dropout Rate) ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และ
นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ต่า โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน 78 คน ซึ่งดาเนินการรวบรวมข้อมูลนิสิตเกี่ยวกับช่องทางการรับเข้าศึกษา ขนาดของโรงเรียน ผลการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย ผลคะแนนสอบ ONET เกรดเฉลี่ย 3 ภาคการศึกษาของหลักสูตรชั้นปีที่ 1 และการสัมภาษณ์จาก
นิสิตโดยตรง เพื่อนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) และสร้างสมการ
ถดถอยแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการรับเข้าที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อเกรด
เฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ส่วนขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของปีการศึกษา
แรก นอกจากนั้น คะแนน ONET 3 กลุ่มวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ) สามารถนามาคาดการณ์เกรดเฉลี่ย
สะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ด้วยสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยได้
คาสาคัญ: การวิเคราะห์เชิงสถิติ การศึกษาความสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

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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บทนา
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จานวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 นิสิตส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเรียนดี 10% และโครงการ Admission คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของจานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาต่อแต่ละหลักสูตร จากโครงการทั้งหมด 4 โครงการ คือ โครงการเรียนดี,
โครงการ 10%, โครงการรับตรงทั่วประเทศ, และโครงการ Admission อย่างไรก็ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์พบว่า อัตรา
การลาออกกลางคัน (Drop Out Rate) ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถึง ร้อยละ 22.02 ใน
ปีการศึกษา 2555 [1] เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการลาออกกลางคันของนิสิตเมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 1 นิสติ ชัน้ ปีที่ 1 ส่วน
ใหญ่จึงมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ค่อนข้างแตกต่างกันมาก ถือว่าเป็นสาเหตุสาคัญข้อหนึ่งที่ส่งผลให้
อัตราการลาออกกลางคันค่อ นข้างสูงในปีการศึกษาแรกของนิสิต ด้วยเหตุน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาแก่ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการปรับเพิ่มเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตทุกหลักสูตร เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) จาก 2.00 เป็น 2.50 และเริ่มประกาศใช้
กับนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกกลางคันจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตาม [2] ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศมากขึ้น ประกอบกับที่ทาง
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการใช้การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ (AUN – QA/CUPT - QA) ซึ่งตัวบ่งชีห้ ลักที่
ต้องพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพ คือ มีกระบวนการรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิต โดยมีการ
ประเมินคุณภาพนิสิตที่รับเข้าในแต่ละโครงการ และนาผลไปวางแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับเข้า เพื่อให้ได้
ผู้เรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของหลักสูตร รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการลาออกกลางคัน
(Drop Out) การคงอยู่ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรณี ศึกษา นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามมากกว่า 1 ตัว ที่มีความเป็นอิสระต่อกัน [3] ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาการวิเคราะห์การถดถอยพหุใช้ในการสร้าง
สมการความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถนามาใช้พยากรณ์เกรดเฉลี่ยสะสม 3
ภาคการศึกษาของชัน้ ปีที่ 1 ได้ด้วย กรณีศึกษา นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่ งถื อ ได้ ว่าเป็ น ตั วแทนของกลุ่ ม ประชากรนิสิ ต คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ระดั บปริญ ญาตรี ทั้ ง 4 หลั ก สู ต ร
เนื่องจากนิสิตผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อเดียวกัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย นี้คือสามารถนาข้อมูลไปเป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไขการปัญหาที่สอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากฐานข้อมูลทางสถิติของระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าสาเหตุหลักของการลาออก
กลางคัน เนื่องจากนิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ 1.50 ที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด [4] หากอัตราการลาออก
กลางคันสูงย่อมสะท้อนให้เห็นว่านิสิตที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์มจี านวนมาก ดังนั้น สภาพการณ์ย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิสิตและสถานศึกษา ถือได้ว่าการไม่สาเร็จการศึกษานับ เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา
นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนิสิต ทาให้ขาดความภูมิใจและกลายเป็นทรัพยากรบุคคลอันด้อยค่า
จนเป็นภาระของสังคมในที่สุด [5] นิสิตมักจะประสบปัญหาระหว่างศึกษาหลายประการ สามารถแบ่งตามปัจจัย 3
ด้าน คือ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษา และปัจจัยด้านส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนิสิต
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ และนิสิตอาจต้องลาออกกลางคันระหว่างศึกษาในที่สุด [6] ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ของนิสิต โดยผู้วจิ ัย
พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับอุดมศึกษา เฉพาะเชิงคุณภาพ
เท่านั้น [5][7][8] ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตพิ ้ืนฐาน เพื่อหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยและพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต และค้นหาสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเรียนของ
นิสิต [9] อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า นอกเหนือจากปัจจัยเชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตแล้ว ควรจะนาปัจจัยเชิงตัวเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเรียนและผลสอบวัดความรู้ ของนิสิต ตั้งแต่ก่อนเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อนามาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานของนิสิตจากการผ่านกระบวนการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาได้ด้วย งานวิจัยนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ นิสิต อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
นามาเป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปรับระดับความรู้พ้ืนฐาน
ของนิสติ ให้อยู่ในระดับเดียงกันก่อนเข้าสูก่ ารเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
2. ขอบเขตงานวิจัยนี้
งานวิจั ย นี้ ศึ ก ษาและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ของนิ สิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษา ณ ปีการศึกษา 2557 และ 2558 จานวน 43 คน และ 35 คน โดยเป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์สถิตเิ ชิงปริมาณ (Quantity Statistics) ซึ่งเป็นการนาข้อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ผลการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย ผลคะแนนสอบ ONET ทั้งรวมและแยกตามหมวดรายวิชา ขนาดโรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค
การศึกษาของชั้นปี 1 และเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. รวบรวมและจัดเรียงข้อมูล
งานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษา ณ ปีการศึกษา 2557 และ 2558 จานวน 43 คน และ 35 คน ตามลาดับ (ข้อมูล
จานวนนิสิตปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2559) ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มนิสิตได้ตามโครงการที่มหาวิทยาลัยรับนิสิตเข้า
ศึกษาต่อ 4 โครงการ คือ โครงการเรียนดี, โครงการ 10%, โครงการรับตรงทั่วประเทศ, และโครงการ Admission
และยังศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของขนาดโรงเรียนที่นิสิตสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแบ่งออกเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ แหล่งที่มาของข้อมูลนิสิตจากฐานข้อมูลของระบบบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อมูลผลการศึกษาระดับมัธยมปลายและการสัมภาษณ์จากนิสิตโดยตรง โดยดาเนินการ
รวบรวมข้ อ มู ล นิ สิ ต เกี่ ย วกั บ 1) ผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมปลาย ได้ แ ก่ เกรดเฉลี่ ย สะสม, เกรดเฉลี่ ย วิชากลุ่ ม
วิทยาศาสตร์, คณิ ต ศาสตร์, และ ภาษาอั งกฤษ 2) ผลคะแนนสอบ ONET ได้ แก่ คะแนนวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์,
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คณิตศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษ และ3) เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปี 1 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษ
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4.1 ศึ ก ษาความแตกต่า งของผลการศึก ษา 3 ประเภท (1. เกรดเฉลี่ ย สะสมระดั บ มั ธยมปลาย
(GPAM6) 2. ผลคะแนนสอบ ONET และ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชั้นปี 1) ของนิสิต
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)
4.2 ศึกษาความแตกต่างของโครงการรับเข้า 4 โครงการ (1. โครงการเรียนดี 2. โครงการ 10% 3.
โครงการรับตรงทั่วประเทศ 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 ศึกษาความแตกต่างของขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาจานวน 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
เปรียบเทียบเชิงซ้อนวิธี LSD
4.4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน 3 ประเภท (1. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย
(GPAM6) 2. ผลคะแนนสอบ ONET และ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชัน้ ปี 1) โดยจัดแบ่ง
นิสิตตามโครงการรับเข้าศึกษาต่อ 4 ประเภท (1. โครงการเรียนดี 2. โครงการ 10% 3. โครงการรับตรงทั่วประเทศ
และ 4. โครงการ Admission) ด้วยทฤษฎีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
5. วิเคราะห์และสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัย
5.1 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลการเรียน 3 ประเภท ของนิสติ จาก
ทุกโครงการรับเข้าศึกษา 4 ประเภท เมื่อกาหนดให้ GPA คือตัวแปรตาม (Y) และ GPAM6, ONET เป็นตัวแปรต้น (X)
5.2 ศึกษาความสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่า งผลสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ของ
นิสิต จากการสอบ ONET และการสอบวิชาแคลคูลัสของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อกาหนดให้ AvgCal คือตัวแปรตาม (Y)
และ OMath เป็นตัวแปรต้น (X)
5.3 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นิสิต จากการสอบ ONET และการสอบวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมีของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อกาหนดให้ AvgSci คือตัวแปร
ตาม (Y) และ OSci เป็นตัวแปรต้น (X)
5.4 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของ
นิสิต จากการสอบ ONET และการสอบวิชาภาษาอังกฤษของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อกาหนดให้ AvgEng คือตัวแปรตาม
(Y) และ OEng เป็นตัวแปรต้น (X)
5.5 ศึกษาความสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคะแนน ONET ทั้ง 8 กลุ่มวิชากับ
เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อกาหนดให้ GPA คือตัวแปรตาม (Y) และ คะแนน
ONet 8 กลุ่มวิชา เป็นตัวแปรต้น (X)
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5.6 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคะแนนวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ 1 และ
เคมี กับคะแนนวิชา Mechanics 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อกาหนดให้ Mechanics1 คือตัวแปรตาม (Y) และคะแนน Cal1
Phy1 Chem เป็นตัวแปรต้น (X)
6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลและวิจารณ์
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
1.1 การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตปีการศึกษา 2557 และ 2558
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผลการศึกษาของนิสิตที่เข้าศึกษา ณ ปีการศึกษา 2557 และ 2558
พบว่า
1.1.1 นิสิตทั้งสองกลุ่ มมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย (GPAM6) แตกต่างกัน (P <
0.05) จากการวิเคราะห์พบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีการใช้ข้อสอบและการให้คะแนนไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้เกรด
เฉลี่ยสะสมของนิสิตมีความแตกต่างกัน
1.1.2 นิสิตทั้งสองกลุ่มมีผลคะแนนสอบ ONET และเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา
(GPA) ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) จากการวิเคราะห์พบว่า นิสิตทุกคนผ่านการสอบ ONET ซึ่งใช้ข้อสอบมาตรฐานชุด
เดียวกันในการวัดความรู้ และเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัยใช้คะแนน ONET ที่ระดับเดียวกัน จึงทาให้เกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) ของนิสิ ต ชั้น ปี ที่ 1 ไม่แ ตกต่ างกั น เป็ น ผลเนื่อ งจากนิสิ ต ทั้ งสองกลุ่ ม มีค วามรู้ ระดั บพื้น ฐานเดี ย วกั น
(คะแนน ONET ไม่มีความแตกต่างกัน) รวมถึงกระบวนการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น นิสิตทั้งสอง
กลุ่มจึงสามารถนาผลคะแนนสอบ ONET และเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) มาวิเคราะห์การถดถอยพหุใน
ขั้นตอนต่อไป
1.2 การเปรียบเทียบระหว่างโครงการรับเข้าและผลการศึกษา (GPAM6, ONET, GPA)
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบเชิงซ้อน วิธี LSD และการสัมภาษณ์ นิสิต
พบว่า
1.2.1 โครงการรับเข้าที่แตกต่างกันไม่มผี ลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย (GPAM6)
(P > 0.05) เนื่องจากเกณฑ์การรับเข้าของทุกโครงการ คือ ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAM6) ในระดับเดียวกัน
1.2.2 โครงการรับเข้าที่แตกต่างกันมีผลต่อคะแนน ONET (P < 0.05) จากการวิเคราะห์
พบว่า นิสิตจากโครงการรับเข้าที่แตกต่างกันมีความตัง้ ใจในการทาข้อสอบ ONET ไม่เท่ากัน หากนิสิตไม่จาเป็นต้องใช้
คะแนน ONET เพื่อเข้าศึกษาต่อแล้วก็จะไม่ตั้งใจ หรือกรณีนิสิตไม่จาเป็นต้องใช้คะแนน ONET แต่ด้วยความตั้งใจของ
นิสิต จึงมีความมุ่งมั่นในการทาข้อสอบ ONET ให้ได้คะแนนดี นอกจากนั้น นิสิตจากโครงการเรียนดีและโครงการ 10
% มีคะแนน ONET ที่แตกต่างกัน เพราะนิสิตจากโครงการเรียนดีมีจานวนน้อยกว่า ทาให้ค่าเฉลี่ยคะแนน ONET จาก
โครงการเรียนดีมากกว่าโครงการ 10% อีกทั้งนิสิตจากโครงการ 10% มีคะแนน ONET แตกต่างจากโครงการรับตรง
ทั่วประเทศและโครงการ Admission เพราะโครงการ 10% เป็นโครงการที่นสิ ิตทราบผลว่าสามารถเข้าศึกษาต่อก่อนที่
จะมีการจัดสอบ ONET ทาให้นิสิตจากโครงการ 10% มีคะแนนสอบ ONET เฉลี่ยน้อยกว่านิสิตจากโครงการรับตรงทั่ว
ประเทศและโครงการ Admission ที่ยังไม่มที ี่เรียนและต้องตัง้ ใจในการทาคะแนนสอบ ONET เพื่อใช้ในการยื่นเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา
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1.2.3 โครงการรับเข้าที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) (P
> 0.05) เมื่อนิสติ จากทุกโครงการเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนการสอน
ทั้งคณาจารย์และข้อสอบแบบเดียวกัน รวมถึง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ขึ้นอยู่กับความเพี ยรพยายามของนิสิตใน
การศึกษาหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนั้น โครงการรับเข้าแต่ละโครงการไม่ส่งผลต่อโครงการรับเข้าที่
แตกต่างกันไม่มผี ลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA)
1.3 การเปรียบเทียบระหว่างขนาดโรงเรียนมัธยมและผลการศึกษา (GPAM6, ONET, GPA)
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบเชิงซ้อน วิธี LSD และการสัมภาษณ์ นิสิต
พบว่า
1.3.1 นิสิตจากโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย
(GPAM6) ที่แตกต่างกัน (P < 0.05) เนื่องจากขนาดโรงเรียนแต่ละระดับมีเกณฑ์การเรียน หรือการให้ คะแนนของ
ผู้ เรี ย นที่ ไม่ เหมือ นกั น ซึ่ งมาตรฐานในการเรีย นที่ แ ตกต่า งกั น ส่ งผลท าให้ เกรดเฉลี่ ย สะสมตอนจบมั ธยมปลาย
(GPAM6) แตกต่างกันด้วย โดยนิสิตจากโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการเรียน (GPAM6) แตกต่างจากนิสิตจากโรงเรียน
ขนาดใหญ่กว่า แต่นิสิตจากโรงเรียนขนาดกลาง ใหญ่ และใหญ่ พิเศษ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAM6) ที่ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAM6) ของนิสิตจากโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าสู งกว่านิสิตจากโรงเรียน
ขนาดกลาง ใหญ่ และใหญ่ พิเศษ อาจเนื่องมาจากจานวนผู้เรียนน้อยกว่า ทาให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้
มากกว่า
1.3.2 นิสิตที่ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดแตกต่างกัน มีผลคะแนนสอบ
ONET ที่แตกต่างกัน (P < 0.05) เมื่อพิจารณาพบว่า อาจเป็นเพราะความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หรือลักษณะการเรียนของผู้เรียนจากโรงเรียนที่มขี นาดแตกต่างกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถทาการสอบ ONET
ได้ ดี อย่างไรก็ ตาม นิสิ ตจากโรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่ พิเศษ มีผลคะแนนสอบ ONET ไม่แตกต่างกั น เนื่องจาก
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งสองขนาดไม่แตกต่างกันมาก จึงทาให้ผู้เรียนสามารถทาข้อสอบ
ONET ได้ไม่แตกต่างกัน
1.3.3 นิสิต ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมั ธยมที่มีขนาดแตกต่างกัน จะมีเกรดเฉลี่ ย
สะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ที่แตกต่างกัน (P < 0.05) เนื่องจากนิสิตมีความรู้พ้ืนฐานที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ระยะ
เริ่มต้นของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นิสิตอาจจะยังไม่สามารถปรับตัวได้ หากนิสิ ตมีพ้ืนฐานความรู้ดี เมื่อเรียน
จบชั้นปีที่ 1 ก็สามารถมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ดีได้ นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับวางแผนการเรียนของนิสิตด้วย โดยนิสิตจาก
โรงเรียนขนาดเล็กมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) แตกต่างจากนิสิตจากโรงเรียนขนาดใหญ่ กว่า อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนผู้เรียนน้อย ครูผู้สอนจึงสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้น นิสิตจาก
โรงเรียนขนาดกลาง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) แตกต่างจากนิสิตจากโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่
พิเศษ เนื่องจากความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่มาจากโรงเรียนขนาดเดียวกันมีสูง จึงทาให้ค่าเฉลี่ยที่ทา
มาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแตกต่างกันได้
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1.4 การเปรียบเทียบระหว่างโครงการรับเข้าและผลการศึกษา (GPAM6, ONET, GPA)
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโครงการรับเข้าและผลการศึกษา (GPAM6,
ONET, GPA) ด้วยทฤษฎีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการสัมภาษณ์นิสติ พบว่า
1.4.1 โครงการเรียนดี
1. เกรดเฉลี่ ย สะสมมั ธ ยมปลาย (GPAM6) กั บ คะแนนรวมของการสอบ ONET มี ค่ า
Pearson Correlation เท่ากับ 0.915 แสดงว่ามีความสัม พัน ธ์กันเชิงบวกในระดับสู ง และเมื่อทดสอบนัยสาคั ญ ของ
สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า แม้วา่ นิสิตที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
พะเยาจากโครงการเรียนดีจะไม่ต้องใช้คะแนนจาการสอบ ONET เนื่องจากเกณฑ์การเข้าศึกษาใช้เพียงเกรดเฉลี่ย
สะสม 4 ภาคการศึกษา 100% แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กัน เพราะว่านิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) อยู่
ในเกณฑ์ที่ดี จึงทาให้ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบ ONET ได้คะแนนที่ดเี ช่นกัน
2. ผลคะแนนสอบ ONET กั บ เกรดเฉลี่ ย สะสม 3 ภาคการศึ ก ษา (GPA) ชั้น ปี 1 มี ค่ า
Pearson Correlation เท่ากับ 0.829 แสดงว่ามีความสัมพั นธ์กันเชิงบวกในระดั บสูง และเมื่อทดสอบนัยสาคัญ ของ
สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตมีความรู้จากการสอบ ONET ที่
เป็นข้อสอบมาตรฐานได้ แสดงว่ามีความรู้พนื้ ฐานในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ ถ้าคะแนนจากการสอบ ONET มีมาก
เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) ก็อาจจะมากตาม ทั้งนี้การเรียนของนิสิตตลอดชั้นปีที่ 1 ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
กระตือรือร้น เพียรพยายามที่จะศึกษาอย่างแท้จริงด้วย จึงจะได้มีเกรดเฉลี่ยชัน้ ที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA)
ชั้น ปี 1 มีค่ า Pearson Correlation เท่ ากั บ 0.880 แสดงว่ามีค วามสั ม พั น ธ์ กัน เชิงบวกในระดั บสูง และเมื่อ ทดสอบ
นัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า เกณฑ์ในการเข้าศึกษา
ต่อจากโครงการเรียนดี ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 100% ดังนัน้ นิสิตในรอบโครงการนี้จึงตั้งใจในการศึกษา
ตั้งแต่มัธยมศึกษาปลายแล้ว หรืออาจจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) ที่ดีอยู่แล้ว จึงส่งผลให้เกรดเฉลี่ย
สะสมตอนจบปี 1 (GPA) ดีตาม ทัง้ นี้ก็ขนึ้ กับการวางแผนการใช้ชวี ติ ของตัวนิสติ เองด้วย
1.4.2 โครงการ 10%
1. เกรดเฉลี่ ย สะสมมั ธ ยมปลาย (GPAM6) กั บ คะแนนรวมของการสอบ ONET มี ค่ า
Pearson Correlation เท่ ากับ 0.434 แสดงว่ามีความสัมพั นธ์กันเชิงบวกในระดับต่า และเมื่อทดสอบนัยสาคัญ ของ
สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า แม้ว่านิสิตที่เข้าศึกษาต่ อมหาวิทยาลัย
พะเยาจากโครงการ 10% จะไม่ตอ้ งใช้คะแนนจาการสอบ ONET เนื่องจากเกณฑ์การเข้าศึกษาใช้เพียงเกรดเฉลี่ยสะสม
4 ภาคการศึกษา 100% แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กัน อาจเนื่องมาจากโครงการ 10% เป็นโครงการแรกในการรับนิสิตเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา เลยเป็นโครงการที่มนี สิ ิตที่มีผลการเรียนระดับต้นๆ ของโรงเรียนสมัครมาในรอบนี้
2. คะแนนรวมของการสอบ ONET กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี 1 มี
ค่ า Pearson Correlation เท่ า กั บ 0.585 แสดงว่า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เชิ งบวกในระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ ทดสอบ
นัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทัง้ สองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) จากการวิเคราะห์ โครงการ 10% มีประกาศผล
ออกมาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นม. 6 นิสิตที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ย่ืนเกรดเฉลี่ย
สะสม ณ ตอนนั้น และอาจจะมีบางส่วนที่ย่ืนแล้วสละสิทธิ์เพื่อที่จะไปสอบ ONET วัดระดับความรู้เพื่อใช้ย่ืนสมัครต่อ
มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้
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3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA)
ชั้น ปี 1 มีค่ า Pearson Correlation เท่ า กั บ 0.416 แสดงว่ามีค วามสั ม พั น ธ์ กั น เชิงบวกในระดั บ ต่ า และเมื่อ ทดสอบ
นัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เกณฑ์ในการเข้าศึกษา
ต่อของรอบโครงการ 10% ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 100% จึงตั้งใจในการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปลาย
แล้ว นิสิตจากโครงการเรียนดี 10% เป็นนิสิตจากโครงการแรกที่เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้นนิสิตที่มี
ผลการเรียนดี ความประพฤติดีอยูแ่ ล้ว แล้วเลือกเข้ามาในรอบโครงการนี้ส่งผลให้ เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA)
ดีตาม
1.4.3 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
1. เกรดเฉลี่ ย สะสมมั ธ ยมปลาย (GPAM6) กั บ คะแนนรวมของการสอบ ONET มี ค่ า
Pearson Correlation เท่ากับ 0.778 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง แต่เมื่อทดสอบนัยสาคัญ
ของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองไม่มคี วามสัมพันธ์กัน (P>0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า เนื่องมาจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษามีแค่ 6 คน ซึ่งเป็นจานวนที่นอ้ ย จึงอาจจะทาให้ผลการวิเคราะห์ไม่มคี วามสัมพันธ์กัน นอกจากนั้นเกณฑ์
การเข้าศึกษาต่อของโครงการรับตรงทั่วประเทศ ยังใช้คะแนนจากการสอบ GAT/PAT 80% และใช้คะแนนจากเกรด
เฉลี่ยมัธยมปลายเพียง 20% ดังนัน้ ในอนาคตจึงควรมีการเก็บข้อมูลการสอบ GAT/PAT เพื่อใช้ในการทาวิจัย
2. คะแนนรวมของการสอบ ONET กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี 1 มี
ค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.839 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง และเมื่อทดสอบนัยสาคัญของ
สหสั มพั นธ์พ บว่า ทั้ งสองมีค วามสั ม พั น ธ์กั น (P<0.05) ผลการวิเคราะห์พ บว่า โครงการรับตรงทั่ วประเทศมีการ
คานวณของคะแนน GAT/PAT ที่ต้องยื่นในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจะต้องสอบ GAT PAT1 PAT3
ซึ่ ง เป็ น ความรู้ พ้ื น ฐานของวิ ศ วกรรม จึ ง ท าให้ นิ สิ ต มี พ้ื น ฐานที่ จ ะเข้ า ใจในการเรี ย นของแต่ ล ะวิ ช าของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA)
ชั้น ปี 1 มีค่ า Pearson Correlation เท่ ากั บ 0.910 แสดงว่ามีค วามสั ม พั น ธ์กั น เชิงบวกในระดั บสู ง และเมื่อ ทดสอบ
นัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตจากโครงการรับตรง
ทั่วประเทศ เป็นนิสิตที่มาจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ ที่ตั้งใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความมุ่งมั่น
ขยัน ตั้งใจในการศึกษา ส่งผลให้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) ดีนั่นเอง
1.4.4 โครงการ Admission
1. เกรดเฉลี่ ย สะสมมั ธ ยมปลาย (GPAM6) กั บ คะแนนรวมของการสอบ ONET มี ค่ า
Pearson Correlation เท่ากับ 0.458 แสดงว่ามีค วามสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่า และเมื่อทดสอบนัยสาคัญ ของ
สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวิเคราะห์พบว่า เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของโครงการ
Admission ใช้คะแนนจากการสอบ ONET ถึง 30% ดังนั้นนิสิตที่จะสมั ครรอบ Admission จึงมีความตั้งใจในการสอบ
ONET เพื่อให้มีคะแนนที่นิสิตคาดหวังไว้และนาไปยื่น Admission ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนั้นยังจะต้องใช้
คะแนนจากการสอบ GAT/PAT 50% และใช้คะแนนจากเกรดเฉลี่ยมัธยมปลายเพียง 20% ดังนั้นในอนาคตจึงควรมี
การเก็บข้อมูลการสอบ GAT/PAT เพื่อใช้ในการทาวิจัย
2. คะแนนรวมของการสอบ ONET กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี 1
มีค่ า Pearson Correlation เท่ ากั บ 0.655 แสดงว่ามีความสัม พั น ธ์ กัน เชิงบวกในระดั บปานกลาง และเมื่อทดสอบ
นัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) เมื่อทาการวิเคราะห์ การสอบ Admission นิสิตทุก
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คนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) คะแนนจาการสอบ ONET และคะแนนจาการสอบ GAT/PAT ซึ่งนิสิต
น่าจะมีความรู้พื้นฐานเพียงพอในเรียนรู้และเข้าใจวิชาพื้นฐานต่างๆในชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าตลอดชั้นปีที่
1 จะขยันมากน้อยเพียงใด
3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA)
ชั้น ปี 1 มี ค่ า Pearson Correlation เท่ า กั บ 0.629 แสดงว่ามีค วามสั ม พั น ธ์ กั น เชิงบวกในระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ
ทดสอบนั ยส าคั ญ ของสหสั ม พั นธ์ พ บว่า ทั้ งสองมีค วามสัม พั น ธ์กั น (P<0.05) การวิเคราะห์ พบว่า นิสิ ต จากรอบ
Admission จะต้องทาการสอบต่างๆ ทั้ง ONET, GAT/PAT จึงทาให้มีความรู้พนื้ ฐานในระดับที่มาก สามารถนามาปรับใช้
ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ก็ยังขึน้ อยูก่ ับการประพฤติปฏิบัตขิ องตัวนิสิตเองด้วย
1.4.5 พิจารณาทัง้ 4 โครงการรับเข้า
1. เกรดเฉลี่ ย สะสมมั ธ ยมปลาย (GPAM6) กั บ คะแนนรวมของการสอบ ONET มี ค่ า
Pearson Correlation เท่ ากับ 0.474 แสดงว่ามีความสัม พัน ธ์กันเชิงบวกในระดับต่า และเมื่อทดสอบนัยส าคั ญ ของ
สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวิเคราะห์พบว่า คะแนน ONET ที่นิสิตต้องสอบเพื่อนา
คะแนนในส่วนนี้ ไปยื่นในการเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และคะแนน ONET ก็เป็นคะแนนที่วัดผลระดับความรู้
ของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกันเพราะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั่วประเทศ และอาจจะเป็นเพราะตัวของแต่ละบุคคลมี
เป้าหมายการศึกษาช่องทางการเข้าศึกษาที่ไม่เหมือนกันจึงต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบ เพียรพยายามในการสอบ ONET
เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นหากต้องการหาความสัมพันธ์เทียบกับ GPA ชั้นปีที่ 1 สามารถใช้ข้อมูลของ ONET เป็น
ตัวแทนของข้อมูล (GPAM6) ได้
2. คะแนนรวมของการสอบ ONET เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชัน้ ปี 1 มีค่า
Pearson Correlation เท่ากับ 0.606 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบนัยสาคัญ
ของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) ผลการวิเคราะห์ นิสิตจากทุกๆโครงการจะต้องมีการสอบ
วัดความรู้พ้ืนฐาน ONET ดังนั้นนิสิตที่ได้คะแนน ONET มาก อาจจะได้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) มากตาม
ทั้งนี้ขนึ้ อยูก่ ับการวางแผนการเรียน มีการจัดเวลา รู้และเข้าใจการเรียน ปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้
อย่างเหมาะสม และมีความตั้งใจศึกษาการเรียนในชัน้ ปีที่ 1
3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี
1 มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.627 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบ
นัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) เมื่อทาการวิเคราะห์ นิสิตจากทุกรอบโครงการถ้า
มีเกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) ที่ดี สามารถย้อนกลับไปได้ว่ามีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) ที่ดเี ช่นกัน
ทั้งนี้เกรดสะสมตอนจบปี 1 (GPA) จะดีจริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความขยัน การแบ่งเวลา การวางแผนการ
เรียนที่ดดี ้วย
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2. การวิเคราะห์การถดถอยของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลการเรียนของนิสิตจากทุกโครงการรับเข้าศึกษาต่อ
กาหนดให้ เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาของชั้นปี 1 (GPA) คือ ตัวแปรตาม (Y) และ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยม
ปลาย (GPAM6), คะแนนรวมของการสอบ ONET (ONET) คือ ตัวแปรต้น (X) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ระหว่างผลการเรียนของนิสิตจากทุกโครงการรับเข้าศึกษาต่อ
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-.549
.311
-1.766
.082
1 GPAM6
.466
.099
.442
4.687*
.000*
ONET
.004
.001
.390
4.134*
.000*
จากการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) ของสมการถดถอยพบว่ า สมการถดถอยสามารถใช้ ไ ด้
(P<0.05) เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์อย่างน้อย 1 ค่า ที่ส่งผลต่อ GPA [10] และเมื่อทาการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ด้วย tTest พบว่า GPAM6 และ ONET ส่งผลต่อ GPA ปี1 อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 51.10% และ R2adj
เท่ากับ 49.70% ดังนัน้ สมการถดถอยที่ได้ คือ
(1)
ผลการวิเคราะห์พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลายกับคะแนนรวมของการสอบ ONET ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
การวิเคราะห์คานวณเกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น การที่จะทาให้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1
มีค วามสมบู รณ์ แบบและเป็ น ตามที่ ห วังไว้นั้น จะต้องอาศั ย ปั จจั ยภายนอกของแต่ละบุ ค คล ความตั้งใจ มุ่งมั่น ใน
การศึกษาให้เต็มความสามารถ รู้จักจัดตารางเวลาในการเรียนได้ดี อาจจะเป็นการใช้กับกลุ่มพฤติกรรมที่มีความ
รับผิดชอบในการเรียนของนิสิตที่มีเป้าหมายการทาหน้าที่ของนิสิตเป็นไปในแบบทางเดียวกัน
2.2 การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยระหว่ า งผลสอบกลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนิ สิ ต
กาหนดให้เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาแคลคลูลั ส ชั้นปี1 (AvgCal) คือตัวแปรตาม (Y) และคะแนนวิชาคณิตศาสตร์การสอบ
ONET (OMath) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ระหว่างผลการเรียนของนิสิตจากทุกโครงการรับเข้าศึกษาต่อ
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
.729
.194
3.758*
.000
1
OMath
.029
.009
.345
3.187*
.002*
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถใช้ได้ (P<0.05) เนื่องจาก
มีสัม ประสิทธิ์อย่างน้อย 1 ค่ า ที่ ส่งผลต่อ AvgCal ซึ่งสอดคล้ องกั บการทดสอบค่ าสัมประสิ ทธิ์ด้ วย t-Test พบว่า
OMath ส่งผลต่อ AvgCal อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 11.90% และ R2adj เท่ากับ 10.8% ดังนั้น
สมการถดถอยที่ได้ คือ
(2)
การวิเคราะห์พบว่า จากคะแนนของการสอบ ONET กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานส่วนหนึ่งในการ
เรียนวิชาแคลลูลัสในชั้นปีที่ 1 การที่จะวัดผลได้อย่างสมบูรณ์ นั้น ต้องอาศัยศึกษาเรียนรู้ของวิชาแคลลูลัสมากขึ้น
เพราะเป็นวิชาที่เจาะลึกลงมาจากวิชาคณิตศาสตร์ในมัธยมปลาย และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง OMath
และ AvgCal มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.345 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่า และเมื่อทดสอบ
นัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวิเคราะห์ นิสิตที่ได้คะแนน ONET กลุ่ม
วิชาคณิ ตศาสตร์มาก จะได้เกรดเฉลี่ยของวิช าแคลลูลัสที่มากตาม เนื่องจากวิชาคณิ ตศาสตร์ในมัธยมปลาย เป็น
พื้นฐานที่สามารถนามาใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งถ้ามีพ้ืนฐานที่ดกี ็จะส่งผลต่อการเรียนมหาวิทยาลัยที่ดี
ได้
2.3 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิต กาหนดให้เกรด
เฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปี 1 (AvgSci) คือตัวแปรตาม (Y) และ คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ
ONET (OSci) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิต
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
.313
.240
1.304
.196
1
OSci
.038
.007
.519
5.286*
.000*
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถใช้ได้ (P<0.05) เนื่องจาก
มีสั มประสิทธิ์อย่า งน้อย 1 ค่ า ที่ส่ งผลต่อ AvgSci ซึ่ งสอดคล้ องกั บการทดสอบค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ด้วย t-Test พบว่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ OSci ส่ ง ผลต่อ AvgSci อย่า งมี นั ย ส าคั ญ (P<0.05) โดยมี ค่ า R2 เท่ า กั บ 26.90% และ R2adj เท่ า กั บ
25.90% ดังนัน้ สมการถดถอยที่ได้ คือ
(3)
การวิเคราะห์จากคะแนน ONET กลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาฟิสิ กส์ 1
ฟิสิกส์ 2 และเคมีในชัน้ ปีที่ 1 เนื่องจาก วิชาฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ 2 และเคมีที่ เรียนในมหาวิทยาลัยมีเนื้อหาคล้ายกับมัธยม
ปลาย และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง OSci และ AvgSci พบว่ามีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.519
แสดงว่ามีความสั มพั น ธ์กัน เชิงบวกในระดั บปานกลาง และเมื่อ ทดสอบนั ยส าคั ญ ของสหสั มพั น ธ์พ บว่า ทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวิเคราะห์ นิสิตที่ได้คะแนน ONET กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มาก จะได้เกรดเฉลี่ยของ
วิชาฟิสิ กส์และเคมีที่มากตาม เนื่องจาก นิสิ ตที่มีความรู้ด้ านวิทยาศาสตร์สูงในระดับมัธยมปลาย จะสามารถทา
ข้อสอบ ONET ได้ดี ส่งผลให้มีความรู้พนื้ ฐานที่ดใี นการศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเนื้อหา
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการนาความรูพ้ ้ืนฐานที่มาจากมัธยมศึกษาปลายมาใช้ค่อนข้างมาก
2.4 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต กาหนดให้เกรด
เฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 (AvgEng) คือตัวแปรตาม (Y) และคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของการสอบ
ONET (OEng) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ระหว่างผลสอบกลุ่มกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษของนิสิต
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
.826
.383
2.154
.034
1
OEng
.059
.016
.394
3.713*
.000*
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถใช้ได้ (P<0.05) เนื่องจาก
มีสัมประสิทธิ์อย่างน้อย 1 ค่า ที่ส่งผลต่อ AvgEng ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ด้ วย t-Test พบว่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ OEng ส่ งผลต่อ AvgEng อย่างมีนั ย ส าคั ญ (P<0.05) โดยมีค่ า R2 เท่ า กั บ 15.50% และ R2adj เท่ ากั บ
14.40% ดังนัน้ สมการถดถอยที่ได้ คือ
(4)
จากการวิเคราะห์คะแนน ONET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาพื้นฐานส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ในชั้นปีที่ 1 เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีเนื้อหาตรงตัวมีขอบเขตอยู่แล้ว ต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ คาศัพท์
ทักษะการพูด อ่าน และฟัง และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง OEng และ AvgEng มีค่า Pearson Correlation
เท่ากับ 0.394 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่า และเมื่อทดสอบนัยสาคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กัน (P<0.05) เมื่อวิเคราะห์พบว่า นิสิตที่ได้คะแนน ONET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษมาก จะได้เกรดเฉลี่ย
2595

Proceedings

ของวิชาภาษาอังกฤษที่มากตาม อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิชาทางภาษาศาสตร์จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ทักษะความชานาญ หากนิสติ ตั้งใจเรียนวิชากลุ่มนี้แล้ว ก็จะส่งผลให้สามารถเรียนได้ดใี นระดับมหาวิทยาลัย
2.5 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคะแนน ONET ทั้ง 8 กลุ่มวิชากับเกรดเฉลี่ยสะสม GPA
ชั้นปีที่ 1 ของนิสิต กาหนดให้ เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาของชั้นปี 1 (GPA) คือตัวแปรตาม (Y) และ คะแนน
ONET
8 กลุ่มวิชา ได้แก่ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของการสอบ ONET (OMath) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ ONET
(OSci) คะแนนวิชาภาษาอังกฤษของการสอบ ONET (OEng) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ระหว่างคะแนน ONET ทั้ง 8 กลุ่มวิชากับเกรดเฉลี่ยสะสม
GPA ชัน้ ปีที่ 1 ของนิสติ
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(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*
1
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*
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถใช้ได้ (P<0.05) เนื่องจาก
มีสัมประสิทธิ์อย่างน้อย 1 ค่า ที่สง่ ผลต่อ GPA ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ดว้ ย t-Test พบว่า
สัมประสิทธิ์ OMath OSci และ OEng ส่งผลต่อ GPA อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) โดยมีคา่ R2 เท่ากับ 45.40% และ
R2adj เท่ากับ 39.0% ดังนัน้ สมการถดถอยที่ได้ คือ
(5)
หากนิสติ มีคะแนน ONET สูง ทัง้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูง จะเป็นผลดีต่อเกรดเฉลี่ย
สะสมเมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 1 เนื่องจากการมีคะแนน ONET ที่ดี สะท้อนให้เห็นว่านิสิตมีความรู้พ้ืนฐานที่ดีเช่นกัน และ
ส่งผลให้สามารถนาความรู้พ้ืนฐานดังกล่าว มาต่อยอดในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) แปรตามคะแนน ONET ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ หรือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคะแนน ONET ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่
นิสิตสอบได้ สามารถนามาใช้คาดเดาหรือพยากรณ์ผลการเรียนและการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในชั้นปีที่ 1 ได้ด้วย
เช่นกัน
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2.6 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคะแนนวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ 1 และเคมี กับคะแนนวิชา
Mechanics1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 กาหนดให้ เกรดวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 ของชั้นปี 1 (Mechanics1) คือตัวแปรตาม
(Y) และเกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส 1 (Cal1) ฟิสิกส์ 1 (Phy1) เคมี (Chem) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ระหว่างคะแนนวิช าแคลคูลัส ฟิสิกส์ 1 และเคมี กับคะแนน
วิชา Mechanics1 ของนิสติ ชั้นปีที่ 1
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-.977
.773
-1.263
.214
Cal1
.497
.265
.271
1.877
.068
1
Phy1
.713
.342
.375
2.087*
.043*
Chem
.190
.492
.069
.385
.702
จากการวิเคราะห์ค วามแปรปรวน (ANOVA) ของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถสร้างได้
(P<0.05) เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์อย่างน้อย 1 ค่า ที่ส่งผลต่อ คะแนน Mechanics 1 ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์ทีละตัวด้วย t-Test พบว่า สัมประสิทธิ์ Phy1 ส่งผลต่อ Mechanics 1 อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยมีค่า
R2 เท่ากับ 36.50% และ R2adj เท่ากับ 31.70% และเมื่อพิจารณาจากกราฟความน่าจะเป็นพบว่าข้อมูลมีการเรียงตัว
เป็นเส้นตรง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอย ดังนั้นสมการถดถอยที่ได้ คือ
(6)
2.7 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง เกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ
กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) กาหนดให้ เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) คือตัวแปรตาม
(Y) และเกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส (AvgCal) วิทยาศาสตร์ (AvgSci) และอังกฤษ (AvgEng) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ระหว่างเกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ
กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA)
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
.858
.056
15.348*
.000*
AvgCal
.212
.029
.348
7.320*
.000*
1
AvgSci
.394
.043
.447
9.189*
.000*
AvgEng
.159
.018
.381
9.061*
.000*
จากการวิเคราะห์ค วามแปรปรวน (ANOVA) ของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถสร้างได้
(P<0.05) เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์อย่างน้อย 1 ค่า ที่ส่งผลต่อ GPA ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทีละตัว
ด้วย t-Test พบว่า สัมประสิทธิ์ทั้งสามชนิดส่งผลต่อ GPA อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 89.70%
และ R2adj เท่ากับ 89.30% และเมื่อพิจารณาจากกราฟความน่าจะเป็นพบว่าข้อมูลมีการเรียงตัวเป็นเส้นตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอย ดังนั้นสมการถดถอยที่ได้ คือ
(6)
และเมื่อผู้ วิจัยได้รวมความสั มพั น ธ์ของสมการ 2 3 และ 4 กับสมการที่ 6 พบว่า สมการความสัม พั น ธ์
ระหว่างเกรดเฉลี่ยตอนจบชั้นปีที่ 1 (GPA) กับคะแนนสอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ (OMath) วิทยาศาสตร์ (OSci) และ
วิชาภาษาอังกฤษ (OEng) แสดงดังสมการที่ 7
(7)
วิเคราะห์ผล จากสมการสามารถสรุปได้ว่า หากนิสิตที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ควรที่จะมีคะแนน
สอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษเท่าไหร่ จึงจะไม่พ้นสภาพการเป็นนิสิตเมื่อจบชัน้ ปีที่
1 หรือหากนิสิตมีคะแนนสอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ จะได้เกรดเฉลี่ยตอนจบชั้น
ปีที่ 1 เท่าไหร่ ทัง้ นี้สมการดังกล่าวมีคา่ ความคลาดเคลื่อนที่มาจากเกรดในวิชาอื่นๆ ที่ไม่ได้นามาคานวณในสมการ

สรุปผล
จากการสารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ามีอัตรา
การลาออกกลางคันของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรอยู่ในระดับที่สูง ประมาณร้อยละ 20 จึงทาการศึกษาโดยรวบรวม
ข้อ มู ล ของนิ สิ ต และสั ม ภาษณ์ นิสิ ต โดยตรง เพื่ อ วิเคราะห์ ห าปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย น จากการ
วิเคราะห์พบว่า โครงการรับเข้าที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ดังนั้นไม่ว่าจะช่อง
ทางการรับเข้าใดๆ ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนิสิต ส่วนขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันนั้น มีผลต่อเกรด
เฉลี่ย สะสม 3 ภาคการศึก ษา (GPA) เนื่องจากรูปแบบการสอน เกณฑ์ก ารให้ คะแนนของโรงเรียนแต่ละขนาดไม่
เหมือนกัน ทาให้ความรู้พนื้ ฐานของนิสติ ไม่เท่ากันด้วย นิสติ สามารถทาการประเมินตัวเองเพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวใน
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การศึกษาชัน้ ปีที่ 1 จากการใช้คะแนนสอบ ONET ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ มา
คานวณโดยใช้ความสั มพัน ธ์ของสมการโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แสดงให้ เห็ นว่า สมการดั งกล่าวมีความ
แม่นยาสูงถึงร้อยละ 89.7 นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า เช่น วิชากลศาสตร์
วิศวกรรม 1 ที่อาจจะส่งผลให้นิสิตมีเกรดเฉลี่ยตอนจบชั้นปีที่ 1 มีเกรดในระดับที่ต่ากว่าที่คานวณไว้ก่อนเข้าศึกษาใน
ระดับปริญ ญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเรียนและการปฏิบัติตัวของนิสิตเป็น หลัก ในการมุ่งมั่น
ศึกษาหาความรู้ นิสิตที่มีคะแนนสอบ ONET สูงก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) สูงตาม
หากนิสิตมีทัศนคติในการเรียน มีเชาว์ปัญญาที่ไม่ดี ไม่ขยัน ไม่ตั้งใจเรียน ก็อาจจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจาก
เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาข้อมูล ส่วนบุ คคลและปัจจั ยในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึก ษาต่อ ใน
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศึกษาการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 192 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่อ งมือ ในการวิจัย และใช้โปรแกรมทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและทดสอบสมมุตฐิ านด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ F-test (One-Way
ANOVA) โดยกาหนดระดับนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน
มากที่สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยอันดับสุดท้าย
คือ ด้านค่าใช้จ่าย โดยที่ความแตกต่างของเชื้อสาย และความแตกต่างของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
คาสาคัญ: 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
บทนา
แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก และเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 หรือเรียกสั้นๆว่า “หนึ่ง
แถบ หนึ่ ง เส้ น ทาง” ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วถู ก ประกาศใช้อ ย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 8 มี น าคม พ.ศ.2558 โดย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่เพียงแสดงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ในขณะเดียวกันยังถูก
ใช้เพื่อพัฒนาแก้ไขนโยบายการศึกษาของประเทศจีนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายใหม่ในการเปิดระบบ
การศึกษาของจีนให้เป็นสากล (Sharma, 2013) เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”ของประเทศ
จีน การพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศจีนไม่ได้มองข้าม เพราะการดาเนินยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง”ทั้งในด้านของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม ประชากร รวมไปถึงศาสนาเป็นต้น ล้วน
จาเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น อีกทั้งหนึ่งในการดาเนินยุทธศาสตร์ที่
ประเทศจีนต้องการคือการให้นานาประเทศ “เข้าใจจีน”
ปัจจุบันประเทศจีนได้เป็นที่จับตามองของนานาประเทศทั่วโลก หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศ
มหาอานาจของโลกเลยก็วา่ ได้ ด้วยกระแสของประเทศจีนทาให้ประชากรทั่วโลก หันมาให้ความสาคัญและสนใจที่จะ
ศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนที่นอกเหนือจากภาษามากยิ่งขึน้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศจีน โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่บรรจุวิชาภาษาจีนลงในหลักสูตรการศึกษาของชาติ (กรมวิชาการ,
2545) มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ประเทศจีน ในพ.ศ.2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจขึ้น และภายหลังก็ได้เปิดหลักสูตร
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน อาทิเช่นในปีพ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในปีพ.ศ.2556 เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และใน
ปี พ .ศ.2557 เปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจี น ศึ ก ษา นอกจากนี้ ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ.2552 เป็ น ต้ น มา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาจีน และได้บรรจุวิชาภาษาจีน1 ไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลั ย ซึ่งทาให้นัก ศึกษาทุก คนไม่ว่าจะศึก ษาในหลัก สูตรใดก็ตาม จะมีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มี
ผู้สนใจเลือกเข้าศึกษาต่อจานวนมาก โดยจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มีจานวนเพิ่มขึน้ เฉลี่ย ร้อย
ละ 26.33 ต่อไปการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาตร
บัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อที่จะทราบถึงปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อ ศึก ษาข้อ มูล ส่วนบุ คคลและปั จจัย ในการตัด สิน ใจเลือ กเข้าศึกษาต่อ ในหลั กสู ตรศึกษาศาตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ผู้วิจัยได้นาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision making) เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ทุกคนนัน้ จะได้พบเจอในชีวติ ประจาวัน ตั้งแต่
การตัดสินใจเรื่องง่ายๆจนกระทัง่ เรื่องที่ยาก การตัดสินใจจะเกิดขึน้ ในสภาพการณ์ที่เราต้องคาดการณ์เกี่ยวกับ
อนาคต หรือเมื่อเรามีทางเลือกระหว่างสองทางเลือกขึ้นไป
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) กล่าวว่า การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการของการเลือกจากหลายๆทางเลือกที่
มีอยู่ ณ วันนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพพ์อย่างที่ต้องการ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การตัดสินใจจึง
เกี่ยวข้องกับมิตขิ องทางเลือกเสมอ เพราะถ้าเราไม่มที างเลือก เราก็ไม่ต้องเลือก เราก็ไม่ต้องตัดสินใจ ดังนัน้ เมื่อต้อง
ตัดสินใจจะต้องมีทางเลือกเสมอ
วุฒิ ฉลวยศรี (2546) นิยามว่าการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกแนวทางปฏิบัติที่คิดว่ามีความคิดว่า
มีความเหมาะสมใช้ในสถานการณ์ การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาเป็นเรื่องของการไตร่ตรอง
มีเหตุผล ฉะนั้นการเลือกแนวทางที่ดที ี่สุดนัน้ จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง ความประหยัดเวลา เวลาที่ใช้และข้อจากัด
จากแหล่งต่างๆให้รอบคอบ
ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ. (2545). การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการในการ
เลือกที่กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจาวัน โดยที่เขาจะเลือกสินค้า
หรือบริการตามข้อมูล และข้อจากัดของสถานการณ์การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดสามารถทาความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การวางแผนการกระจายสินค้าและ
สร้างความยอมรับของผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้น การตั ดสิ น ใจจึ งหมายถึ งกระบวนการเลือ กจากทางเลือกที่ มีม ากกว่า 1 ทางเลือ กขึ้น ไป โดยการ
ตัดสินใจนัน้ จะต้องผ่านกระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แล้ว ค่อยตัดสินใจเลือก ทางที่ดที ี่สุดและมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชูเกียรติ ผุดพรหมราช (2550) ศึกษาสถิตวิ ิเคราะห์การตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนที่ศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กาลังจะเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา2551 จานวน
430 คน เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ลเป็ น แบบสอบถาม ผลการวิจั ยพบว่า อายุ แผนการเรีย น ระดั บ
การศึกษาของบิดามารดา รายได้และรายจ่ายของบิดามารดา ความสนใจในวิชาชีพ อิทธิพลของมหาวิทยาลัย สื่อและ
เทคโนโลยีท างการเรีย น ค่ า เล่ า เรีย น เกณฑ์ ก ารรั บนั ก ศึก ษา ที่ ตั้ง ของมหาวิทยาลั ย และสวัส ดิ ก ารบริก ารของ
มหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เกรี ย งศั ก ดิ์ แสงจั น ทร์ (2549) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตที่
กาลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เพศ รายได้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการของวิทยาลัย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
โกสินทร์ ธรรมเขตต์ และ ภิญโญ จรรยะเจริญ (2549) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อ
ในระดั บอุด มศึก ษาของนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด ปราจี นบุรี พบว่า การศึก ษาโครงงานพิเศษในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ทางด้าน
ตัวบุคคล ด้านการศึกษาต่อ ด้านการเงิน ด้านค่านิยม และด้านการแนะแนว โดยมีสมมุติฐานว่า ปัจจัยแต่ละปัจจัย
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกแตกต่างกัน โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ ทาการศึกษา คือ นัก เรียน นักศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 3 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จานวนทั้งสิน้ 329
คน โดยผลการศึกษาโครงการดังกล่าว พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามาก
ที่สุด คือปัจจัยด้านการเงิน รองลงมา ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่านิยม และปัจจัยที่
ส่งผลน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการแนะแนว
วัฒ นา วั น เพ็ ญ (2545) ได้ ท าการศึก ษาวิจั ย เรื่อ ง การส ารวจปั จ จั ย ที่ ใช้พิ จ ารณาและมี อิทธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเข้าสมัครศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุดคือ การแนะนาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมา การโฆษณาจากสื่อต่างๆ คือ สื่อโทรทัศน์
สื่อหนังสือพิมพ์ และการแนะนาของเพื่อน ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต 5 อันดับแรก
ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสถานที่เรียน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านคุณภาพอาจารย์ และปัจจัยด้านการยอมรับจากบุคคลภายนอก
จากการศึ ก ษาผลงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่า ปั จ จั ย แต่ ล ะด้ า นมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรต่างๆ เช่น รายได้ของผู้ปกครอง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา การยอมรับจากบุคคลภายนอก หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และ
การบริหารจัดการของวิทยาลัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย









ข้อมูลส่วนบุคคล
เชื้อสาย
รายได้ของผู้ปกครอง
แผนการศึกษา

ก า ร ตั ด สิ น ใจ ศึ ก ษ า ต่ อ ใน
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจัย
ด้านหลักสูตร
ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ด้านค่าใช้จา่ ย
ด้านสภาพแวดล้อม

สมมุติฐาน
1. เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
2. เชื้อสายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
3. รายได้ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
4. แผนการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เป็นการศึกษาโดยใช้วธิ ีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครัง้ เดียว (One-Shot Study)
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จานวน 192 คน (ข้อมูลจากส่วนทะเบียนมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จานวน 5 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ เชื้อสาย รายได้ของผู้ปกครอง และแผนการศึกษา
2605

Proceedings

ที่สาเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ ส่วนที่ 2 เป็นข้อคาถามระดับความสาคัญ ของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึก ษาต่อ ในหลั ก สู ต รศึก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการสอนภาษาจี น มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้า หลวง แบบมาตรวั ด
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert scale)

วิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินตามขัน้ ตอนดังนี้
1. นาแบบสอบถามไปให้กลุม่ ตัวอย่างตอบ โดยผู้วจิ ัยเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา ตรวจหาความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามแต่ละฉบับอีกครั้ง ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามที่ ส มบู รณ์ ใช้ได้ จ านวน 192 ชุด และด าเนิน การจั ด ทาตามขั้ น ตอนของการประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
การวิเคราะห์ ข้อมู ลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อพรรณนาลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มประชากรที่
ศึกษา
การทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรที่มีผลต่อการเลื อก
ศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยโปรแกรมทาง
สถิติ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าเพศของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 และเพศ
ชาย จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีเชื้อสายจีน โดยมีจานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ
67.2 และมีเชื้อสายจีน จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาท – 20,000
บาท จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 บาท – 30,000 บาท
จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 30,001 บาท – 40,000 บาท
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 40,001 บาท – 50,000 บาท
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อเดือน สูงกว่า 50,000 บาท จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 แผนการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อนเข้าอุดมศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สาเร็จ
การศึ ก ษาจากแผนการศึ ก ษาภาษาจี น จ านวน 156 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.3 รองลงมาคื อ แผนการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และจบการศึกษาจากแผนการศึกษาอื่นๆก่อน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน
ปัจจัย
มากทีส่ ุด
1.ด้านหลักสูตร
2.ด้านชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
3.ด้านค่าใช้จ่าย
4.ด้านสภาพ
แวดล้อม

107
(55.7)
96
(50.0)
75
(38.9)
69
(35.9)

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มาก ปานกลาง น้อย
จานวน (ร้อยละ)
72
11
2
(37.5)
(5.8)
(1.0)
61
29
6
(31.7)
(15.0)
(3.3)
61
31
10
(31.7)
(16.0)
(5.6)
81
38
3
(42.2)
(19.8)
(1.6)

(N=192)
แปรผล

xˉ

S.D.

4.47

0.65

มาก

4.28

0.78

มาก

3.88

0.79 ปานกลาง

4.13

0.97

น้อยที่สดุ
0
(0)
0
(0)
15
(7.8)
1
(0.5)

มาก

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การสอนภาษาจีน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน
มากที่สุดคือ ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) รองลงมาคือ
ด้านชื่อเสี ย งของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดั บมาก (ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.28 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.78) ด้า น
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) และปัจจัยอันดับสุดท้ายคือ
ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของเพศของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
(N=192)
เพศ
จานวน
S.D.
ค่า t-test
P-Value
xˉ
ชาย
32
4.22
หญิง
160
4.18
หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.43
0.43

0.573

0.598*

จากตารางที่ 3 พบว่าเพศชายมีค่ าเฉลี่ยในการเลือกปั จจัยในการเข้าศึกษาต่อ ในหลัก สูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อยูท่ ี่ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ส่วนเพศหญิงค่าเฉลี่ยในการเลือก
ปั จ จั ย ในการเข้ า ศึก ษาต่อ ในหลั ก สู ต รศึก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการสอนภาษาจี น อยู่ที่ 4.18 ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานข้อที่ 1
จากผลของการวิเคราะห์พบว่า เพศของนักศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลัก สูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาการสอนภาษาจี น มหาวิท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมุตฐิ านที่ตงั้ ไว้ แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างด้านเพศไม่มผี ลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของเชื้อสายของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
(N=192)
เชื้อสาย
จานวน
S.D.
ค่า t-test
P-Value
xˉ
มีเชื้อสายจีน
63
4.17
ไม่มเี ชื้อสายจีน
129
4.19
หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.48
0.40

-0.341

0.022*

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเชื้อสายจีนมีค่าเฉลี่ยในการเลือกปัจจัยในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อยู่ที่ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
มีเชื้อสายจีน ค่าเฉลี่ยในการเลือกปัจจั ยในการเข้าศึกษาต่อในหลั กสู ตรศึก ษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน อยูท่ ี่ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่า งของค่าเฉลี่ยด้วย t-test มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานข้อที่ 2
จากผลของการวิเคราะห์พบว่า เชื้อสายของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเกี่ยวกับเชื้อสายมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของรายได้ของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างมี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
รายได้ของผู้ปกครอง
Sum of Squares
df
Mean Square ค่า F-test P-Value
ระหว่างกลุ่มรายได้
2.887
5
0.577
3.272
0.007*
ภายในกลุ่มรายได้
32.821
186
0.176
รวม
35.707
191
หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้วิจัยได้วเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานข้อที่ 4 จากผลของการ
วิเคราะห์ พบว่า ความแตกต่างของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยรายได้ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
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: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานข้อที่ 5 จากผลของ
การวิเคราะห์ พบว่า ความแตกต่างของแผนการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแผนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างไม่มผี ลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การสอนภาษาจีน มากที่สุดคือ ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.65) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัฒ นา วันเพ็ ญ (2545) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การสารวจปั จจัยที่ ใช้
พิจารณาและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสมัครศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการ
พิจารณาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต มากที่สุดได้แก่ปัจจัยด้านหลักสูตร อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2557) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่มีผลต่อการเลือกเรียนใน
ระดั บอุ ด มศึก ษาที่ ม หาวิทยาลั ย ธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ของนั ก ศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี คื อ ปั จ จั ย ด้ า นหลั ก สู ต ร และยั ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทรงธรรม ธีระกุลและคณะ (2554) ที่ศกึ ษาลาดับความสาคัญเปรียบเทียบความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ จากนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 พบว่าลาดับความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตรเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของรายได้ของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง พบว่า ความแตกต่าง
ของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peng Liting (2014) ซึ่งได้ศึกษา
ปั จจั ยที่ ส่งผลต่อ แรงจู งใจในการเรีย นวิชาภาษาจี น ของนั ก ศึก ษามหาวิทยาลั ยสยาม ซึ่ งผลการวิจั ยพบว่าการที่
ครอบครัวมีเชื้อสายจีนนัน้ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของเชื้อสายของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่า เชื้อสายมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสินทร์ ธรรมเขตต์ และ ภิญโญ จรรยะเจริญ (2546) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่า ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากที่สุด คือปัจจัยด้านการเงิน อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรา หอมจรรยา (2545) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่ปีผลต่อการเลือกอาชีพของ
บัณฑิตใหม่ระดับ ปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย บูรพา พบว่าหนึ่งในปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คือ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
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ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ขึน้ อยูก่ ับปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นสาคัญ ดังนั้นสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2. จากผลการวิจัยครั้งนี้พ บว่า ความแตกต่างของเชื้อสายมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และจากข้อมูลพบว่าไม่เพียงแต่คนที่มีเชื้อสายจีนเท่านั้นที่สนใจเข้ามา
ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจึงไม่จาเป็นต้องเน้นไปกลุ่มเป้าหมายที่มีเชื้อสายจีน
เท่านัน้
3. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความแตกต่างของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าแต่ละกลุ่มรายได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ดังนัน้ มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับความแตกต่างของกลุ่มรายได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ปัจจัยการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นสาคัญ การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาว่าส่วนใดของหลักสูตรที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวมากที่สุด เช่น เนื้อหารายวิชาภายในหลักสูตร การบริหารจัดการภายในหลักสูตร หรือ
อาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรเป็นต้น เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความแตกต่างของเชื้อสายมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาว่าความแตกต่างของเชื้อสายมีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อในหลักสูตร หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนหรือไม่ เช่น ความแตกต่างของเชื้อสาย มีผล
ต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและวัฒ นธรรมจีน และ
สาขาวิชาจีนศึกษาหรือไม่
3. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความแตกต่างของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาว่าความแตกต่างรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนหรือไม่ เช่น ความแตกต่างของ
รายได้ผู้ปกครอง มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน และสาขาวิชาจีนศึกษาหรือไม่
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ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อ ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิช า
ภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย
คือครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จานวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จานวน 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจากปัญหามากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและ
การน าหลั กสู ต รไปใช้ ด้ านสื่อการเรีย นการสอน ด้ านการวั ดผลและประเมิน ผล และด้านครูผู้ สอน (2) แนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัด
อบรมด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดทาสื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ ง การสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการลดภาระหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากการสอน ผล
การศึกษาครั้งนี้สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

คาสาคัญ: ปัญหาการจัดการเรียนการสอน แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
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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

บทนา
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญ เพิ่มมากขึ้นในฐานะภาษาของโลก ( world language)ภาษาอังกฤษกลายเป็ น
ภาษากลางของโลก ซึ่งเป็นภาษาที่ประชากรของโลกใช้ตดิ ต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นหลัก แม้วา่ ประชากรจากที่หนึ่งจะ
ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจาชาติ แต่เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารเป็นหลัก ดังที่ CRYSTAL (2003) กล่าวว่า ภาษาของโลกเป็นภาษาที่ผู้คนใช้มากกว่าภาษาอื่นๆ และ
ภาษาอังกฤษก็มสี ภานะเป็นภาษาของโลกในปัจจุบันอย่างแท้จริง
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations
หรือ ASEAN) ภายใต้การนาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ได้ประสานความร่วมมือจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ประเทศสมาชิกอาเซียนกาหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานระหว่า งประเทศสมาชิก ดั งปรากฏใน กฎบั ต รอาเซี ย นข้อ 34 บั ญ ญั ติว่า “The working language of
ASEAN shall be English” (The Association of Southeast Asian Nations, 2007)
ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสาหรับพลเมืองอาเซียน ในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธ์
สู่โลกกว้างของอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พ รมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของพลเมืองอาเซียน คู่กับภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่งอันเป็น
ภาษาประจาชาติของแต่ละคน ดังนั้นการให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่
สอง หรือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ รองลงมาจากภาษาประจาชาติ ทั้งในระดับ
ปฐมวัยจนถึ งการศึกษาตลอดชีวิต เป็ น อีก ยุทธ์ศ าสตร์หนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรีย มการพั ฒ นา
ประชากรของตนให้พร้อมกับความร่วมมือของประชาคมอาเซียน
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การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในประเทศไทยนั้ น เป็ น การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language) หมายถึง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่หรือภาษาที่สอง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้
ติดต่อสื่อสาร (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) หรือผู้เรียนและสังคมของผู้เรียนมีข้อจากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้ เรี ย นอาจประสบปั ญ หาในการผลิ ต ภาษาอั ง กฤษออกมา กล่ า วคื อ ไม่ ส ามารถสื่ อ สารความต้ อ งการโดยใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่หรืออาจจาเป็นต้องใช้เวลาสักพักในการสร้างภาษาอังกฤษขึ้นมา ดังที่ Kachru (1985) ได้
อธิบายบทบาทและการใช้ภาษาอังกฤษของคนทั่วโลกที่แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (Kachru’s ‘three circles’ model for
conceptualizing World Englishes) ดังนี้ 1. กลุ่มวงใน (Inner-Circle Countries) คือประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมของ
ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก หรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริก า
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย และประเทศนิว ซีแ ลนด์ 2. กลุ่ มวงนอก (Outer-Circle Countries) คื อกลุ่ ม
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมมาก่อน 3. กลุ่มวงขยายรอบนอก (Expanding-Circle countries) คือ กลุ่ม
ประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน มีภาษาแม่เป็นภาษาราชการและใช้ติดต่อสื่อสารเป็นหลัก แต่มีการ
เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศอียิปต์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
ในประเทศไทย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ถูกกาหนดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาในประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นเด็ก
เล็ก โดยมีระยะเวลาเรียน 3 ปี ระดับประถมศึกษา หมายถึ ง การศึกษาที่มุ่งให้ ผู้เรีย นมีค วามรู้ความสามารถขั้น
พื้นฐาน ในเวลาเรียน 6 ปี และระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีระยะเวลาเรียน 6 ปี
ดังที่ ก ล่ าวมาแล้ วจะเห็ น ว่า เด็ ก ไทยทุ ก คนได้ เรีย นภาษาอั งกฤษมากกว่า 10 ปี ต ามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่คนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ดีเท่าที่ควร ดังผลที่ปรากฏใน Education First
English Proficiency Index (2015) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษในลาดับที่ 62
จากทั้งหมด 70 ประเทศ และอยู่ในกลุ่มระดับความสามารถต่ามาก ตามหลังประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประ
สิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม แต่มีลาดับสูงกว่าประเทศกัมพูชาเพียงประเทศ
เดียว
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้มกี ารวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ในระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน และนาผลการประเมินมา
เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรีย นต่ อ ไป ดั งนั้ น สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนที่ เรี ย นในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ที่เรียกว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test หรือ O-NET) ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
หรือ สทศ.
ดังนั้น นั กเรีย นไทยทุ ก คนจะต้อ งเข้ารับการทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ในวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นกลุ่มวิชาหลักที่ตอ้ งได้รับการทดสอบ แต่ปรากฏว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
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พื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งประเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2554, 2555,
2556, 2557 และ 2558 เปรียบเทียบระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 30.49, 28.71, 30.35, 27.46 และ 30.62
ตามลาดับ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ งประเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2554 , 2555,
2556, 2557 และ 2558 เปรียบเทียบระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 21.80, 22.13, 25.35, 23.44, และ 24.98
ตามลาดับ
ทั้งนี้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีสถานศึกษาในสังกัดใน
จังหวัดพะเยา จานวน 18 โรงเรียน ปรากฏตามรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2558) ระบุวา่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2554, 2555, 2556 ,2557 และ 2558 ระดับเขตพื้นที่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 29.52, 29.50, 31.25,27.79 และ 32.58 ตามลาดับ และ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554, 2555,
2556 ,2557 และ 2558 ระดั บเขตพื้น ที่ ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 36 มีค ะแนนเฉลี่ย ดั งนี้
20.35, 21.21, 24.94, 22.79 และ 25.08 ตามลาดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษา 2555, 2556 ,2557 และ 2558 ระดับจังหวัด ของโรงเรียนในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 29.31, 30.93, 27.82 และ
32.70 ตามลาดับ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึ ก ษา 2555, 2556 ,2557 และ 2558 ระดั บ จั งหวั ด ของโรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 20.76, 24.54, 22.17 และ 24.23 ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา มีคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แต่ขณะเดียวกันผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี
การศึก ษา 2555 จนถึ ง ปี ก ารศึก ษา 2558 มีค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บจั งหวั ด ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศทุ ก ปี
การศึกษา
ขณะเดียวกัน รัชนี อมาตยกุล (2556) ได้กล่าวในบทความ ปัญหาของครู คุณภาพของครู ว่า หลังการปฏิรูป
การศึกษาครั้งใหญ่เมื่อปี 2542 ผู้คนต่างสงสัยว่าประเทศเรากาลังพัฒนาไปถูกทางหรือไม่ ครูสอนสาระวิชามากมาย
แต่ เด็ ก กลั บ เรี ย นรู้ ไ ด้ น้ อ ย (Teach more, Learn less) ซึ่ ง ตรงข้ า มกั บ ประเทศสิ ง คโปร์ ที่ ค รู ส อนสาระวิช าไม่ ม าก
จนเกินไป แต่เด็กเรียนรู้ได้มาก (Teach less, Learn more) ทั้งนี้ เนื่องจากครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนมีภาระงานให้
ทามากมายเกินจาเป็น ครูผู้สอนถูกดึงเวลาออกไปจากเด็กจนแทบไม่ได้สอนหนังสือ อย่างไรก็ตามประเทศไทยน่า จะ
ดาเนินนโยบายทางการศึกษาผิดทาง เพราะเมื่อครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนเหนื่อยมากขึ้น มีภาระงานมากขึ้น แต่
เด็กๆกลับมีผลการศึกษาลดลง อีกทั้งทักษะและสรรถนะของผู้เรียนก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะเห็นได้
จาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานทั่วประเทศตกต่าอย่างน่าใจหาย
ทั้งนี้ การประเมินผลการศึกษาโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์
สาคัญคือ การควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนว่า ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะตรงตาม
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เนื้อหา และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ อีกทั้ง สะท้อนว่าครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ และมีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
ผู้วิจัยจึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เห็นปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริง และ
เพื่อหาแนวทางที่ครูผู้สอนต้องการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดผลประเมินผล ให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม ในจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ทบทวนวรรณกรรม
การจัดการเรียนการสอน
วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช์ (2542) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบมา
ครอบคลุมการดาเนินงาน ตัง้ แต่การวางแผนการจัดการเรียนการสอน จนถึงการวัดผลประเมินผล
Hough & Duncan (1970) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของ
ตนเอง เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนจึงประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตร คือ การศึกษาเป้าหมายของการศึกษา เข้าใจจุดประสงค์รายวิชา ตัง้ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาหลักสูตรได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การเลือกวิธีสอน และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอนได้ตงั้ ไว้
3. ด้านการวัดผล คือ การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ผลได้จริง
4. ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน คือ ความสามารถประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
ได้
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนรู้และเป็นกระบวนการสาคัญในการ
นาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
บทบาทของครูผู้สอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
ได้แก่
1. ศึ ก ษาวิเคราะห์ ผู้ เรีย นเป็ น รายบุ ค คล แล้ ว น าข้ อ มู ล มาใช้ในการวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ท้ า ทาย
ความสามารถของผู้เรียน
2. กาหนดเป้าหมาที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้า นความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด
หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เพื่อนาผู้เรียนไปสูเ่ ป้าหมาย
4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
5. จั ด เตรี ย มและเลื อ กใช้ส่ื อ ให้ เหมาะสมกั บ กิ จ กรรม น าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดั บ
พัฒนาการของผู้เรียน
7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง
ชาตรี สาราญ (2544) ได้อธิบายว่า ครูมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีตอ่ การเรียน
ครูต้องจัดการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศสนุกสนาน โดยเน้นความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัด
สภาพแวดล้อมมีส่วนสาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้
ปฏิบัติการเรียนด้วยตนเอง นอกจากนี้ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ต อบสนองต่อความหลากหลายและ
ความแตกต่างของความรู้พนื้ ฐานของผู้เรียนที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน
บทบาทของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
ได้แก่
1. กาหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
2. เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ ความรู้ ตัง้ คาถาม คิดหาคาตอบ หรือ
หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ
3. ลงมือปฏิบัตจิ ริงจัง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ดว้ ยตนเอง และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
4. มีปฏิสัมพันธ์ ทางาน ทากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครูผู้สอน
5. ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
Steven Krashen (1982) ได้กล่าวถึง บทบาทของภาษาแม่ (Role of first language) ว่าภาษาแม่ส่งผลต่อการ
รับรู้ภาษาที่สอง แต่อาจจะช่วยเกื้อหนุนกัน ได้ เช่น เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจกฎของภาษาที่สอง ผู้เรียนจะย้อนกลับไปที่
ภาษาแม่เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่คล้ายกัน (Susan M. Gass et al, 2013)
Gardner and Lambert (1972) ได้อธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับความสาเร็จในการเรียน
ภาษา โดยการสร้างทัศนคติที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนภาษาได้สาเร็จ ขณะเดียวกัน ความสาเร็จในการเรียนภาษาจะ
ส่งผลย้อนกลับไปที่ทัศนคติที่ดขี องผู้เรียน ด้วย
สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี และเครือ ข่ ายการเรี ย นรู้ ต่า งๆที่ มีอ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ยกตั ว อย่า งเช่น บั ต รค า รูป ภาพ นิต ยสาร บทเพลง
ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา แผ่นพับ และปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เต็มไปด้วย
ความน่าสนใจ มีคุณค่า ชวนคิด ติดตาม และกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระวิชาได้ง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ครูผู้สอนต้องร่วมมือกับผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษา และชุมชนในการจัดหาและจัดทาสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(กรมวิชาการ, 2544)
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การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมิน ผลการเรีย นรู้ ในทุก ระดั บ ทั้ ง ระดั บชั้น เรีย น ระดั บ สถานศึกษา ระดั บเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา และระดั บชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ดังนี้
1. การประเมินระดับชัน้ เรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูใ่ นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการ
เป็นปกติและสม่าเสมอในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคประเมินหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม
การประเมินชิ้นงาน การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่
2. การประเมินระดั บสถานศึก ษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการ
ประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ สามารถนาผลการ
เรียนของผู้เรียนมาปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณ ภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ 6 ชั้นมั ธยมศึก ษาปี่ ที่ 3 และชั้น มั ธยมศึกษาปี่ ที่ 6 เข้ารั บการประเมิน ผลจากการประเมิน ใช้เป็ น ข้อ มู ล ในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆเพื่อนาไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
สุวิม ล ว่องวานิช (2546) ได้ อธิบายถึ ง การประเมินผลตามสภาพจริง ว่าเป็นกระบวนการตัดสิ นความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เหตุการณ์ และเรื่องราวที่ผู้เรียนมักจะ
ประสบในชีวิตประจาวันเป็นสิ่งเร้าให้ ผู้เรียนตอบสนอง ผ่านการแสดงออก และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะสะท้อนว่า
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะมากน้อยเพียงใด
กรมวิชาการ (2546) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ พั ฒ นาการและคุณ ธรรมของผู้เรียน ดังนั้ นระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จะเน้นไปที่การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงสภาพจริงของการจัดการ
เรียนการสอนและสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน รวมถึงข้อมูลที่นามาประเมินต้องมาจากแหล่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงระหว่ าง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทิพาชา นวลหลง (2558) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 4-6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดาราราชวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า ปัญหา
ด้านห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาระดับมากที่สุด ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษใช้การได้ไม่ดีและ
อุ ป กรณ์ ก ารสอนในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษาอั ง กฤษไม่ ส มบู ร ณ์ ตามมาด้ ว ย ปั ญ หาด้ า นงบประมาณ ได้ แ ก่
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่าวิชาอื่น ปัญ หาด้านความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครู ได้แก่
ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากเกินไป ครูผู้สอนใช้ภาษาอัง กฤษไม่คล่อง ครูผู้สอน
ไม่มีโอกาสได้ดูงานหรืออบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนไม่เคยฝึกใช้ภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนใช้ภาษาและสื่อความหมายกับนักเรียนไม่ถูกต้อง ปัญหาด้านสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ส่ือการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ใช้สอนไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน ครูผู้สอนขาด
ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนขาดความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ไม่ทันสมัย และสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ใช้สอนไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของนักเรียน ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ครูผู้สอนขาดความชานาญในการสอน และความแตกต่าง
ของนักเรียนมีมากเกินไป ปัญ หาด้านหลักสูตรและการใช้ ได้แก่ ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีมากเกินไป และปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลเป็นปัญหาค่อนข้าง
น้อยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากงานวิจั ยดั งกล่าว ผู้วิจั ยสามารถนามาเป็ น แนวทางและนาไปประยุก ต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ทางด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู
Noom-ura (2013) ได้ศึกษาปัญหาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของผู้สอน พบว่า ปัญหาด้านผู้เรียนเป็นปัญหามากที่สุดสาหรับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาด้วยปัญหา
ด้ านการวัด ผลประเมิน ผล ปั ญ หาด้ า นปั จ จั ย อื่น ๆ ปั ญ หาด้ านหลั ก สู ต รและหนั งสือ เรี ยน และปั ญ หาด้ านผู้ ส อน
ตามลาดับ ทั้งนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาด้านผู้เรียนว่า ผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่บ่งชี้ว่า
การสอนภาษาอังกฤษประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ได้แก่ การประชุ มสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ใน
ด้านกลยุทธ์การสอน ความชานาญด้านภาษาอังกฤษ การสอนทักษะการฟัง -พูด การสอนภาษาและวัฒนธรรม และ
การสอนทักษะการเขียน
จากงานวิจั ยดั งกล่าว ผู้วิจั ยสามารถนามาเป็ น แนวทางและนาไปประยุก ต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ทางด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวทางความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครู
จิต รา อินทจักร์ (2548) ได้ศึกษาสภาพและปัญ หาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัญหาด้าน
หลักสูตรเป็นปัญหามากที่สุด คือ วิธีการจัดทาหลักสูตรที่ใช้สอนและการจัดทาหลักสูตรที่สอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตามมาด้วยการเขียนคาอธิบายรายวิชา การกาหนดหน่วยการเรียนรู้ใน
หลักสูตรที่ใช้สอน และการจัดทาหลักสูตรที่ใช้สอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นปัญหาระดับมาก คือ ความรู้และทักษะในการเขียนแผนการสอน การดาเนินการตามแผนการสอนที่วาง
ไว้ การสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมครบทุกทักษะในแต่ละ
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แผนการสอน ปัญหาด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ เป็นปัญหาระดับมากที่สุด คือ การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอน และการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม การสนับสนุนให้ นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษนอกห้อ งเรียน การให้นั กเรียนมีโอกาสได้ฝึก การใช้ภ าษากั บ
ชาวต่างชาติ และงบประมาณที่โรงเรียนสนับสนุนในการจัดซื้อและจัดทาสื่อการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลเป็น
ปัญหาระดับมาก คือ การวิเคราะห์ขอ้ สอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน และการให้นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล
จากงานวิจั ยดั งกล่าว ผู้วิจั ยสามารถนามาเป็ น แนวทางและนาไปประยุก ต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ทางด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ระเบียบวิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในจังหวัดพะเยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นการวิจัยกึ่งปริมาณกึ่งคุณภาพ (mixed method Research)
ใช้แบบสอบถามรายข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยมีลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึ กษาในจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 115 คน จาก 18 โรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีทั้งหมด
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) โดยวิเคราะห์หาความถี่ และร้อยละเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บปั ญ หาการจั ดการเรียนการสอนของครูผู้ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
หลั ก สู ต รและการน าหลั ก สู ต รไปใช้ ด้ า นครู ผู้ ส อน ด้ า นผู้ เรี ย น ด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอน และ ด้ า นการวั ด ผล
ประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดระดับ (Rating scale) ของลิเคริ์ท (Likert) โดยมีการแปลความหมายระดั บ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
หมายถึง เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
หมายถึง เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
หมายถึง เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
หมายถึง เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
หมายถึง เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกั บความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะอื่น ๆที่ เกี่ ยวข้ องกั บแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด
นามาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุป แล้วนาเสนอในรูปแบบความเรียง
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ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86.09) มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 48.70)
มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 54.78) สาขาวิ ช าที่ จ บการศึ ก ษาคื อ ภาษาอั ง กฤษ (ร้ อ ยละ 74.78)
ประสบการณ์ด้านการสอนระหว่าง 6 – 10 ปี (ร้อยละ 38.26) จานวนรายวิชาที่สอนคือ 2 รายวิชา (ร้อยละ 41.74)
และไม่เคยศึกษาดูงาน อบรม หรือศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ร้อยละ 74.78)
2. จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้เรียนเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ด้านหลักสูตรและการ
นาหลักสูตรไปใช้เป็นปัญ หาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ด้านสื่อการเรียนการสอนเป็นปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ด้านการวัดผลประเมินผลเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปาน
กลาง และด้านครูผู้สอนเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลางตามลาดับ รายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
N = 115
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
S.D.
ระดับ
อันดับ
xˉ
3.22
1.04
2
1. ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
ปานกลาง
2. ด้านครูผู้สอน
3.09
1.11
ปานกลาง
5
1
3. ด้านผู้เรียน
3.49
0.92
มาก
3
4. ด้านสื่อการเรียนการสอน
3.19
0.91
ปานกลาง
4
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.10
0.87 ปานกลาง
โดยรวม
3.21
0.97 ปานกลาง
ผลการศึกษาปัญ หาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้
ดังนี้
ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรี ย งค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ การน ากระบวนการวิ จั ย เข้ า มาใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษ (xˉ = 3.31, S.D. = 0.95 ) การใช้ส่อื การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน (xˉ = 3.30, S.D. = 1.03) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ (xˉ = 3.26, S.D. = 1.09) และ
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานในวิชาภาษาอังกฤษ (xˉ = 3.24, S.D. = 1.10) ตามลาดับ
ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย
ได้แก่ ภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน (xˉ = 3.50, S.D. = 1.11) การสอนทักษะการเขียน (xˉ = 3.30,
S.D. = 1.12) การเขียนแผนการสอนเพื่อนาไปใช้ได้จริงในการสอน (xˉ = 3.26, S.D. = 1.11) การสอนทักษะการพูด (xˉ =
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3.24, S.D. = 1.15) การดาเนินการสอนตามแผนที่วางไว้ (xˉ = 3.23, S.D. = 1.11) และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (xˉ = 3.18, S.D. = 1.18) ตามลาดับ
ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (xˉ = 3.77, S.D. = 0.99) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน (xˉ = 3.68, S.D.
= 0.85) ความขยัน ฝักใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (xˉ = 3.59, S.D. = 0.91) การขาดความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาอั งกฤษของผู้ เรีย น (xˉ = 3.56, S.D. = 1.04) ทั ก ษะการฟั งภาษาอั งกฤษของผู้ เรี ยน (xˉ = 3.54, S.D. = 0.87)
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน (xˉ = 3.53, S.D. = 0.95) พื้นฐานความรู้ภาษาอัง กฤษของผู้เรียน (xˉ = 3.50,
S.D. = 0.85) และภาษาไทยมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (xˉ = 3.49, S.D. = 0.93) ตามลาดับ
ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ งบประมาณที่โรงเรียนสนับสนุนในการจัดซื้อ/จัดทาสื่อการสอน (xˉ = 3.45, S.D. = 1.05) การให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอน (xˉ = 3.31, S.D. = 0.81) การใช้ส่ือของเจ้าของภาษาในการเรียนการสอน (xˉ
= 3.23, S.D. = 0.87) การจัดหาและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (xˉ = 3.22, S.D. = 0.96) ความรู้และทักษะ
ในการผลิตสื่อการสอน (xˉ = 3.19, S.D. = 0.86) และการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (xˉ = 3.18, S.D. = 1.00) ตามลาดับ
ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนในทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x =3.43, S.D. = 0.81)การวิเคราะห์
ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (xˉ = 3.30, S.D. = 0.70) การจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดทาเครื่องมือประเมินผล
ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนอย่างเป็นมาตรฐาน (xˉ = 3.24, S.D. = 0.83) วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
ในทักษะการฟัง (xˉ = 3.20, S.D. = 0.77) วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนในทักษะการเขียน (xˉ = 3.17, S.D. = 0.80)
วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนในทักษะการพูด (xˉ = 3.15, S.D. = 0.78) และการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อ
นามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู (xˉ = 3.14, S.D. = 0.84) ตามลาดับ
3 ผลการวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกั บแนวทางพั ฒ นาการจั ดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 โดยเรียงลาดับความถี่
3.1 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
3.1.1. ควรจัดอบรมด้านการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
3.1.2. ควรกาหนดหลักสูตรที่มีเป้าหมายชัดเจน มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
3.1.3. ควรจัดอบรมด้านการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนจัดทาคาอธิบายรายวิชาและแผนการ
จัดการเรียนรู้
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3.2 ด้านครูผู้สอน
3.2.1. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ไม่ใช้ภาษาไทย เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.2. ควรลดภาระหน้าที่อ่นื นอกเหนือจากการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวลาเตรียมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.3. ควรพั ฒ นาความรู้ ข องตนเองอยู่ เสมอ พร้ อ มกั บ ได้ รับ การอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศัก ยภาพครูผู้ ส อนภาษาอั งกฤษ ทั้ งด้ านหลั ก สู ต ร การจั ด การเรียนรู้ การจัด ทาสื่อ การเรีย นการสอน การเขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน และการวัดผลและประเมินผลในแต่ละทักษะ
3.3 ด้านผู้เรียน
3.3.1. ควรปรับทัศนะคติข องผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ โดยชี้ให้เห็นความสาคัญ ของ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
3.3.2. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับขยายมุมมองการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนในต่างประเทศ หรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม การใช้
ภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ดา้ นภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน
3.3.3. ควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกัน
3.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน
3.4.1. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้มีส่ือการ
เรียนการสอนเพียงพอและมีความหลากหลายต่อผู้เรียน
3.4.2. ควรจั ด อบรมการจั ด ท าสื่ อ การเรี ย นการสอน โดยใช้ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุน เพื่อให้ส่ือการเรีย นการสอนมีความทันสมัย สามารถนามาใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.4.3. ควรให้ความสาคัญกับการใช้ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน และสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนที่สอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.5.1. ควรวัดผลและประเมินผลที่ เหมาะสมและสอดคล้อ ง ตรงตามจุ ดประสงค์ ก าร
เรียนรู้
3.5.2. ควรวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปรับปรุง
แก้ไขการเรียนรู้ของตนเอง
3.5.3. ควรให้ความสาคัญกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดย
ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน
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3.6 ความต้องการด้านการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3.6.1. ต้องการให้จัดอบรมด้านการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ทักษะการพูด
3.6.2. ต้องการให้จัดอบรมด้านวิธีการและเทคนิคการสอน กิจกรรมเสริมแรงจูงใจผู้เรียน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.6.3. ต้อ งการให้จั ดอบรมด้านการจัด ทาสื่อการเรียนการสอนให้มีค วามทั นสมัย ใช้
เทคโนโลยีชว่ ยจัดทาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
3.6.4. ต้อ งการให้ จั ด อบรมด้ านการวิจั ยในชั้น เรีย น เพื่ อน าผลการวิจัย ไปพั ฒ นาการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 115 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ มีประสบการณ์ ด้ านการสอนระหว่าง 6 – 10 ปี จานวนรายวิชาที่ส อนคือ 2
รายวิชา และ ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางไปศึกษาดูงาน อบรม หรือศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ที่เคยเดินทางไปศึกษาดูงาน อบรม หรือศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
มีจานวนเพียงร้อยละ 25.22 เท่านัน้
ด้านผู้เรียน พบว่า เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ทั้งนี้ครูผู้สอนเห็นว่า ผู้ เรียนมีปัญหา
เกี่ยวกับ ทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้าน ฟัง พูด และเขียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อีกทัง้ ผู้เรียนยังขาดความ
กระตื อ รื อ ร้ น ใฝ่ เรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ และขาดความมั่ น ใจในการสื่ อ สารภาอั ง กฤษ เนื่ อ งจากพื้ น ฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน สอดคล้องกับ
Steven Krashen (1982) ที่ ได้ ก ล่าวว่า ภาษาแม่ มีบทบาทต่อ การรับรู้ภ าษาที่ ส อง และสอดคล้อ งกั บงานวิจั ยของ
Noom-ura (2013) ที่ได้ศึกษาปัญ หาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและความต้องการพัฒ นาสมรรถนะทาง
วิชาชีพของผู้สอน และพบว่า ปัญหาด้านผู้เรียนเป็นปัญหามากที่สุดสาหรับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะผู้เรียนเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ บ่ งชี้ว่าการสอนภาษาอั ง กฤษประสบผลส าเร็จ อย่า งไรก็ ต ามครูผู้ ส อนวิชาภาษาอั ง กฤษระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยาได้เสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาด้านผู้ เรียน ว่าควรปรับทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อ
ภาษาอังกฤษ โดยให้มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Gardner and Lambert (1972) ที่กล่าวว่า การสร้างทัศนคติที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนภาษาได้สาเร็จ
ขณะเดียวกัน ความสาเร็จในการเรียนภาษาจะส่งผลย้อนกลับไปที่ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน อีกด้วย นอกจากนี้ครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยายังเสนอแนะให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับขยายมุมมองการ
เรีย นรู้ภ าษาอั งกฤษ โดยการจัด กิจ กรรมแลกเปลี่ย นนั กเรียนกั บโรงเรียนในต่างประเทศ หรือการศึก ษาดูงานใน
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน นอกจากนี้
ครูผู้สอนควรกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วธิ ีการสอนและเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกัน
ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ พบว่า เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดย
ครูผู้สอนเห็นว่า การนากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาที่
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สาคัญมาก เนื่องจากครูผู้สอนที่จะนากระบวนการวิจัยมาใช้ตอ้ งมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการ
ดังกล่ าว รวมถึ งการใช้ส่ือการเรียนรู้วิชาภาษาอั งกฤษให้เกิดประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผลต่อ ผู้เรียน นอกจากนี้
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยายังมองว่า การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานในวิชาภาษาอังกฤษยังคงเป็นปัญ หาสาคัญ สอดคล้องกับ จิตรา อินทจักร์
(2548) ที่ศกึ ษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ และพบว่า ปัญหาด้านหลักสูตรเป็นปัญหามากที่สุด
เนื่องจากครูผู้สอนต้องการให้ส่งเสริม การจัดทาหลักสูตรที่ใช้สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และ
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น รวมถึงการเขียนคาอธิบายรายวิชา การกาหนดหน่วยการเรียนรู้ ในหลักสูตรที่ใช้สอน
อย่างไรก็ตามครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อปรุงปรุงและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดอบรมด้านการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และสามารถนาไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน และควรจัดอบรมด้านการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนจัดทาคาอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้
โดยกาหนดหลักสูตรที่มีเป้าหมายชัดเจน มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับชั้น เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Hough & Duncan (1970) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่นื เกิดการเรียนรู้ ตามจุดประสงค์รายวิชาที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาหลักสูตรได้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนเห็นว่า
งบประมาณที่โรงเรียนสนับสนุนในการจัดซื้อ/จัดทาสื่อการสอนไม่เพียงพอ ครูผู้สอนยังขาดความรู้และทักษะในการ
ผลิตสื่อการสอนสมัยใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการผลิตสื่อ การจัดหาและใช้ส่ือของเจ้าของภาษาในการเรียนการ
สอน และผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอน รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สอดคล้องกับ ทิพาชา นวลหลง
(2558) ที่ ศึกษาสภาพและปัญ หาการจัด การเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เครือข่ายกลุ่ ม
โรงเรียนดาราราชวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และพบว่า ปัญหาด้านงบประมาณ
เป็นปัญหาสาคัญลาดับที่สอง เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และ
โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่าวิชาอื่น อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอั งกฤษระดั บมั ธยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด พะเยา ได้ เสนอแนะแนวทางเพื่ อ ปรุ งปรุง และแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ าวว่า
หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้มีส่ือการเรียนการสอน
เพียงพอและมีความหลากหลายต่อผู้เรียน ขณะเดียวกันก็ควรจัดอบรมการจัดทาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุน เพื่อให้ส่อื การเรียนการสอนมีความทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน
ที่สอน สามารถนามาใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ระบุว่าครูผู้สอนต้องจัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง กรมวิชาการ (2544) ที่ระบุว่า สื่อ
การเรียนการสอนที่ครูผู้สอนนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี และเครือ ข่ ายการเรี ย นรู้ ต่า งๆที่ มีอ ยู่ ในท้ อ งถิ่ น ยกตั ว อย่า งเช่น บั ต รค า รูป ภาพ นิต ยสาร บทเพลง
ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา แผ่นพับ และปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เต็มไปด้วย

2626

Proceedings

ความน่าสนใจ มีคุณค่า ชวนคิด ติดตาม และกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระวิชาได้ง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ครูผู้สอนต้องร่วมมือกับผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษา และชุมชนในการจัดหาและจัดทาสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนเห็นว่า
วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนในทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด เป็นวิธีการ
ที่สาคัญและประเมินผลได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดทาเครื่องมือ
ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนอย่างเป็นมาตรฐาน ตามมาด้วยการวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน และการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับจิตรา อินทจักร์ (2548) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวั ดอุตรดิตถ์ และพบว่า ปัญหา
ด้านการวัดผลประเมินผลเป็นปัญหาระดับมาก เนื่องจากพบปัญหาการวิเคราะห์ข้อสอบที่จะใช้ในการประเมินผลการ
เรียน และการให้นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อปรุงปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า ครูผู้สอนต้องวัดผลและ
ประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของ
ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของตนเอง ให้ความสาคัญ กับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง ให้ครอบคลุมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการ
เขียน สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่อธิบายว่าการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้ งอยู่บนหลักการ
พื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ซึ่ งเป็ น เป้าหมายหลั ก ในการวั ดและประเมินผลการเรีย นรู้ โดยการวั ดผลและประเมิน ผลเป็ นส่ วนหนึ่ง ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องดาเนินการเป็นปกติและสม่าเสมอในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค
ประเมินหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การประเมินชิ้นงาน การใช้แบบทดสอบ เป็นต้นเพื่อตรวจสอบว่า
ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่
ด้านครูผู้สอน พบว่า เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนเห็นว่า ครูผู้สอนมี
ภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน ทาให้ไม่มีเวลาไปทุ่มเทและเตรียมการสอน ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญ
ลาดับแรก ครูผู้สอนยังขาดความรูใ้ นการสอนทักษะการเขียน ทักษะการพูด และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งไม่สามารถดาเนินการสอนตามแผนการสอนที่เขียนไว้ไปใช้ได้จริงในการสอนเนื่องจากข้อจากัด
ด้านเวลา สอดคล้องกับ ทิพาชา นวลหลง (2558) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดาราราชวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต
1 และพบว่า ปัญหาด้านความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครู ได้แก่ ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือจากการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษมากเกินไป สอดคล้องกับ รัชนี อมาตยกุล (2556) ที่มีความเห็นว่า หลังการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งใหญ่เมื่อปี 2542 ครูดาเนินการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เด็กกลับเรียนรู้ได้น้อย (Teach more,
Learn less) เนื่องจากครูผู้สอนมีภาระงานให้ทามากมายเกินจาเป็น ครูผู้สอนถูกดึงเวลาออกไปจากเด็กจนแทบไม่ได้
สอนหนังสือ เด็กมีผลการศึกษาลดลง อีกทั้งทักษะและสรรถนะของผู้เรียนก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะ
เห็ น ได้ จ าก ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติขั้ น พื้ น ฐานทั่ ว ประเทศตกต่ าอย่า งน่ าใจหาย อย่ างไรก็ ต าม
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมั ธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อ ปรุงปรุงและแก้ ไขปัญ หา
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ดังกล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรลดภาระหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวลาเตรียมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และให้ครูมโี อกาสพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ พร้อมกับได้รับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดทาสื่อการเรียนการสอน การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน และการวัดผลและประเมินผลในแต่ละทักษะ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาพบว่า ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้าน
การวัดผลและประเมินผล และด้านครูผู้สอน เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใน
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านผู้เรียน เป็นปัญหาใน
ระดับมาก ได้แก่ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ความขยัน ฝักใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และการ
ขาดความมั่น ใจในการสื่อสารภาษาอั งกฤษของผู้ เรีย น นอกจากนี้ ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษในจั งหวัดพะเยา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เสนอแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อหน่วยงานต้น
สังกัด โดยการจัดอบรมด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดทาสื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการลดภาระหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจาก
การสอนให้แก่ครูผู้สอน ผลการศึกษาครั้งนีส้ ามารถนามาใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้บริหารระดับโรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อนาไปปรับปรุงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ และหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และเพิ่มการจัดอบรม
และพัฒนาครูผู้สอน ตามแนวทางที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยาได้เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาต่อต้นสังกัดข้างต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยให้กว้างขึ้น โดยการศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้ สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับภาค เช่น ภาคเหนือ ตอนบน เพื่อ ให้ ได้ข้อ มูล จากประชากรหรือ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มากขึ้น
2. ควรศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บปั ญ หาและแนวทางพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อนวิ ช า
ภาษาอังกฤษในแต่ละภาค เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละภาค

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.บรรจง ไชยรินคา และคณะ
ศิล ปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ มหาวิทยาลั ย พะเยา และทุ ก ท่ านที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งเสี ย สละเวลาให้ ค าแนะน า
ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษา และชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณา
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัยครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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การศึกษาการใช้กระบวนการแปลกลับในงานวิจัยวิชาการของไทย
The study of back translation applications in Thai academic research
นิศรา วังรัตนโสภณ1*
Nisara Wangratanasopon1*
บทคัดย่อ
การแปลกลั บ เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ใช้กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในวงวิชาการและวงวิชาชีพ นั บ เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ อ ยู่
เบื้องหลังความ สาเร็จของโครงการวิจัย ปัจจุบันทวีความสาคัญมากขึ้นเนื่องจากผู้วิจัยสามารถใช้การแปลกลับวัด
ความแม่นยา และความเทียบเท่า ของฉบับแปลเมื่อมีการแปลต้นฉบับเป็นภาษาปลายทาง อย่างไรก็ดี เนื่องจากคู่
ภาษาไทย-อังกฤษมีความแตกต่างกันมาก ปัญหาทางภาษาและวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้ จึงเกิดข้อคาถามว่า การ
แปลกลับ เป็นเครื่องมือที่ดใี นการตรวจสอบความแม่นยาของการแปลหรือไม่ ดังนัน้ การวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาการใช้
กระบวนการการแปลกลับในการวิจัยเชิงวิชาการของไทย โดยเน้นที่องค์ประกอบหลักๆ ของกระบวนการและ ทัศนคติ
ของผู้ใช้กระบวนการแปลในงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการและการทาการ วิเคราะห์
ข้อมูลแบบการวิเคราะห์แก่นเนื้อหาเพื่อกลั่นกรองข้อมูลและจัดกลุ่มมโนทัศน์ของข้อมูล ขอบเขตของการ วิจัยคือการ
สัมภาษณ์นักวิจัยหกคน ผลการศึกษาพบว่านักวิจัยทั้งหมดใช้กระบวนการแปลไปข้างหน้าและ แปลกลับในงานวิจัย
ของตน แต่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด โดยมีเพียง สองในสามเท่านั้นที่ทา
ตามโมเดลขององค์การอนามัยโลกหรืออื่น ๆ ที่ใกล้เคียงที่กาหนดโดยเจ้าของเครื่องมือที่นา มาแปล อย่างไรก็ดี พบว่า
ในขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพงานแปล มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่จัดประชุม ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออภิปรายคุณภาพการ
แปลและเห็นความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมจากนักแปล นอกนั้นนักวิจัยจะ เป็นผู้ตรวจสอบคุณ ภาพงานแปลเอง
นอกจากนี้ พบว่านักวิจัยแสดงความใส่ใจเกี่ยวกับความเที่ยงและประเด็น ข้ามวัฒนธรรม ทั้งนี้ นักวิจัยทั้งหมดแสดง
ทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้กระบวนการแปลกลับ เพื่อพัฒนาเครื่องมือ ในบริบทไทย รวมทั้ง การแสดงให้เห็นถึงการ
ตระหนักรูถ้ ึงศักยภาพของตนเองหลังจากใช้กระบวนการแปลกลับ ในงานวิจัยของตน
คาสาคัญ: การแปลกลับ การแปลไปข้างหน้า การวิจัยข้ามวัฒนธรรม
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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 backtranslation 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 backtranslated 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 wordfor-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

ATT = Attitudes

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.
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
VQ = Variation of qualification
SA = Self-actualization

CR = Credibility

The act of changing parts of the guidelined process.
The state to which a qualification of translators are varied.
The realization or fulfillment of researcher’s potentialities when they
successfully use back translation in their research without prior
training.
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 behavioral 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 pre2636
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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. Four out of the six researchers
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. All
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. O nly
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 crosscultural 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 supervisoradvisee 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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รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบท
ต่างประเทศ
Patterns of speech acts communication between health care practitioners and
terminally ill patients in the context of international
เบญจวรรณ นันทชัย1* และ ผณินทรา ธีรานนท์1
Benjawan Nunthachai1* and Phanintra Teeranon1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทต่างประเทศ โดยศึกษาจากบทความวิจัยต่างประเทศที่
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารสากลระดับชาติหรือนานาชาติจากฐานข้อมูล SCOPUS
ระหว่าง พ.ศ. 2550- 2558 จานวน 10 ผลงาน ใช้ทฤษฎีวัจนกรรม ทฤษฎีการดูแลมนุษย์และทฤษฎีมาสโลว์เป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวิเคราะห์วัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพกับผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายเจาะจงเฉพาะวัจนกรรมสื่อความหมายตามคาตรงและวัจนกรรมปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ปฏิบัติก ารสุข ภาพและผู้ ป่วยระยะสุด ท้ ายใช้รูปแบบวัจ นกรรมสื่อความหมายตามค าตรงไม่
แตกต่างกัน แต่มคี วามแตกต่างกันในการใช้รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติ โดยผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพใช้รูปแบบวัจนกรรมกลุ่ม
บอกกล่าว มากที่สุ ดร้อยละ 42.44 ผู้ ป่วยระยะสุ ดท้ ายใช้วัจนกรรมกลุ่ม แสดงความรู้สึก มากที่สุด ร้อ ยละ 59.61
กลุ่มวัจนกรรมที่พบน้อยที่สุดและไม่ปรากฏเลย ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัดและวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ การที่ผู้
ปฏิ บัติ ก ารสุ ขภาพแสดงรูป แบบวั จ นกรรมปฏิบั ติในกลุ่ ม บอกกล่ าวมากที่ สุ ด และวัจ นกรรมกลุ่ ม ชี้น าเป็ น อั น ดั บ
รองลงมาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสื่อสารของผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพเป็นการแสดงเจตนาหรือความตั้งใจที่จะให้ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายซึ่งเป็นคู่สนทนาได้ปฏิบัติตามในบางสิ่งบางอย่างตามที่ผู้พูดต้ องการที่จะให้เกิดขึ้น การสื่อสารจึงมุ่งเน้น
การให้ข้อมูลหรือยืนยันความเป็นจริง เช่น การวินิจฉัยโรค การรักษาและการปฏิบัติตัว ซึ่งเป็นบริบทการสื่อสารที่
มุ่งเน้นสื่อความหมายตรงตามรูปภาษา (What is said) มากกว่าการให้ความสาคั ญ กับรูปแบบภาษาที่ส่ือนัยหรือ
ความหมายแฝง (What is meant) และการที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้รูปแบบวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สกึ มากที่สุด เป็น
การสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยแสดงออกถึงปัญหาทางด้านร่างกายที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากพยาธิสภาพของโรค
ทาให้เกิดสภาวะการลดทอนหรือสูญเสียความสามารถในการจัดการกับวิถีชวี ติ ประจาวัน ตลอดจนแสดงปฏิกิริยาที่บ่ง
บอกถึงปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งเป็นกลไกการปกป้องทางจิตของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับภาวะความตาย
และการตายที่กาลังจะมาถึง มีผลต่อการปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่ในเวลาที่เหลือ อยู่เพียงน้อยนิด จากข้อค้นพบ
ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ได้ ว่า การสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยมี ค วามส าคั ญ และมี ลั ก ษณะเฉพาะที่
จาเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม การสะท้อนคิด การตีความหมายในถ้อยคาที่ส่ือนัยหรือ
ความหมายแฝงจากการสนทนา การคัดเลือกถ้อยคาที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สกึ ของผู้ฟัง/คู่สนทนา (Euphemism)
การปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพเชิงอานาจเป็นสัมพันธภาพแบบเอื้ออาทร สิ่งสาคัญ ดังกล่าวจึงเป็นสมรรถนะที่ควร
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พัฒนาหรือเสริมสร้างสาหรับผู้ปฏิบัติการสุขภาพเพื่อการดูแลช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไขเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
คาสาคัญ: วัจนกรรมสื่อสาร ผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพ 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

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้มสี ่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ คือ ข้อกาหนดในมาตรา 12 ดังนี้ “มาตรา ๑๒
บุคคลมีสิทธิ์ทาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิตคนหรือเพื่อยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บป่วยได้” (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,2552
) เป็นกฎหมายที่บัญญัตขิ ึ้นเพื่อให้บุคคลสามารถแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าได้วา่ เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวติ และจะต้อง
จากไป ขอจากไปตามวิถีธรรมชาติโดยไม่ประสงค์จะให้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
พันธนาการร่างกายไว้เพื่อยืดความตายออกไป ซึ่งในต่างประเทศเรียกการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าแบบนี้ว่า “Living
will” หรือ “Advance directive” (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2552) กฎหมายฉบับนี้มิใช่เป็นเพียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับวิถีชวี ิตของบุคคลโดยทั่วไปด้วย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่อยูใ่ นวาระสุดท้ายของชีวิตสามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับบริการทางการแพทย์เพื่อยืดการตายโดยการ
ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นเครื่องกู้ชีพต่างๆ เช่น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ การกระตุ้นหัวใจเพื่อการช่วย
ฟื้นคืนชีพ หรือ การใช้อุปกรณ์ ต่างๆที่ช่วยยืดการตายออกไป เพราะการเหนี่ยวรั้งชีวิตด้วยเครื่องมือต่างๆจะทาให้
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ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมาน และด้วยพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฉบับนี้จึงทาให้ผู้ป่วยจานวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเลือกการ
ใช้ชีวิตระยะสุดท้ายอย่างไม่ทุกข์ ทรมานและแสดงเจตนารมณ์ต่อผู้ปฏิบัติการสุขภาพที่ให้การดูแลตนเอง ทั้งนี้ผู้ป่วย
จะต้องทาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาโดยการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อยื้อชีวิตในวาระ
สุดท้ายของชีวติ ซึ่งในสาระสาคัญของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ระบุไว้ว่า หนังสือเจตนานี้เป็น
หนั ง สื อ ที่ แ สดงถึ ง การเคารพในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ของบุ ค คลอั น เป็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานที่ น านา
อารยประเทศยอมรับและเป็นสิทธิในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ถึงแม้วา่ ผู้ป่วยจะตัดสินใจยุติการรักษาด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะไม่ถูกทอดทิง้ และยังคงได้รับการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม จากแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติการสุขภาพในลักษณะสหสาขา
วิชาชีพ คือ การดูแลเพื่อบรรเทาโรคตามอาการ การบรรเทาความเจ็บปวด ตลอดจนการดูแลเยียวยาทางทางด้าน
จิต ใจ (Bélanger, Rodríguez, Groleau and et. al., 2014) เพื่อ ให้ ผู้ ป่ว ยได้ รับความอบอุ่น ทางด้ า นจิ ต ใจ มีค วามสุ ข
สบายทางด้านร่างกายตามความเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (WHO’s Definition of Palliative Care, 2014) ไม่ทาให้
ผู้ ป่ ว ยเกิ ด ความทุ ก ข์ ท รมานและจากไปอย่ า งสงบตามธรรมชาติ สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ น บทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องให้การดูแลต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว
อนึ่ง ในการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมนี้ ทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ปฎิบัติการสุขภาพพึงตระหนักและให้ความสาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลาในกระบวนการดูแลรักษาพยาบาล
การสื่อสารเป็นศาสตร์และศิลปะขั้นสูงของการดูแล โดยที่การสื่อสารระหว่างบุคคลเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกัน บุคคลที่มีสัมพันธภาพกันจะได้รับผลกระทบจากกันและ
กันเสมอ (ทัศนา บุญทอง, 2544) เพราะการสื่อสารเป็นการกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความคาดหวัง
และ ความต้องการโดยมีก ารทาความเข้าใจในความหมายร่วมกัน (Sharing of Meaning) หลักการสื่อสารทางการ
แพทย์ได้ให้ความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพและคุณลักษณะที่ดีของผู้ส่อื สาร เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยกระตุน้ ให้ผู้ที่
อยู่ตรงหน้าได้พูดและแสดงความคิดเห็น มองเห็นปัญ หาหรือบอกถึงความรู้สึกของตนเองได้ชัดเจนเพราะการให้
ความหวังและกาลังใจกับผู้ที่อยูต่ รงหน้าภายใต้ข้อมูลที่เป็นความจริงแม้จะเป็นความหวังเพียงเล็กน้อยแต่เป็นกาลังใจ
ให้บุคคลสามารถต่อสู้อยู่บนโลกใบนี้ได้ แม้ ยามที่มีความทุกข์แสนสาหัสก็ตาม (ชิษณุ พันธุ์เจริญ, 2553) สอดคล้อง
กับหลักการสื่อสารทางการแพทย์และการพยาบาลซึ่งเป็นการสื่อสารเพื่อการบาบัด (Therapeutic communication) มี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางความคิด โดยการให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ป่วยที่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากที่สุด การช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการยอมรับนับถือตนเอง เสริมสร้างความเข้าใจในความเป็นจริงที่เกิดขึน้ หรือเผชิญ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความเข้มแข็งและมีกาลังใจ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติการสุขภาพในบทบาทของผู้ส่ือสารจาเป็นต้องมี
คุณลักษณะของมิตรไมตรี สร้างความไว้วางใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอต้นเสมอปลายและจริงใจในการ
ช่วยเหลือ การโกหกผู้ป่วยจะทาให้ผู้ป่วยขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะความหวังของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด (อร
พรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545)
การพู ดคุยกับ ผู้ป่วยและญาติที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือผู้ป่วยที่มีพ ยาธิสภาพของโรคที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้และเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวติ มีความสาคัญมาก แพทย์และผู้ปฏิบัติการสุขภาพจะต้องอาศัยศิลปะในการ
พูดคุยกับผู้ป่วยและญาติให้รู้และเข้าใจตามความเป็นจริงของโรคที่ผู้ป่วยกาลังเผชิญอยู่ ให้รับรู้ว่าเป็นระยะสุดท้าย
ของชีวิตแล้ว (แสวง บุญ เฉลิมวิภาส, 2552) ข้อมูลที่ต้องบอกกล่าวให้ทราบนั้นถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่พึงรับรู้
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรค การพยากรณ์โรค แผนการรักษาและแผนการดูแลต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของ
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ผู้ปฏิบัติการสุขภาพส่วนใหญ่ คือ ความรู้สึกอึดอัด ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการสื่อสารโดยการใช้คาพูดที่เหมาะสม
อย่างไร ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มพูดเกี่ยวกับโรคหรือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้ป่วยดีหรือไม่ กังวลใจว่าถ้าพูดกับ
ผู้ป่วยไปแล้วอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สกึ ของผู้ป่วย อาจทาให้ผู้ป่วยไม่สบายใจหรือมีอาการทรุดลงมากกว่าเดิม
(กิติพล นาควิโรจน์, 2555) กังวลใจในปฏิกิริยาภาวะเศร้าโศกของผู้ป่วยหรือญาติหลังจากรับทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วย (วราภรณ์ คงสุวรรณและคณะ, 2557) รู้สึกไม่มั่นใจและเป็นความยากลาบากในการสื่อสาร ไม่รู้ วา่ จะ
เริ่มต้นสื่อสารอย่างไร ตลอดจนการเลือกใช้คาพูดที่เหมาะสม (Benkel, Wijk and Molander,2014) จากสภาพปัญหา
ของการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของผู้ปฏิบัติการสุขภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ ขาด
ทักษะและขาดความมั่นใจในการสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ปัญหาของการขาดทักษะในการสื่อสารจึงเป็นที่มา
ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจและความขัดแย้งทางการสื่อสารที่ปรากฏให้เห็นและรับรู้ได้ มักจะจะสร้างความไม่
สบายใจของบุคคลสามฝ่าย คือ ผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ผู้ป่วยระยะสุดท้า ยที่รอคอยและคาดหวังจากบุคคลที่ตนเองหวัง
พึ่งพิงและบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วย
จากการศึก ษางานวิจั ยทางด้ านวั จนปฏิบัติศ าสตร์ (Pragmatics) ที่ เกี่ ย วกั บ การสื่อ สารของผู้ ปฏิบัติก าร
สุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของต่างประเทศ ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Terminally ill patients in end-of-life talk ได้
มีการรายงานข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆดังนี้ คือ การสื่อสารเกี่ยวกับความตายและการ
ตาย (Death and Dying) เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องมีวิธีการเฉพาะ การให้ความสาคัญในการสื่อสารโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในเรื่อ งของการใช้ ค าพู ด (Wording of elaboration) การสื่ อ สารกั บ ปฏิ กิ ริย าตอบสนองของผู้ ป่ ว ยที่ มี ต่ อ
สถานการณ์การสื่อสาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ การเริ่มต้นในการสื่อสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วย
(Initiating end-of-life talk) การเริ่ ม ต้น สนทนาที่ จ ะน าสู่ ก ารตั ด สิ น ใจของผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย (Initiating decisionmaking conversation) และรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ เช่น Direct , Indirect and Selectively
direct communication จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ อ้ า งถึ ง ในผลงานวิจั ย ของ Pino , Parry, Land , Faull , Feathers ,
Seymour, (2016), Bélanger, Rodríguez, Groleau et al., (2014) แ ล ะ Rachel , Rodenbach, Kyle , Rodenbach ,
Mohamedtaki, Tajani , Epstein (2015) และจากสถิ ติข องประเทศไทย พบว่า ในแต่ล ะปี มีผู้ เสี ย ชีวิต ปี ล ะประมาณ
300,000 คน แนวโน้มการป่วยและเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหลอดเลือด
สมอง โรคที่ทาให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ หนึ่ง คือ มะเร็ง ปีละประมาณ 60,000 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
และจากรายงานข้อมูลอุบัติการณ์โรคมะเร็งในภาคเหนือ พ.ศ. 2551-2555 เพิ่มขึ้นทั้งเพศชายและหญิง โดยในเพศ
ชายเท่ากับ 155.7 ต่อ 100,000 ประชากร เพศหญิ งเท่ากับ 143.7 ต่อ 100,000 ประชากร อีกทั้งยังมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโรคมะเร็งที่จะพบมากขึ้น คือ มะเร็งตับ พบมากสุดในเพศชาย มะเร็งเต้านมยังเป็นมะเร็งที่พบมากใน
เพศหญิ ง จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า โรคมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสาคัญ ของประชากรในภาคเหนือ
(โรงพยาบาลมะเร็งลาปาง: รายงานสรุปผลการศึกษาแนวโน้มอุบัติการณ์ โรคมะเร็งในภาคเหนือ พ.ศ. 2536-2555)
ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลสนับสนุน ที่ทาให้มีผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของโรคในขั้นเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตเพิ่ม
จานวนมากขึ้น ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจานวนไม่น้อยที่มีความประสงค์หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการเยื้อ
ชีวิตและเลือกการจากลาชีวิตอย่า งสงบไม่ทุกข์ทรมานซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลอันชอบธรรม (Right to die) เลือกที่จะ
จากลาโลกท่ามกลางความรัก ความอบอุน่ ของบุคคลที่ตนเองรักและอยูใ่ นสถานที่ที่ตนพึงพอใจ
จากความสาคัญของปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับยังมีผลงานวิจัยในประเด็นดังกล่าวนี้ ไม่
มากนัก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน
บริบทต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการดูแล
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ผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยของบุ ค ลากรทางด้ า นสุ ข ภาพ และเป็ น ประโยชน์ ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน
บริบทของต่างประเทศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้บูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3 ทฤษฎีมากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่ ทฤษฎีวัจนกรรม ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎีการดูแลมนุษย์ แสดงแผนภูมิ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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)
แผนภูม:ิ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
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อธิบายกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ในสถานการณ์การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นลักษณะของการสื่อสารที่
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เป็นการแสดงเจตนาและความตั้งใจในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
มีวัตถุประสงค์และความต้องการที่จะให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงการเข้าใจในความหมายของถ้อยคา
ทั้งที่แสดงออกเชิงนัย/ความหมายแฝงหรืออย่างมีความชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อการตอบสนองต่อการให้ การช่วยเหลือผู้ป่วย
ตามสภาพปัญหและความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การให้ร่วมมือของผู้ป่วยมีผลต่อการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคองของผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ประเภทของวัจนกรรม (Types of speech act) ประกอบด้วย วัจนกรรมตาม
ความหมายตามคาตรงและวัจนกรรมปฏิบัติที่จาแนกกลุ่มวัจนกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม คือ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว
กลุ่ ม ชี้ น า กลุ่ ม ผู ก มั ด กลุ่ ม แสดงความรู้ สึ ก และกลุ่ ม แถลงการณ์ อนึ่ ง ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบ
ประคับประคองเป็นการดาเนินการที่ตอบสนองต่อความจาเป็นขั้นพืน้ ฐานของมนุษย์และเป็นความต้องการที่มนุษย์ทุก
คนต้องการเช่นเดียวกันทั้งสิ้นทั้งในภาวะปกติและยามเจ็บป่วย อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงการเคารพในคุณ ค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขี องผู้ป่วยตามความเหมาะสม ดังนั้น การมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ป่วยจึงต้องอาศัยกรอบแนวคิดของมาสโลว์เป็นพื้นฐานในการดูแล เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของ
ผู้ป่วย ได้แก่ การดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย ความปลอดภัยหรือการบรรเทาความทุกข์ทรมาน
จากพยาธิสภาพของโรค การให้ความรักและความเป็นเจ้าของในชีวิตและร่างกายของผู้ป่วย การให้ความนับถือยก
ย่องและการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นลักษณะของการพึ่งพาและการช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทร เป็นกระบวนการเพื่อให้เกิด “การดูแล
ให้ผู้ป่วยสบาย” “การบรรเทาความทุกข์ทรมาน” “การปรับตัวและการเผชิญกับความเป็นจริงที่เกิดขึน้ ” การใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีการดูแลมนุษย์ ดร.จีน วัตสัน (Watson,1979) ทีม่ ีจุดเน้นที่การดูแลบนพืน้ ฐานของความรักในความเป็น
เพื่อนมนุษย์อันเป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน จะทาให้เกิดการยอมรับในตนเองและยอมรับผู้อ่นื เกิด
สัมพันธภาพที่นาไปสู่การฟื้นหาย (Healing relationship) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพลังในการคงไว้ซึ่งภาวะ
สุขภาพ คือ ภาวะที่บุคคลมีความกลมกลืนของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ แม้ในผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษา
แล้วก็ตาม และการที่ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกสรรและบูรณาองค์ความรู้จากหลักการและกรอบแนวคิดของทฤษฎีทั้ง 3
ทฤษฎีมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นสิ่งสนับสนุนในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจ
นกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ผลงานวิจัยใน
ครัง้ นี้มีคุณภาพและสามารถนาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) การสื่อสารระหว่างผู้
ปฏิบัตกิ ารสุขภาพกับผู้ป่วยที่อยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวิตจากบทความวิจัยที่คัดเลือกมาศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทความวิจัยต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างผู้ปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย เป็นเอกสารทางวิชาการที่ผ่านการพิ จารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(Peer review) ตีพิม พ์ในวารสารวิชาการระดั บชาติ /ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อ มู ล SCOPUSในหมวด Life
Sciences, Health Sciences, Social Sciences, Humanities ที่ เผยแพร่ท างอิน เตอร์ เน็ ต ระหว่า งปี พ .ศ. 2550- 2558
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จานวน 10 ฉบับ การที่ผู้วิจัยคัดเลือกบทความวิจัยต่างประเทศเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ข้อ พิจ ารณาและตัด สิ น ใจด้ วยเหตุ ผ ล คือ เป็ น การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่างแบบจงใจและเจาะจงเฉพาะบทความวิจั ย
ต่างประเทศที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในกลุ่มประเทศยุโรปและ
อเมริกาเหนือที่ทาการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550- 2558 การคัดเลือกจานวน 10 ฉบับ
เป็นจานวนที่เหมาะสมกับระยะเวลาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่จะสามารถศึกษาวิเคราะห์เอกสารและเก็บข้อมูลแต่
ละฉบับได้อย่างพิถีพิถัน โดยทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีลักษณะตรงตามข้อตกลงและจุดมุ่งหมายของการวิจัย อีกทัง้ ยังพิจารณา
ถึงการเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางกาหนดขนาดประชากรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970 : 608-609) เป็นแนวทางอีกด้วย
3. ตัวแปรที่ศกึ ษามี 2 ตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ บทความวิจัยที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัจนกรรม
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพกับผู้ป่วยที่อยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวิตในบริบทของต่างประเทศ
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพ
กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของต่างประเทศ
4. ข้อตกลงเบื้องต้น
4.1 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมจิ ากเอกสารวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่ ยังมี
สติสัมปชัญญะสามารถติดต่อสื่อสารได้และไม่เฉพาะเจาะจงเรื่อง โรค เพศ อายุ การศึกษาและวิธีการบาบัดรักษา
4.2 ผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ทา
หน้าที่ให้คาปรึกษาสุขภาพ และผู้นาทางศาสนาที่ให้การดูแลช่วยเหลือในสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice
care)
4.3 การสืบค้นหาเอกสารทางวิชาการ และ/หรือ งานวิจัยที่ศึกษาจะเลือกเอกสารงานวิจัยที่มีลักษณะ
ปัญหาเดียวกันเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ครอบคลุมงานวิจัยทั้งหมดโดยที่งานวิจัยเหล่านั้นไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมดทุก
ด้าน
4.4 รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารโดยมุ่งให้ความสนใจที่
ประโยคหรือถ้อยคาในการสื่อสารที่พบในเอกสารไม่ใช่ถ้อยคาหรือข้อความที่ผู้วจิ ัยตีความ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 ชุด ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ
Searle (1969) ได้แก่
5.1 แบบบันทึกข้อมูลรูปแบบและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยของงานวิจัยที่คัดเลือกศึกษา
5.2 แบบวิเคราะห์วัจ นกรรมสื่อ สารระหว่างผู้ ปฏิบัติการสุ ขภาพกั บผู้ ป่วยระยะสุด ท้ ายเจาะจง
เฉพาะวัจนกรรมสื่อความหมายตามคาตรง (Locutionary acts) และ วัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) ที่จาแนก
กลุ่มวัจนกรรมออกเป็น 5กลุ่ม คือ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว กลุ่มชี้นา กลุ่มผูกมัด กลุ่มแสดงความรู้สึก และกลุ่ม
แถลงการณ์
5. 3 แบบสรุปลักษณะวัจนกรรมจาแนกเป็นรายด้านและการนับจานวนรูปแบบวัจนกรรมในแต่ละ
ด้าน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เอกสารบทความวิจัยต่างประเทศที่ผู้วจิ ัยได้ทาการคัดเลือกศึกษาจานวน 10 ฉบับและนาเสนอ
ผลการศึกษาวิจัย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ชื่อเรื่องบทความวิจัยต่างประเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (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 แสดงจานวน-ชื่อเรื่องบทความวิจัย -ชื่อประเทศ-ปีที่เผยแพร่ของกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมา
ศึก ษาที่ ทุ ก ผลงานวิจั ย ได้ ศึ ก ษาวิจั ย เกี่ ย วกั บการสื่ อ สารระหว่างผู้ ป ฏิ บั ติก ารสุ ข ภาพและผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ ายใน
สถานการณ์ต่างๆและในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ โดยเป็นงานวิจัยที่ทาการศึกษาในประเทศที่อยู่แถบ
ทวีปยุโรปรวม 8 ผลงานได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส (France) เนเธอร์แลนด์ (Netherland) เบลเยี่ยม(Belgium) ไอซ์แลนด์
(Iceland) นอร์เวย์ (Norway) สวีเด็น (Sweden) สหราชอาณาจักร (UK) และอีก 2 ผลงานเป็นงานวิจัยในทวีปอเมริกา
เหนือ คือ สหรัฐอเมริกา (USA)
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ตารางที่ 2 รูปแบบวัจนกรรมตามลักษณะวัจนกรรมสื่อสารของผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Speech acts
Health care practitioners’
Terminally ill patients’
categories
statements
statements
Locutionary
35.74%
41.66%
Illocutionary
a) Representatives
42.44 %**
35.83 %*
b) Directives
5.00%
33.09%*
c) Commissives
4.31%
d) Expressives
17.26%
59.61%**
e) Declaratives
2.87%
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัจนกรรมสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อธิบาย
ดังนี้
2.1 ผู้ ปฏิบัติก ารสุ ขภาพใช้ รูปแบบวั จนกรรมความหมายตามคาตรงร้อ ยละ 35.74 และในส่ว น
ของวัจนกรรมปฏิบัติ พบว่า ใช้รูปแบบวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว มากที่สุด ร้อยละ 42.4 รองลงมาเป็นวัจนกรรมกลุ่ม
ชี้นาร้อยละ 33.09และ วัจนกรรมกลุ่มที่พบน้อย- น้อยที่สุด คือ กลุ่มแสดงความรู้สึกร้อยละ17.26 กลุ่มผูกมัดร้อยละ
4.31 กลุ่มแถลงการณ์ร้อยละ 2.87
2.2 ผู้ ป่วยระยะสุ ด ท้ายใช้รูปแบบวัจ นกรรมความหมายตามคาตรง ร้อ ยละ 41.66 และในส่ว น
ของวัจนกรรมปฏิบัติ พบว่า ใช้รูปแบบวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สกึ มากที่สุดร้อยละ 59.61 รองลงมาเป็นวัจนกรรม
บอกกล่าว ร้อยละ 35.83 วัจนกรรมกลุ่มที่ไม่ปรากฏเลย คือ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัดและ วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัจนกรรมสื่อสารความหมายตามคาตรง (Locutionary acts) และข้อมูล
ด้านวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) ที่จาแนกกลุ่มวัจนกรรมออกเป็น 5กลุ่มของผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารความหมายตามคาตรง ทั้งของผู้ปฏิบัตกิ าร
สุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย พบว่า มีระดับ ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 35.74 และ 41.66 การสื่อสารรูปแบบนี้มี
ระดั บ ใกล้ เคี ย งกั น เนื่อ งจากลั ก ษณะการสื่ อ สารในสถานการณ์ ที่ ผู้ ป ฏิบั ติ ก ารสุ ข ภาพและผู้ ป่ว ยระยะสุ ด ท้ า ยมี
ปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการดูแลรักษาและการพึ่งพาซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างผู้พูดและ
ผู้ฟัง ( Austin, 1962) การสนทนาจะเป็ นลักษณะของแลกเปลี่ยนข้อมู ลระหว่างกั น ในบรรยากาศของการแบ่ งปั น
ความรู้สึกที่มีต่อกัน การอธิบายข้อมูลความจริงที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยหรือความคาดหวังที่ผู้ป่วยต้องการ ใน
ขณะเดี ย วกั น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารสุ ข ภาพได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทางตรงเชิ ง วิ ช าการที่ เกี่ ย วกั บ รั ก ษาพยาบาลและการดู แ ลแบบ
ประคับประคอง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการเกิดความร่วมมือหรือมีข้อตกลงร่วมกัน ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดหลักของทฤษฎีวัจนกรรม(Searle,1969) ในวัจนกรรมสื่อความหมายตามคาตรง คือ การติดต่อสื่อสารในแต่
ละครัง้ ของบุคคลจะประกอบด้วยประโยคหรือถ้อยคาที่มีความหมายแฝงอยูด่ ้วยเสมอ ผู้พูดได้แสดงถึงความตัง้ ใจและ
แสดงถึงเจตนาของผู้พูดที่จะสื่อสารถึงเรื่องราวบางอย่างที่เป็นการบอกกล่าวความจริง การระบุหรือการชี้นาเพื่อให้
ผู้ฟังได้รับรู้ความหมายของสารหรือสาระสาคัญนัน้ ๆที่ก่อให้เกิดการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ฟังร่วมด้วยเช่นกัน
(กิตติคุณ ชลวิถี, 2551)
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จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารบทความวิจัยของวัจนกรรมด้านนี้มีประโยคหรือถ้อยคาที่
แสดงวัจนกรรมสื่อสารความหมายตามคาตรงของผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย แสดงตัวอย่างประโยคที่
คัด(Coding) มาจากบทความวิจัยต่างประเทศที่ทาการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ประโยควั จนกรรมสื่ อ ความหมายตามค าตรงของผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารสุ ข ภาพ (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)
ประโยควั จ นกรรมสื่ อ ความหมายตามค าตรงของผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย (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 , OnwuteakaPhilipsen, 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 การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานบริ การทางการแพทย์ ทางการพยาบาลหรือทางด้าน
สุขภาพเป็นลักษณะของการสื่อสารเพื่อการบาบัด (Therapeutic relationship) ที่มีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับรู้
ว่าตนเองมีคุณค่า การกระตุ้นให้ผู้ป่วยเป็นฝ่ายนาในการสนทนาจะช่วยทาให้การสนทนาดาเนินต่อไปโดยไม่ชะงัก การ
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดระบายความคิด ความรู้สึก การสะท้อนความรู้สึกจะช่วย กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้คิดไตร่ตรองหรือ
ทบทวนเรื่องราวของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยได้เข้าใจตรงกัน
อีกด้วย (พวงเพชร เกษรสมุทร, 2555) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาพร ดาวดี (2551) ที่ศกึ ษาวิจัยพฤติกรรมการ
ดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลไทยกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายพบว่า พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรเกือบทั้งหมด
ร้อยละ 96 เน้นที่การสื่อสารเพื่อการบาบัด ที่ให้ความสาคัญกับการสื่อสารด้วยวาจาที่แสดงถึงความเข้าใจทางด้าน
อารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย ลักษณะของวัจนกรรมความหมายตามคาตรงมีการใช้ถ้อยคาที่ผู้ฟังสามารถตีความ
ได้ตรงตัวตามคาพูดนัน้ ๆ ลักษณะการใช้ถ้อยคาในการสื่อสารตรงตามรูปของภาษา (Literal meaning of a speech) ที่
มีภาคประธานและภาคแสดงที่เชื่อมโยงกับบุคคล เวลา สถานที่ เพื่อต้องการที่จะให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ชิษณุ พันธุ์เจริญ , 2553) ดังนั้น วัจนกรรมที่ผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้ส่ือสารระหว่างกัน ใน
ความหมายตามคาตรงจึงประกอบด้วย การให้ข้อมูลหรือการให้ข้อเท็จจริง การบอกถึงรายละเอียดในสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามความเป็นจริง การบอกถึงความต้องการและความคาดหวัง การแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่มีต่อกัน
ระหว่างคู่สนทนา (Kourkouta and Papathanasiou, 2014) โดยมีประโยคหรือถ้อยคาที่คู่สนทนาได้ แสดงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ยาวนานหรือต่อเนื่องและแสดงถึง
ความต้องการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (Prepositional acts)
ประเด็ น ที่ 2 รูป แบบวัจ นกรรมปฏิบั ติ (Illocutionary acts) ที่ จ าแนกตามลั ก ษณะกลุ่ ม วั จ นกรรมของผู้
ปฏิบัติการสุขภาพและของผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการใช้รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารของผู้
ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย แตกต่างกัน กลุ่มวัจนกรรมที่พบมากที่สุดของผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ได้แก่
วัจ นกรรมกลุ่ ม บอกกล่ าว (Representative speech acts) คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 42.44 รองลงมาเป็ น วั จ นกรรมกลุ่ ม ชี้น า
(Directive speech acts) คิดเป็นร้อยละ 33.09 และ วัจนกรรมกลุ่มที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด และ วัจ
นกรรมกลุ่มแถลงการณ์ คิดเป็นร้อยละ 4.31 และ 2.87 ตามลาดับ
การที่ผู้ปฏิบัติการสุขภาพแสดงวัจนกรรมปฏิบัติในกลุ่มบอกกล่าว มากที่ สุดเนื่องจากเป็นแสดงเจตนาหรือ
ความตั้งใจในการที่จะให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นคู่สนทนาได้ปฏิบัติตามในบางสิ่งบางอย่างตามที่ผู้พูดต้องการที่จะให้เกิดขึ้น
(Intention of a speech) รูปแบบวัจกรรมการสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพส่วนใหญ่จึงมุง่ เน้นการให้ข้อมูลตามความ
เป็นจริงหรือการยืนยันความจริง เช่น การวินิจฉัยโรค กระบวนการรักษา แนวทางปฏิบัติ ซึ่งการบอกล่าวสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ ผู้ ป่วยมี ผ ลต่อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ป่ว ยระยะสุ ด ท้ าย(Decision-making conversation)และการให้ ค วาม
ร่วมมือในการรักษาหรือการดูแลแบบประคับประคอง นอกจากนี้แล้ว ยังมีผลต่อการบริหารจัดการในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพปัญ หาและความต้องการของผู้ป่วย (Bélanger, Rodríguez, Groleau et al.,
2014) ลักษณะประโยควัจนกรรมปฏิบัติ แสดงตัวอย่าง 3 รูปแบบ ดังนี้
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ตั ว อย่ า งที่ 2.1 แสดงประโยควั จ นกรรมปฏิ บั ติ รู ป แบ บที่ น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจ (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)
วัจ นกรรมกลุ่ ม บอกกล่ า ว มุ่งเน้ น ประเด็ น ส าคั ญ ในการสื่ อ สารระหว่างบุ ค คลซึ่ งเปรี ย บเสมือ นสะพาน
เชื่อ มโยงสั ม พั น ธภาพที่ ดี ระหว่า งกั น สร้ า งความคุ้ น เคยสนิ ท สนมกั น บุ ค คลที่ มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กั น จะได้ รับ
ผลประโยชน์จากกันและกัน (ทัศนา บุญทอง, 2544) และการสื่อสารที่ดีนั้นนอกจากจะแสดงถึงการยอมรับนับถือกัน
และกันแล้ว ยังต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความคาดหวัง ความต้องการ มีการทา
ความเข้ าใจในความหมายร่ วมกั น และให้ ค วามส าคั ญ กั บ บริ บทของคู่ ส นทนา (Sharing of meaning and context)
ตลอดจนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน (กิตติคุณ ชลวิถี, 2551) รูปแบบการสื่อสารจะต้องเป็นลักษณะของการสื่อสาร
สองทางจึงจะเกิดความเข้าใจที่ดที ี่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการสื่อสารระหว่างกัน
ตัวอย่างที่ 2.2 ประโยควัจนกรรมปฏิบัติที่ เป็นลักษณะของการสื่อสารสองทางที่แสดงถึงความเข้าใจใน
ความหมายร่ ว มกั น และให้ ค วามส าคั ญ กั บ บริ บ ทของคู่ ส นทนาและการแสดงปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (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)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลวัจนกรรมปฏิบัตขิ องผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพยังมีขอ้ ค้นพบต่อไปอีกว่า ผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพ
มีการใช้วัจนกรรมกลุ่มชี้นา (Directive speech acts) มากเป็นอันดับรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 33.09 ในประเด็นนี้ตาม
แนวคิดของ ทฤษฎีวัจนกรรม (Searle,1969) ได้อธิบายว่า วัจนกรรมกลุ่มชี้นาว่าเป็นการใช้ถ้อยคาที่แสดงจุดมุ งหมาย
เพื่อประเมินและตรวจสอบปฏิกิริยาตอบสนองจากคู่สนทนา โดยการใช้ประโยคเริ่มต้นในการสนทนา เช่น การตั้ง
ค าถามหรือ การสอบถาม การเสนอแนะ/การให้ ข้ อ แนะน าและการให้ ค าปรึก ษาที่ แ สดงถึ งความห่ ว งใยและเป็ น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการพยาบาลในการสืบค้นปัญหาและความต้องการ โดยกระบวนการ
ดังกล่าวมี 5 ขั้นตอน คือ การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการแพทย์/การพยาบาล การวางแผนปฏิบัติการ
การลงมือปฏิบัติการดูแล/ช่วยเหลือและการประเมินผล ดังนั้นการใช้รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติในกลุ่มวัจนกรรมชี้นา
ในการตั้งประโยคคาถาม หรือการขอทราบข้อมูลจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสุขภาพได้ทาการการรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นปัญหาและความต้องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องให้ความสาคัญในการสื่อสารแบบสองทาง
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แบบเผชิญหน้า คือ การใช้คาถามทั่วไปแบบปลายเปิดและใช้คาถามที่เฉพาะเจาะจง (แสดงตัวอย่างที่ 2) จะเป็นการ
กระตุน้ ให้ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือบอกถึงปัญหา-ความต้องการและความรู้ที่แท้จริงของตนเอง ตลอดจนได้บอกเล่าถึง
กลวิธีที่ผู้ป่วยเลือกในการเผชิญกับปัญหาของตนเอง และสิ่งที่ควรให้ความสาคัญยิ่งในการตัง้ คาถาม คือ พึงหลีกเลี่ยง
การใช้คาถามเมื่อเริ่มต้นการสนทนาว่า “Why: ทาไม”เพราะจะทาให้ผู้ป่วยหยุดชะงักการแสดงออกของอารมณ์และ
ความรู้สึกในขณะนั้น หรือเกิดความรู้สึ กอึดอัดในบรรยากาศของการสนทนา ณ ช่วงเวลานั้นๆแต่ควรเปลี่ยนมาใช้
คาถามที่ขึ้นต้นด้ วยค าว่า “How: อย่างไร”หรือ “What: อะไร” จะเหมาะสมกว่า (Kva°le , 2007) และการเลือกใช้
คาพูดหรือถ้อยคาในการตั้งคาถามเพื่อเก็บรวบรวบข้อมูลและการประเมินเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
โดยที่ประเด็นคาถาม What & How มีผลอย่างมากในการเปิดประเด็นการสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและ
ผู้ป่วย (นลินี ยิ่งชาญกุล, ปัทมา โกมุทบุตรและจักรพันธ์ คาศุกล , 2543)
ตัวอย่างที่ 2.3 แสดงประโยควัจนกรรมกลุ่มชี้นา (Directive speech acts) ที่เป็นคาถามแบบปลายเปิดที่
กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้แสดงออกของอารมณ์ และความรู้สึกที่เก็บไว้ภายในได้แสดงออกทางคาพูดให้คู่สนทนารับรู้ได้
(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 การที่ผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพแสดงวัจนกรรมปฏิบัตใิ นกลุ่มบอกกล่าว(Representative speech
acts) มากที่สุด และใช้วัจนกรรมปฏิบัติในวัจนกรรมกลุ่มชี้นา (Directive speech acts) เป็นอันดับรองลงมา เนื่องจาก
การสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพเป็นแสดงเจตนาหรือความตั้งใจในการสื่อสาร เป็นการให้ความสาคัญ กับการ
ตีความหมายบ่งชี้เป็นนัยหรือความหมายแฝงในการสนทนา (Conversational implicature) ที่อ้างถึงในทฤษฎีของ Grice
(Grice’s Theory of Conversational Implicatures,1989) กล่าวว่า การสนทนาแต่ละครั้งคู่สนทนาย่อมมีวัตถุประสงค์
จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเสมอ การให้ความสาคัญกับบริบทของการสื่อสารโดยคานึงถึงภาษาที่ใช้
สื่อความหมายตามรูปภาษา (What is said) และภาษาที่ส่ือนัยหรือการสื่อความหมายที่มากกว่ารูปภาษาที่ปรากฏ
(What is meant) นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึงหลักการร่วมมือในการสนทนา 4 ประการ คือ 1) หลักการด้าน
ปริมาณ ได้แก่ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่มากหรือน้อยเกินไป 2) หลักการด้านคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นความจริง มี
หลักฐานยืนยัน 3) หลักการด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสิ่งที่กล่าวถึง หรือสิ่งที่กาลังสนทนาร่วมกัน และ 4)
หลักการด้านลักษณะ ได้แก่ ความชัดเจน ไม่กากวมหรือคลุมเครือและให้ข้อมูลที่กระชับ ซึ่งหลักการทั้ง 4 ประการ
เป็นองค์ประกอบของการสื่อสารที่ให้ความสาคัญกับการตีความหมายของและบริบทของการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
แต่ละสถานการณ์ สอดคล้องกับมโนทัศน์หลักของทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของ Jean Watson (1979) ที่กล่าวว่า วิธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือบาบัดเยียวยาที่สาคัญ เพราะสภาพจิตใจของผู้ป่วยมักแฝงไว้ด้วยความ
ผิดหวังลึกๆ ที่แอบซ่อนไว้ภายใน ในบางครั้งผู้ป่วยอาจพบกับความขัดแย้งระหว่างความต้องการกาลังใจกับความ
ต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การเจ็ บ ป่ ว ย การบอกกล่ า วที่ ม ากหรื อ น้ อ ยเกิ น ไปจะท าให้
กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ปว่ ยได้งา่ ย การบอกความจริงเร็วเกินไป อาจทาให้ผู้ป่วยเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจแต่
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ถ้าช้าเกินไปผู้ป่วยอาจจะสงสัยหรือทราบได้เองจากอาการที่ทรุดลงจะทาให้ผู้ป่วยไม่ไว้วางใจผู้ดูแล ดังนั้ นจึงควรตอบ
คาถามของผู้ป่วยอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือและอยู่ในระดับที่ผู้ป่วยสามารถยอมรับได้ การให้ขอ้ มูลที่เป็นจริงกับผู้ป่วย
เป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม เพราะการได้รับข้อมูลที่เพียงพอจะทาให้ผู้ป่วยเกิดการตอบสนองที่เหมาะสม มีความ
ไว้วางใจและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ที่ผู้ป่วยเผชิญ อยู่ นอกจากนี้แล้วผู้ปฏิบัติการ
สุขภาพควรตระหนักในความสาคัญต่อการเปิดใจในการยอมรับการแสดงออกของความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ
ของผู้ป่วย การช่วยให้ผู้ป่วยได้กาหนดเป้าหมายชีวติ ตามสภาพที่เป็นจริง การแสดงบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนโดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอย่างเปิดเผย ไม่หลีกเลี่ยงที่จะให้
การดูแลหรือพูดคุยกับผู้ป่วยและให้ญาติหรือผู้ใกล้ชดิ เข้ามามีส่วนร่วมในประสบการณ์ของผู้ป่วยด้วย
ประเด็ น ที่ 3 รู ป แบบวั จ นกรรมปฏิ บั ติ (Illocutionary acts) ที่ จ าแนกตามลั ก ษณะกลุ่ ม วั จ นกรรมของผู้
ปฏิบัตกิ ารสุขภาพและของผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การใช้รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารของผู้
ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายมี ความแตกต่างกัน คือ กลุ่มวัจนกรรมที่พบมากที่สุดของผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก คิดเป็น ร้อยละ 59.61 รองลงมา เป็นวัจนกรรมบอกกล่าว ร้อยละ
35.83 ตามลาดับ และ วัจนกรรมกลุ่มที่ไม่ปรากฏเลย คือ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัดและ วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์
อภิปรายผลดังนี้
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ John L. Austin (1962) และ John R. Searle (1969) ระบุว่า วัจนกร
รมกลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressive speech acts) เป็นถ้อยคาที่บ่งบอกให้ผู้ฟังได้รับรู้ทัศนคติและสภาวะทางอารมณ์
หรือความรูสึกของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังโดยการแสดงออก ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ การขอโทษ การขอบคุณ การ
ชมเชย การแสดงความยินดีและการแสดงความเสียใจ ทั้งนี้อยู่กับโอกาสและสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไป ข้อ
ค้นพบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สกึ นี้เป็นสถานการณ์ที่ผู้พูด (ผู้ป่วยระยะสุดท้าย) อยู่
ในสภาวะของความเจ็บป่วยจากพยาธิสภาพของโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในทางการรักษา เพียงแต่เป็นการ
ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) อย่างเป็นองค์รวมในมิติทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญ ญาณเพื่อให้
ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด (The quality of life) ภายในระยะเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด
(WHO’s definition of palliative care, 2014 ) และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรือสิ่งที่คุกคามต่อชีวิตได้อย่างเข้มแข็งโดยมี
ทีมสุขภาพที่เป็นสหสาขาวิชาชีพตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่ผู้ป่วยรักและผูกพันเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลอย่าง
ใกล้ ชิด และอยู่เคี ย งข้ างในการช่ว ยเหลือ อย่างเอื้อ อาทรและค้ าจุ น ทางด้ านอารมณ์ แ ละจิ ต ใจจวบจนผู้ ป่วยเข้า สู่
ระยะเวลาสุดท้ายของชีวิต สิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการมากที่สุดไม่ใช่ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่อยู่ที่
กาลังใจ ความรัก ความอบอุน่ ไม่เฉพาะจากญาติมติ รและครอบครัวเท่านัน้ ขวัญและกาลังใจจากแพทย์/พยาบาล ทีม
สุขภาพอื่นๆก็สาคัญไม่ย่งิ หย่อนไปกว่ากัน (พระไพศาล วิสาโล, 2548)
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแสดงวัจ นกรรมปฏิบัติในวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก
(Expressive speech acts ) มากที่สุด มีเหตุผลที่สนับสนุนข้อค้นพบนี้ คือ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตนอกจาก
จะเผชิญกับภาวะวิกฤตจากพยาธิสภาพของโรคแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาอื่นๆอีกหลายด้าน เช่น ปัญหาทางด้าน
ร่างกายอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดที่ มีระดับความเจ็บปวดแตกต่างกันตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ปานกลางและระดับ
รุนแรงทาให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก รบกวนการพักผ่อนหรือทาให้นอนไม่หลับ กระวนกระวายและทา
ให้เกิดสภาวะการลดทอนหรือสูญเสียความสามารถในวิถีชีวิตและการจัดการกับภารกิจ ในชีวิตประจาวัน ปัญ หา
ทางด้านอารมณ์และจิตใจโดยที่ผู้ป่วยจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านอารมณ์และจิตใจ เมื่อต้องเผชิญกับภาวะ
ความตายและการตายที่กาลังจะมาถึง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่ในเวลาที่เหลือตาม
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แนวคิดของ Kübler-Ross (1969) มี 5 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะช็อกและปฏิเสธ ผู้ป่วยมักปฏิเสธความจริง ไม่เชื่อว่าจะเป็น
ตนเอง 2) ระยะโกรธ ผู้ป่วยรู้สึกโกรธต่อโชคชะตาของตัวเอง หรือกล่าวโทษผู้อ่ืน หรือระบายอารมณ์ ใส่ผู้ใกล้ชิด
หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุหรือเหตุผล 3) ระยะต่อรอง ผู้ป่วยจะต่อรองกับสิ่งที่ตนเองนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่มี
อานาจที่มองไม่เห็น สิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้ป่วยมีความหวัง ว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวออกไป 4) ระยะเศร้าซึม ผู้ป่วยจะมี
อารมณ์ ซึ ม เศร้ า และแยกตั ว เมื่ อ เริ่ ม ตระหนั ก ว่า ตนเองไม่ อ าจหนี ค วามตายไปได้ เป็ น ช่ว งเวลาที่ ผู้ ป่ ว ยมองหา
ความหมายของชีวิตที่เหลืออยู่ 5) ระยะยอมรับ ผู้ป่วยจะยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น กระบวนการที่กล่าวมานี้
เป็นกลวิธานทางจิตของมนุษย์ในการปรับตัว (Defense mechanisms) เพื่อหาทางออกให้กับจิตใจเมื่อมนุษย์เผชิญ
สถานการณ์ที่เลวร้าย มีความขัดแย้งหรือความสับสนที่เกิดขึ้นในจิตใจสภาพที่กดดัน หรือการต่อต้านความเจ็บปวด
ของจิตใจ (Cherry, 2016) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่กดดั นทางด้านจิตใจที่ยาวนาน ลักษณะการแสดงออกของปัญหา
ทางด้านร่างกายของผู้ป่วยที่อยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วยทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่จะมี
ความแตกต่างกันในด้านการแสดงออกด้านอารมณ์และจิตใจ ทั้งนี้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพศหญิงจะแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ ที่ ป รากฏให้ เห็ น อย่ า งชัด เจนมากกว่ า ผู้ ป่ ว ยเพศชาย (Skulason, Hauksdottir, Ahcic. et al., 2014) โดยจะ
แสดงออกความรู้สึกในรูปแบบของการเรียกร้องเพื่อต้องการที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย
ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง และความต้อ งการได้รับความนั บถือ ยกย่อ งในฐานะเป็ นบุ คคลที่มีคุณ ค่ าและศั กดิ์ ในความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ ง
สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี ต้องการของมนุษย์ ( Maslow,1954) ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ แสดงออกทาง
คาพูดเพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกที่มตี ่อบุคคลที่ตนรักและผูกพัน ความห่วงใย และการพูดเพื่อสะท้อนความหมายในบาง
เรื่องหรือความทรงจาในอดีต หรือการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ทาในสิ่งที่ยังคั่งค้างอยู่ตามความปรารถนาเปรียบได้กับ
การเพิ่มคุณภาพชีวิต การลดทอนความเจ็บปวดทรมาน การลดระดับของความรู้สึกกดดันหรือความคับข้องใจในสิ่งที่
ผู้ป่วยเผชิญอยู่ ( Almack, Cox, Moghaddam, et.al., 2012)
ตัวอย่าง: ประโยควัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressive speech acts) ที่ผู้ป่วยได้แสดงออกทางคาพูด
เพื่อสะท้อนความหมายในประโยคหรือถ้อยคาที่ได้ผู้วิจัยได้ทาการคัด (Coding) จากบทความวิจัยต่างประเทศที่นามา
ศึกษาวิเคราะห์ (Iceland: Skulason, Hauksdottir, Ahcic, Helgason, 2014) และ การแปลความหมายแสดงออกของ
อารมณ์ผ่านถ้อยคาตามแนวคิดของคูเบอร์รอส (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 การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) วัจนกรรมกลุ่ม
แสดงความรู้สึก (Expressive speech acts) มากที่สุด รองลงมาเป็นวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (Representative speech
acts) เป็นการแสดงถึงกลไกการปกป้องทางจิตของมนุษย์ (Defense mechanisms) เป็นสิ่งที่บุคคลหาทางออกให้กับ
จิตใจเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้าย เพื่อลดทอนความรู้สึกวิตกกังวล หรือลดความกดดันในสิ่งที่บุคคลเผชิญอยู่โดย
แสดงออกทางการสื่อสารจากคาพูดหรือกิริยาท่าทาง ถ้อยคาที่แสดงออกอาจจะไม่ใช่การสื่ อสารในรูปแบบตาม
ความหมายตรงแต่อาจจะแฝงด้วยความหมายที่แสดงถึงความต้องการหรือความคาดหวังที่เก็บไว้ภายในจิตใจที่แสดง
ออกมาเป็ น วัจ นกรรมอ้อ ม (Austin,1962) ดั งนั้น คู่ ส นทนาหรือ ผู้ ป ฏิบัติก ารสุ ข ภาพต้อ งพิ จ ารณาทั้ งความหมาย
(Meaning) และบริบท (Context) ในประเด็นเนื้อหาและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆว่าถ้อยคาที่กล่าวออกมาได้แสดง
สภาวะทางด้านด้านอารมณ์และจิตใจอย่างไร Kübler-Ross (1969) ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์ของผู้ป่วยที่
เผชิญ กับข่าวร้าย การสูญ เสีย หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีระยะเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากนัก การแสดงออกของ
ปฏิกิริยาอาจจะไม่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนตามแนวทางของ Kübler-Ross (1969) ดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้อาจจะมี
ระยะใดระยะหนึ่งที่เกิดขึน้ ยาวนานหรือรุนแรง หรืออาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์หลายๆอย่างปะปนกันไป ความ
แตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ป่วยต่อสภาวะของโรคที่เผชิญ การค้าจุนทางด้านอารมณ์และจิตใจจากบุคคลรอบ
ข้างและคุณลักษณะส่วนตนของผู้ป่วย แต่ระยะที่สาคัญของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต คือ ระยะการยอมรับ (The
stage of acceptance) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตในการปรับตัวของผู้ป่วยเพื่อ
รับกับการตายที่จะเกิดขึ้น (Dying stages) โดยผู้ป่วยจะยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าความตาย
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กล้าเผชิญกับความตายด้วยจิตใจสงบและพร้อมการจากลาอย่างสงบ (พระไพศาล วิสาโล,
2548) ผู้ป่วยจะเริ่มจัดการกับสิ่งต่างๆที่ยังคั่งค้างอยู่โดยแสดงออกด้วยการบอกกล่าวทางวาจาหรือการสั่งเสียก่อนที่
ตนเองจะเสียชีวติ การที่ผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพได้แสดงถึงความเข้าใจในอารมณ์และความรู้สกึ ของผู้ป่วยในสถานการณ์ที่
เผชิญอยู่และให้ความสาคัญโดยการทาความเข้าใจกับความหมายในสิ่งที่ผู้ป่วยสื่อสารออกมาและการเปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยได้ แสดงออกถึ งความรู้สึ ก ที่ แท้ จริง (Wittenberg-Lyles , Debra , Demiris et al, 2012) สิ่ งเหล่านี้จ ะช่วยให้ ผู้
ปฏิบัติการสุขภาพสามารถที่จะเชื่อมโยงบทสนทนาไปสู่สิ่งต่าง ๆ ที่สาคัญในชีวิตของผู้ป่วยและสามารถสื่อสารสิ่ง
สาคัญเหล่านัน้ ไปยังครอบครัวได้อีกด้วย (ดาริน จตุรภัทรพรม, 2554)
ประเด็ น ที่ 4 : ผลการวิ เคราะห์ รูป แบบวั จ นกรรมปฏิ บั ติ (Illocutionary acts) ในวั จ นกรรมกลุ่ ม ผู ก มั ด
(Commissive speech acts) และวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ (Declarative speech acts) ทั้งของผู้ปฏิบัติการสุขภาพและ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพแสดงวัจนกรรมกลุ่มผูกมัดร้อยละ 4.31 และ วัจนกรรม
กลุ่มแถลงการณ์ร้อยละ 2.87 และวัจนกรรมทั้งสองกลุ่มนีไ้ ม่ปรากฎในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
การอภิปรายผลในประเด็นวัจนกรรมกลุ่มผูกมัด คือ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นผู้ป่วยที่เผชิญกับความเจ็บป่วย
จากโรคในระดับที่รุนแรง ส่ งผลต่อ การสูญ เสียการทาหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆในร่างกายและทาให้ ผู้ป่วยมีอาการ
เปลี่ยนแปลงหรืออาการไม่คงที่เกิดขึน้ เสมอ เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม โรคไตวาย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคเอดส์ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยดังกล่าวได้รับการวินิจฉัยหรือการพยากรณ์โรคแล้วว่าไม่สามารถใช้วิธีการต่างๆในการ
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รักษาหรือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรักษาให้หายจากโรคได้ จะมีระยะเวลาของการมีชวี ิตอยูไ่ ม่นานนักประมาณ
6 เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้น เวลาที่เหลืออยู่จึงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าวาระสุดท้ายของชีวติ และผู้ป่วยต้องได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อ้างถึงในนิยามการดูแล
แบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Definition of Palliative Care, 2014) และ
ทัศนีย์ ทองประทีป (2552)
ดังนั้น การสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพที่แสดงต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงมุ่งเน้นความสาคัญที่การสื่อสาร
เพื่ อ การบ าบั ด มากกว่า การสื่อ สารที่ ให้ ค ามั่ น สั ญ ญาในเรื่อ งใดๆที่ เกี่ ย วกั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ ผู้ ป่ว ยเผชิญ อยู่ โดย
หลีกเลี่ยงที่จะให้คามั่นสัญญาในการรักษาให้หายขาดจากโรคที่เป็น อยู่หรือให้ความมั่นใจว่าอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้น
ในไม่ช้า ทั้งนี้วัจนกรรมผูกมัดเป็นการใช้ถ้อยคาที่ผู้พูดมีจุดมุง่ หมายว่าจะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูฟงในอนาคตซึ่งเมื่อ
ให้คามั่นสัญญาแล้วจะต้องดาเนินการให้เกิดผลตามที่กล่าวไว้ (Searle,1969) หากสิ่งที่กล่าวไว้ไม่ได้เป็นไปตามจริง
หรือไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ก็เปรียบเสมือนกับการโกหกผู้ป่วยย่อมจะทาให้ผู้ป่วยขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะ
ความหวังของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพ
จึงใช้รูปแบบของการสื่อสารในลักษณะของการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นสิทธิส่วน
บุคคลที่พึงรู้ (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2552) ได้แก่ อาการของโรค การพยากรณ์โรค แผนการรักษาและแผนการดูแล
ต่อเนื่อง ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสนับสนุนค้าจุนทางด้านอารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณและการสื่อสารเพื่อให้คาปรึกษา
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ตระหนักรู้ปัญหาด้วยตัวเอง มีแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ด้วยตนเอง
(Self-determination) ดังนั้น การสื่อสารรูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติในกลุ่ม วัจนกรรมผูกมัด ในสถานการณ์การสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัตกิ ารสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงเกิดขึ้นน้อยหรือไม่ปรากฏในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ในประเด็นวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ (Declarative speech acts) ที่ไม่ปรากฎในการวิเคราะห์รูปแบบวัจนกร
รมที่ ศึกษาในครั้งนี้ อภิปรายผลว่า สถานการณ์ การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุข ภาพและผู้ป่วยระยะสุด ท้ายมี
ประเด็นของการสนทนาที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลที่เผชิญกับความเจ็บป่วยที่เป็นภาวะคุกคาม
ต่อชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณ (Life-threatening and spiritual distress ) จึงมีความเป็นส่วนตัว สูงและเป็นความลับที่
จะต้องได้รับการยินยอมหรือการอนุญาตจากผู้ป่วยก่อนเสมอ (Informed consent) เพื่อเป็นการแสดงถึงการพิทักษ์
สิทธิ์ผู้ป่วยที่ผู้ปฏิบัติการสุขภาพจะละเมิดไม่ได้ (Kva°le , 2007) จากการวิเคราะห์เอกสารบทความวิจัยที่นามาศึกษา
ทั้ง 10 ฉบับ พบว่า เจ้าของผลงานวิจัยทุกฉบับได้กล่าวถึงและดาเนินการตามคาประกาศเฮลซิงกิของแพทยสมาคม
โลก ในหลักการจริยธรรมสาหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Declaration of Helsinki, 2013)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลสนับสนุนในประเด็นของวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ ที่ไม่ปรากฏในการวิเคราะห์
รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารในการวิจัยครั้งนี้

2656

Proceedings

วิจารณ์และสรุป
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของ
ต่างประเทศในครั้งนี้ จากผลวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมการสื่อสารได้สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นการสื่อสารเพื่อการบาบัดและการดูแลช่วยเหลืออย่างเอื้อ
อาทร โดยที่ผู้ปฏิบัติการสุขภาพต้องให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจและการแปลความหมาย (Meaning) ของ
ประโยคหรือถ้อยคาที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้แสดงออกทางคาพูดที่บ่งบอกถึงปัญหา ความต้องการและการแสดงถึง
อารมณ์และความรู้สึก โดยที่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่แสดงความหมายทั้งในทางตรงและทางอ้อมตามกรอบแนวคิด
ของทฤษฎีวั จนกรรม Austin (1962) และ Searle (1969) นอกจากนี้แ ล้ วความส าคั ญ ของการสื่อ สารนั บได้ ว่าเป็ น
ศาสตร์และศิลปะที่ผู้ปฏิบัติการสุขภาพต้องเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยความตั้งใจ ให้ความสาคัญ กับการ
คั ด เลือ กถ้ อ ยค าที่ เหมาะสมไม่ก ระทบกระเทือ นกั บความรู้ สึ ก ของผู้ ฟั งหรือ คู่ ส นทนา (Euphemism) ชึ่งเป็ น ความ
ละเอีย ดอ่อนและสามารถสั มผั ส ถึงพลั งแห่งการดู แลที่ ก่อ ให้ เกิ ดความรัก และความเข้าใจผู้อ่ืน ที่ เรียกว่า “Caring
occasion” สอดคล้องตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของ ดร.จีน วัตสัน (Watson,1979)
วัจนกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามประเด็น ณ
ช่วงเวลาและสถานการณ์ ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของคู่สนทนาด้วย วัจนกรรมการ
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายของการ
สื่อสารและนาไปสู่ความเข้าใจที่ดรี ะหว่างกัน ทั้งนีเ้ นื่องจากเป็นสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลืออย่างแท้จริง สิ่งสาคัญที่
ไม่ย่งิ หย่อนไปกว่าการเลือกใช้ประโยคหรือถ้อยคาที่เหมาะสมก็ คือ ทักษะในการฟังอย่างตั้งใจ (Active listening skills)
ควบคู่กับทักษะความสนใจและใส่ใจด้วยภาษากาย เช่น การแสดงสีหน้าท่าทาง การประสานสายตา การใช้ความเงียบ
การเปิ ด โอกาสหรือ กระตุ้ น การพู ด การสะท้ อ นความรู้ สึ ก กลั บ (Reflecting feelings) และการท าความเข้ า ใจใน
ความหมายของถ้อยคาที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากผู้พูดด้วยเช่นกัน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพที่ทาการศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)
จากเอกสารที่เป็นบทความวิจัย ทาให้ขาดองค์ประกอบสาคัญในการวิเคราะห์รูปแบบของวัจกรรมการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ คือ ไม่สามารถรับฟัง มองเห็น หรือสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารแบบอวัจนภาษาได้ ทาให้ขาดความ
สมบูรณ์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในส่วนการนาเสนอวัจนภาษาหรือถ้อยคาการสื่อสารในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการ
คัด ลอกถ้ อ ยค าหรือ ประโยค (Coding) ที่ ค งไว้ต ามตั วอัก ษรที่ ปรากฏในเอกสารบทความวิจั ย โดยไม่ได้มีก ารแปล
ความหมายหรือถอดความเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่ประสงค์ให้เกิดการตีความหมายของประโยค
หรือ ถ้ อ ยค า (Statements and utterances) คลาดเคลื่ อ นเพราะเป็ น การศึ ก ษาในบริ บ ทของต่ า งประเทศและการ
คัดเลือกเอกสารบทความวิจัยเพื่อศึกษาวิจัยทั้ง 10 ฉบับนี้ เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาของกลุ่มประเทศที่อยู่ทวีปยุโรปและ
ทวีปอเมริกาเหนือทั้งหมด จึงเป็นการศึกษารูปแบบวัจนกรรมการสื่อสารที่มีบริบทไม่หลากหลาย
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เสนอแนะให้มกี ารศึกษาวิจัยรูปแบบวัจนกรรมการสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ในบริบทของกลุ่ มประเทศในแถบเอเชียหรือการศึกษาวิจัยในเรื่อ งการสื่อ สารแบบEmpathic communication
between caregivers and health care team

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจอย่างแท้จริงของผู้วิจัยที่ประสงค์จะให้ขอ้ ค้นพบจากการศึกษาวิจัย
นี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวติ ทั้งในสถานบริการสุขภาพ
สถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะ (Hospice care) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน (Home health care) และ
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานวิจัยนี้สาเร็จได้ตามประสงค์เพราะ
ได้รับกาลังใจและแรงสนับสนุนจากบุคคลสาคัญหลายท่าน คือ คุณแม่ถนอมศรี นันทชัย มารดาของผู้วิจัยและบุตรทั้ง
สองคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาอย่างสม่าเสมอและด้วยความมี
อัธยาศัย ไมตรีที่ประทั บใจยิ่ง ตลอดจนคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยาทุ ก ท่านที่ ได้ประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วจิ ัย ขอแสดงความขอบพระคุณทุกๆท่านไว้ ณ ที่น้ดี ว้ ย
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ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในจังหวัดพะเยา
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
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพะเยา
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงของกรณีศึกษาจานวน 6 คนที่มีระดับคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเก่งจานวน 2 คน
ปานกลางจานวน 2 คน และอ่อนจานวน 2 คน ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอัดเสียงบทสนทนา
ของกลุ่มตัวอย่างและเพื่อนร่วมชั้น แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จานวน 6 แผน
แผนละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตามประเภทการใช้กลยุทธ์
การเสริ ม ต่ อการเรี ยนรู้ ในขั้ นตอนก่ อ นการเขี ยนจากบทสนทนาระหว่ างกลุ่ ม ตั วอย่ างกั บเพื่ อ นร่ วมชั้ น วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษตามข้อมูลจากบท
สนทนาและผลงานเขียนของกลุ่ มตัวอย่างคนละ 6 งานเขียน รวมทั้ งหมด 36 งานเขียนและอภิปรายผลการวิจัยแบบ
พรรณนาด้านพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้และทฤษฏี
การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตั วอย่างใช้กลยุ ทธ์การเสริมต่อการเรี ยนรู้ในขั้ นตอนก่อนการเขียนในการระดม
ความคิดด้านคาศัพท์ การเขียนคาศัพท์ และการเรียบเรียงคาศัพท์เพื่อใช้ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยนักเรียน
ในกลุ่มเก่งใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนบอกคาศัพท์ การสะกดคาศัพท์ และพูดคาศัพท์ด้วย
ตนเอง นักเรียนในกลุ่มปานกลางใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้ในการถามคาศัพท์ การสะกดคาศัพท์และการถาม
ความหมายของคาศัพท์และนักเรียนในกลุ่มอ่อนใช้กลยุทธ์การถามความหมายของคาศัพท์ ถามการสะกดคาศัพท์ และ
การให้เพื่อนยกตัวอย่างการเขียนประโยค จากผลการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นนั้นได้ส่งผลต่อ
พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษด้านเขียนคาศัพท์ สะกดคาศัพท์ และการเขียนในระดับประโยค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถเลือกใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนประโยคที่ส่อื ความหมายได้ถูกต้องมากขึน้
คาสาคัญ: กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ การเขียนแบบเน้นกระบวนการ พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้
ทางสังคมและวัฒนธรรม
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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

บทนา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่ มีบทบาทสาคั ญ ในสังคมโลกปั จจุ บัน เพราะถื อเป็ นเครื่อ งมือที่ ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลายทั่วโลก และจะเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาทั่วโลก ซึ่งอาจมีผล
ต่อการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 (Graddol, 2006) นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมี
บทบาทสาคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติ
ว่า “ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English)” ทา
ให้ทุกชาติมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาที่ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง (สุวิชัย
โกศัยยะวัฒน์, 2557: 16) ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษา
เพื่อให้ก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านและก้าวทันโลกต่อไป (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
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กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้
ภาษาอั ง กฤษ จนเกิ ด ทั ก ษะและความสามารถในระดั บ สื่ อ สารได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว อั น จะน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2557:
1) จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก
แม้ว่าเด็กไทยจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทั้งจากครูผู้สอนและสื่อหลากหลาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ภาษาอังกฤษกลับยังคงอยู่ในกลุ่มวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
(23.98) (บุญเลิศ วงศ์พรม, 2559 ออนไลน์) และจากการจัดทาดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปี 2558 ของ
สถาบันภาษา เอดูเคชั่น เฟิร์ส (อีเอฟ) โดยประเมินจากประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จานวน 9.1 แสนคน ใน 70
ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่พบว่า ไทยได้ 45.35 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 62 ของโลก และอยู่
อันดับ 5 จากทัง้ หมด 6 ประเทศที่ได้รับการสารวจในภูมภิ าคอาเซียน (วราภรณ์ สามโกเกศ, 2558 ออนไลน์) และเมื่อ
พิจารณาทักษะภาษาอังกฤษ จากการจัดอันดับ English Proficiency Index (EPI) ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ใน “ระดับต่ามาก” คนไทยยังมีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากรายงาน
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทย
จากการศึ ก ษาพบว่า ระบบการศึ ก ษาของประเทศไทยยั งไม่ส อดคล้ อ งกั บการส่ งเสริ ม ทั ก ษะการเขี ย น
(Dueraman, 2012: 97) ความสามารถทางการเขียนจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่ด้อยที่สุดใน 4 ทักษะ การเขียนยังได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบเดิมที่มกี ารเน้นความแม่นยา ความถูกต้องของโครงสร้างและคาศัพท์ นักเรียนยังถูก
จากัดโอกาสในการแสดงความคิดผ่านการเขียนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนเขียนจึงยังถูกจากัดเวลา จึงทา
ให้ ใ นบางครั้ ง นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถประสบผลส าเร็ จ ในการฝึ ก เขี ย น (Tuan, 2010: 81) และท าให้ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาที่ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเกือบ 10 ปี จึงยังมีระดับความสามารถทางการเขียนไม่เป็นที่น่าพอใจ
(Liang, 2015: 47) การเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่ยากที่สุดสาหรับนั กเรียนที่จะเรียน (Dueraman, 2015: 96)
นอกจากนี้การเขียนยังเป็นเรื่องที่ยากและต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนที่ยาวนานพอสมควร เพราะการเขียนเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมีสานวนในการใช้มากมายไม่ใช่นึกจะเขียนอะไรก็เขียนออกมาตามใจชอบ (ธนพล จาดใจดี,
2545: 47) สาเหตุการเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ พอสรุปออกมาได้ดังนี้ อ่อนไวยากรณ์ ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการเขียน
ภาษาอังกฤษ รู้คาศัพท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่งประโยคไม่เป็น ไม่มีความรู้พ้ืนฐาน และขาดทักษะด้านการเขียน
(ธนพล จาดใจดี, 2544: 1-2)
การสอนภาษาอั งกฤษมีค วามส าคั ญ หากแต่ผู้ ส อนเลือ กใช้กิ จ กรรมที่ น่า สนใจ เทคนิค สื่อ การสอนที่
หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนได้
เต็มตามศักยภาพของตน นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องวางแผนให้ผู้เรียนฝึกเขียนตามกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านทักษะ มีการพัฒนาทางด้านความคิดที่เป็นระบบจนทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนา
ความรู้นั้นไปพัฒนางานเขียนชิ้นต่างๆ ของตัวเองได้รวมทั้งการฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความ
ชานาญและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้ในปัจจุบัน (สุจิตตรา สิงหการ, 2555: 109-118)
โรงเรีย นเฉลิ ม พระเกี ย รติส มเด็ จพระศรี น คริน ทร์ พะเยา จั ด การศึก ษาแบบเรี ยนประจ า ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ตั้ ง แต่ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง 6 โดยกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่ างประเทศจั ด การเรีย นรู้วิชาภาษาอั งกฤษมุ่ง หวั งให้ นั ก เรีย นสามารถใช้ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ในการสอนทักษะการเขียน พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถเขียนประโยค
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ภาษาอังกฤษในการสื่อความ เขียนนาเสนอข้อมูล เขียนบรรยายจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้ เนื่องจากผู้เรี ยนขาด
ความรู้ด้านคาศัพท์ ขาดความเข้าใจโครงสร้างทางภาษา ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง ตรงตามความหมาย
และไม่ส ามารถเรี ย บเรีย งถ่ า ยทอดความคิ ด ของตนเองลงสู่ ก ารเขี ย นได้ นอกจากนี้ปัญ หาจากครู ผู้ ส อน พบว่า
ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการสอนแบบดั้ง เดิม เน้นการใช้ไวยากรณ์ คานึงถึงความถูกต้องของ
เนื้อหาทางภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ เป็นหลัก จัดการเรียนการสอนไม่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ทางานกลุ่ม ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นวิธีการหนึ่งที่ชว่ ยผู้เรียนให้
ทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย เมื่อผู้เรียนได้มปี ฏิสัมพันธ์กับครูหรือกับผู้เรียนด้วยกันเองภายในห้องเรียน (Veerappan,
2011, p.934.) ซึ่งการเสริมต่อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development)
(Walqui, 2006, p.163) เมื่อผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมตามลาดับ ผู้เรียนจะสามารถทางานของตนเองได้
อย่างอิสระ (Lawson, 2002 as cited in Veerappan, 2011, p. 934) และวิธีการสอนเขียนรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาการสอนทักษะการเขียนและสามารถช่วยพัฒนาการเขียนของผู้เรียนได้ คือ วิธีการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการ (Writing process approach) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดเป็น
อย่างดี (Hairston, 1982) นอกจากนี้ การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการผลิตงานเขียนที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอน 3 ขั้นตอนอย่างครบถ้วนโดยย้อนกลับไปกลับมาจนกว่างานจะออกมาสมบูรณ์ ทั้งนี้การทากิจกรรมการสอน
เขียนในชั้นเรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเขียนคอยช่วยเหลือแนะนาผู้เรียนที่มีความสามารถน้อย
กว่า และให้ทากิจกรรมกลุ่มตลอดกระบวนการ ทาให้ผู้เรียนเกิดอิสระทางความคิด โดยมีเพื่อน ๆ ในกลุ่มคอยให้
ความช่วยเหลือและคาแนะนา (Raimes, 1983, p.18)

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงระหว่า งการใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการด้ า นการเขี ย น
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural theory)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นทฤษฎีที่เกิดจากแนวคิดและการศึกษาวิจัยของ เลฟ เซเมโน
วิช ไวก็อตสกี้ (Lev Semenovich Vygotsky) โดยแนวคิดหลักของทฤษฎีน้ีเน้นความสาคัญของสังคมและวัฒนธรรมต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาการเชาวน์ปัญญา ซึ่งมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิดผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม (Sundrarajun, 2012, p.25) ตั้งแต่แรกเกิดมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อมที่เป็นผลงานของมนุษย์
คือ “วัฒ นธรรม” วัฒ นธรรมแต่ละวัฒนธรรมจะช่วยบ่งชี้ผลผลิตของพัฒ นาการของเด็ก การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ ครู หรือ เพื่อน ในขณะที่เด็กอยู่ในสภาพสังคมการเรียนรู้และ
พัฒนาการเชาวน์ปัญญา เด็กหรือผู้เรียนจะเปลี่ยนสิ่งเร้าที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเข้าไว้ภายในใจโดยอาศัย
กลไกกลาง (Mediation means) เป็นเครื่องช่วยเชื่อมโยงสิ่งเร้าภายนอกในสภาวะสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีอยู่
เดิมภายในใจ กลไกกลางที่ใช้คือเครื่องมือ (tool) เป็นสิ่งที่เด็กใช้เพื่อช่วยในการทางานให้สัมฤทธิผลตามความต้องการ
และเครื่องหมาย (sign) เครื่องหมายแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 1) เครื่องหมายที่แทนความสัมพั นธ์แบบ cause-effect
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(Indexical sign) 2) เครื่องหมายที่เป็นภาพแทนความหมายสิ่งต่าง ๆ (Iconic sign) และ 3) เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์
แทนสิ่งที่เป็นนามธรรมช่วยในการคิด การแก้ปัญหา (Symbolic sign) เครื่องหมายเป็นสิ่งที่ใช้แทนวัตถุสิ่งของที่เป็น
รูปธรรมหรือนามธรรม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 61, 64) ภาษาจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การอธิบายและสร้างความเข้าใจในความรู้ใหม่ๆ ที่ผู้เรียนใช้ในการเรียน การสนทนากับผู้ที่มีความสามารถมากกว่า ยิ่ง
ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ ผู้เรียนจะสามารถใช้ในภาษาในการนาเสนอแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Shooshtari
and Mir, 2014, p.1772) การพัฒนาเชาวน์ปัญญาขั้นสูง จึงเป็นขัน้ ที่เด็กใช้ภาษา ซึ่งภาษาที่ใช้ เรียกว่า ภาษาที่พูดในใจ
เฉพาะตนเอง (Inner Speech)
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสาคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และสถาบันทางวัฒนธรรม เช่น โรงเรียน ห้องเรียน เป็นต้น มีบทบาทสาคัญต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของแต่
ละบุ ค คล (Donato & McCormick,1994 as cited in Danli, 2008, pp.8-9). การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการทางด้ า น
สติปัญญาจึงมีความสัมพันธ์กันและความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจากผลของการมีปฏิสัมพันธ์เมื่อเด็กหรือผู้เรียนเรียนรู้
วิธีการในการทางานให้สาเร็จ ด้วยการช่วยเหลือ รับผิดชอบงานร่วมกันกับผู้ที่มีความสามารถมากกว่าหรือเพื่อนที่มี
ความสามารถเท่ า เที ย มกั น Vygotsky (1978) ครอบครั ว และสถาบั น สั ง คมต่ า งๆ ล้ ว นมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการ
ช่วยเหลือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก
แต่ละวัยจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ก็ต่อเมื่อเด็กได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับเด็ก เช่น ญาติ หรือ เพื่อนในวัยเดียวกัน
2. การเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development)
การเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่ ง เลฟ เซเมโนวิช ไวก็ อ ตสกี้ (Lev Semenovich Vygotsky) กล่ า วว่ า พื้ น ที่ ร อยต่ อ พั ฒ นาการ (Zone of proximal
development) คือ ระยะห่างระหว่างระดับพัฒ นาการที่เป็นจริงที่บุคคลสามารถแก้ปัญ หาได้ด้วยตนเองและระดับ
พัฒนาการที่จะสามารถเป็นไปได้ โดยที่บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ภายใต้การได้รับคาแนะนาหรือ
การทางานร่วมกันกับเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า (Vygotsky, 1978, p.86 as cited in Danli, 2008, p. 10) ในด้าน
การสอนต้องให้ความสาคัญกับพื้นที่รอยต่อพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน ต้องจัดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ยากหรือง่าย
จนเกินไป ต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างเพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียนเหล่านั้นได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ได้มีโอกาส
เปิ ด กว้างทางความคิ ด เพื่ อ ที่ จ ะก้ าวสู่ พั ฒ นาการในระดั บขั้ น ต่ อ ไป (Lui, 2012, p.2) จากการวิจั ย ของ ไวก็ อ ตสกี้
(Vygotsky) พบว่า เด็กบางคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วย แต่เด็กบางคนไม่สามารถ
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าผู้ใหญ่ ให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถทาได้ แต่เด็กบางคนจ ะไม่
สามารถเรียนรู้ได้แม้วา่ จะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่ง ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) อธิบายว่าเด็กแต่ละคนที่อยูใ่ นวัยเดียวกันจะ
มีพ้ืนที่รอยต่อพัฒนาการหรือบริเวณของความใกล้เคียงพัฒนาเชาวน์ปัญญาแตกต่างกัน บางคนอยู่เหนือบริเวณพื้นที่
รอยต่อพัฒนาการแต่บางคนอยู่ระหว่างและบางคนอยูต่ ่ากว่า (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 63)
แนวคิดการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูหรือผู้สอน
จึงต้องตระหนักว่าผู้เรียนแต่ละคนมีพ้ืนที่รอยต่อพัฒนาการที่แตกต่างกัน การได้รับความช่วยเหลือแนะนาจากครูจึง
เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมาก ที่จะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และผู้เรียนถือเป็นสิ่งที่สาคัญ ที่จะช่วยเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้และทาสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพียงได้รับการเรียนรู้และการช่วยเหลือที่เหมาะสมจะนามาซึ่งพัฒนาการที่ดีขึ้น
ได้
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3. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)
การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นเทคนิควิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ครูเป็นผู้ออกแบบกลยุทธ์ในการ
เรียนรู้ หรือ การมอบหมายภาระงานให้ผู้เ รียนได้รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนนั้น ไวก็อตสกี้
(Vygotsky) เชื่อว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือกับ
ผู้เรียนด้วยกันเองภายในห้องเรียน (Veerappan, 2011, p.934.) ซึ่งการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) จะเกิดขึ้น
ภายในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development) (Walqui, 2006, p.163) ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) เน้น
ความสาคัญของการสอนหรือการช่วยเด็กให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมมี
หน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนให้ทางานได้เป็นผลสาเร็จตามเป้าหมาย (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2556: 332) ใน
ชั้นเรียน การเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูเป็นผู้จัดกรอบการเรียนรู้ ให้การช่วยเหลือผู้เรียนในการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เมื่อการเสริมต่อการเรียนรู้ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมเพื่อให้พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ และการแก้ปัญ หา ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้นด้วยตนเอง ครูจะค่อยๆ ลด
บทบาทในการเสริมต่อการเรียนรู้นั้นลงไปตามลาดับ ในขณะที่จบบทเรียน ผู้เรียนสามารถทางานของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาการเสริมต่อการเรียนรู้ (Lawson, 2002 as cited in Veerappan, 2011, p. 934) ครูจึงมีบทบาท
สาคัญในการประเมินความสามารถของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายภาระงานที่ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปให้แก่
ผู้เรียน งานที่มอบหมายนัน้ ควรแยกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันทางาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัตงิ านนัน้ ได้ดว้ ยตนเอง
การเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นเกิ ด ขึ้ น ได้ จ าก (1) การได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากผู้ ที่ เก่ ง กว่ า หรื อ มี
ความสามารถมากกว่า โดยการได้รับคาแนะนา และการเลียนแบบจากตัวอย่าง (2) การทางานร่วมกันกับผู้เรียนคน
อื่น ๆ ที่มีความรู้ระดับเดียวกันหรือความสามารถเท่าเทียมกัน โดยการได้เรียนรู้ร่วมกัน (3) การให้ความช่วยเหลือผู้ที่
มีความสามารถน้อยกว่า เมื่อต่างมีโอกาสที่จะเรียนรู้ และ (4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการฝึกฝนด้วยตนเอง การ
สร้างความรู้ความเข้าใจภายในตนเอง การสื่อสารกับความคิดของตนเองด้วยการพูดกับตนเอง (Lier, 2004 as cited
in Walqui, 2006, p. 168)
การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นการให้ความช่วยเหลือ การชี้แนะแก่เด็ก เป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะสามารถช่วย
พัฒนาเด็กให้ไปถึงในระดับที่อยูใ่ นศักยภาพของเด็กได้
4. การเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing)
การเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นวิธีการหนึ่งที่นาไปสู่การสอนการเขียนที่เน้นความคิดสร้ างสรรค์ของ
ผู้เขียน ให้ความสาคัญ กับการพัฒ นาการเขียนด้วยการฝึกฝนมากกว่าการเลียนแบบจากตัวอย่าง (Tribble, 1996.
P160) ซึ่งเป็นวิธีการสอนเขียนที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเป็นนักเขียนที่ดีได้ (Flower & Hayes, 1981) การ
เขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการผลิตงานเขียนที่ผู้เรียนต้องปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนอย่างครบถ้วนโดยย้อนกลับไปกลับมา
จนกว่ า จะออกมาสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ไรมส์ (Raimes, 1983. p.18) กล่ า วว่ า การท ากิ จ กรรมการสอนเขี ย นแบบเน้ น
กระบวนการ ควรให้ผู้เรียนทากระบวนการกลุ่มตลอดกระบวนการ และให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเขีย นคอย
ให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่าเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอิสระทางความคิด ไรมส์ได้เสนอ
ขั้นตอนการเขียนแบบเน้น กระบวนการ 3 ขั้ นตอน ดั งนี้ (1) ขั้น ก่ อนการเขี ยน (Pre-writing) ผู้ เรียนสร้างความคิ ด
หลากหลายโดยอภิปรายกับเพื่อนในห้อง เป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่ ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน รวมถึงการจัด
เรียบเรียงความคิดอย่างมีระบบ ระดมสมอง ร่างงานเขียนแบบคร่าวๆ ตรวจงานที่ร่างไว้ว่าตรงประเด็นตามข้อมูลที่
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เตรียมไว้หรือไม่ เรียบเรียงข้อมูล จัดลาดับประโยคและย่อหน้า (2) ขั้นลงมือเขียน (While-writing) ผู้เรียนร่างงานเขียน
ครั้งที่ 1 โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อผิดต่างๆ แลกเปลี่ยนงานเขียนกับเพื่อน โดยดูวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหา มีการเรียบเรียงเนื้อหา มีประโยคสนับสนุนประโยคหลัก ผู้เรียนใช้ข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงงานร่างที่ 1 เพื่อเขียนงานร่างที่ 2 แลกกันตรวจงานร่างที่ 2 อภิปรายรายละเอียดด้านคาศัพท์ กลไกทาง
ภาษา ไวยากรณ์ แล้วนาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงานร่างแล้วเขียนออกมาเป็นผลงานครั้งสุดท้าย (3) ขั้นหลังการ
เขียน (Post-writing) ผู้เรียนทบทวนงานเขียนเพื่อความสมบูรณ์ ของผลงาน และส่งครูต รวจ ผู้สอนควรอธิบายให้
ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า ผลงานของผู้เรียนจะได้รับการตรวจเพื่อให้คะแนน และจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัด
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการเขียน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 34 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจงนี้ ผู้วิจัยใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าสมาชิกกลุ่มใดน่าจะเป็นตัวแทนที่ดี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 หน้า 45)
โดยลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วก็เลือกสมาชิกกลุ่มนั้นจานวน 6 คน ที่มีระดับ
คะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเก่งจานวน 2 คน ปานกลางจานวน 2 คน และอ่อนจานวน 2 คน โดยกลุ่มตัวอ ย่าง
ได้มาจากการเรียงลาดับผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ32101) โดยเลือกผู้ที่มี
คะแนนสูงสุดเพียง 2 คน ในแต่ละระดับตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน
เครื่องมือการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ จานวน 6 แผน แผนละ 2
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดหัวข้อให้สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เน้นการสื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ ม เวลาว่าง
และนันทนาการ การเดินทางท่อ งเที่ยว การศึกษาและอาชีพ (ส านั กวิชาการและมาตรฐานการศึก ษา สานักงาน
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. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 แบบบันทึกการสนทนาของกลุม่ ตัวอย่างและเพื่อนร่วมชั้น
2.3 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 6 คน โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ขั้นก่อนการเขียน (Pre - writing) เตรียมความพร้อมนักเรียนโดยให้ระดมสมองเพื่อรวบรวม
คาศัพท์ เขียนคาศัพท์และทาแผนผังความคิดเพื่อแยกประเภทคาศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้อที่กาหนดให้
1.2 ขั้นระหว่างเขียน (While-writing) นักเรียนเขียนประโยคบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่กาหนดให้
และเขียนประโยคที่เกี่ยวกับตนเอง
1.3 ขั้นหลังการเขียน (Post - writing) นักเรียนตรวจสอบงานเขียนของตนเอง ให้เพื่อนช่วยตรวจ
งานเขียน นักเรียนปรับปรุงแก้ไขงานเขียนก่อนนาเสนอผลงาน
2. บันทึกบทสนทนาระหว่างกลุ่มตัวอย่างและเพื่อนร่วมชั้น ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกเสียงจานวน 6 ครัง้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ถอดบทสนทนาระหว่างกลุ่มตัวอย่างและเพื่อนร่วมชั้นเรียน นาบทสนทนาที่มีการเสริมต่อการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตามประเภทการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน จากบท
สนทนาระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับเพื่อนร่วมชั้น
2. วิเคราะห์กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้เชิงเนื้อหา (Content analysis) จากบทสนทนาระหว่างนักเรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบเน้นกระบวนการในขั้นตอนก่อนการเขียน การวิเคราะห์กลยุทธ์ การเสริมต่อการเรียนรู้วิเคราะห์ตามวิธีการช่วย
เสริมต่อการเรียนรู้ของ Wood, Bruner & Ross. 1976 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การสร้างความสนใจ (Recruitment) 2)
รักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) 3) กาหนดลักษณะสาคัญที่ควรพิจารณาของสิ่งที่จะเรียนรู้ให้เด่นชัด
(Marking critical features) 4) ควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน (Frustration control) 5) การสาธิต (Demonstration)
6) การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยรวบรวมผลงานเขียนของกลุ่มตัวอย่าง คนละ 6 งานเขียน รวมทั้งหมด 36
งานเขียน
3. วิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่า งการใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม ต่ อ การเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาการด้ านการเขี ย น
ภาษาอังกฤษตามข้อมูลจากบทสนทนา และผลงานเขียนของกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคา
บรรยาย

ผลการศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
เน้นกระบวนการ ในขัน้ ตอนก่อนการเขียนของผู้เรียน พบว่า
1. รูปแบบการเสริม ต่อการเรีย นรู้ที่ผู้ เรีย นใช้ในการเสริม ต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่ อนการเขีย น
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการด้วยรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1.1 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง จะได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้ที่เก่งกว่าหรือมีความสามารถมากกว่า เช่น
การขอคาแนะนา การถามคาศัพท์ การให้ตรวจสอบความถูกต้องจากการเขียน จากครู นอกจากนี้ยังได้รับการเสริม
ต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่มคี วามสามารถเท่าเทียมกันทั้งในกิจกรรมการระดมคาศัพท์ รวบรวมคาศัพท์ จัด
กลุ่มคาศัพท์ในการเขียนแผนผังความคิด และได้ให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่มีความสามารถน้อย
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กว่า ด้วยการบอกคาศัพท์ บอกการสะกดคาศัพท์ที่ถูกต้อง ตลอดจนการเขียนตัวอย่างประโยค ที่สาคัญผู้เรียนที่อยูใ่ น
กลุ่มเก่งยังให้การเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับตนเองและการพูดกับตนเอง เช่น ใน
การคิดคาศัพท์ รวบรวมคาศัพท์ ตรวจสอบคาศัพท์และพูดคาศัพท์นั้นกับตนเอง
1.2 ผู้เรี ยนที่ อ ยู่ในกลุ่ ม ปานกลาง จะได้ รับการเสริ ม ต่อการเรีย นรู้จากผู้ ที่เก่ งกว่า หรือ มีค วามสามารถ
มากกว่า ซึ่งกิจกรรมการเขียนนี้ ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่งและครูมีส่วนสาคัญในการช่วยเพิ่มเติมความรู้ ในการเขียน
คาศัพท์ การสะกดคาศัพท์ การหาความหมายของคาศัพท์ ตลอดจนการนาคาศัพท์มาเขียนประโยคให้กับผู้เรียนที่อยู่
ในกลุ่มปานกลาง นอกจากนี้แล้วการได้เรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนคนอื่น ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนที่อยูใ่ นกลุ่มปานกลางสามารถให้
การเสริมต่อการเรียนรู้และได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนที่มคี วามรู้ในระดับเดียวกันหรือความสามารถเท่า
เทียมกันได้และสามารถให้การเสริมต่อการเรียนรู้ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มคี วามสามารถน้อยกว่า ไม่วา่ จะเป็น
ในเรื่องของการรวบรวมคาศัพท์คาศัพท์ การเขียนคาศัพท์ การสะกดคาศัพท์ และการบอกความหมายของคาศัพท์ได้
1.3 ผู้ เรีย นที่ อ ยู่ในกลุ่ ม อ่อ น จะได้ รับการเสริม ต่อ การเรี ยนรู้จ ากผู้ เรี ยนที่ เก่ งกว่า หรือ มีค วามสามารถ
มากกว่า และได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่มคี วามรู้ระดับเดียวกันหรือความสามารถเท่าเทียมกัน
ได้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในกิจกรรมการเขียนนี้ในกิจกรรมระดมคาศัพท์ ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน
จะได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนทั้งจากกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางในการช่วยบอกคาศัพท์ ช่วยสะกดคาศัพท์
ช่วยบอกความหมายของคาศัพท์ ตลอดจนการเขียนประโยค
2. วิธีก ารเสริม ต่อ การเรีย นรู้ที่ ผู้ เรีย นใช้ช่ วยในการเสริมต่ อการเรียนรู้ในขั้น ตอนก่อ นการเขีย น
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 ผู้ เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เก่ ง จะใช้ วิ ธี ก ารช่ ว ยเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(Feedback) มากที่สุด ด้วยการบอกคาศัพท์ ความหมาย การสะกดคาศัพท์ บอกลาดับการเรียงคาในประโยค จะช่วย
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เรียนคนอื่น ๆ ในการที่จะนาเอาคาศัพท์นั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง การให้ขอ้ มูลป้อนกลับกับผู้อื่นจะ
ช่วยสร้างความมั่นใจ ทาให้ผู้เรียนคนอื่นๆ สามารถนาข้อมูลหรือคาตอบนั้นไปใช้ในการเรียนเพื่อเพิ่มระดับการเรียนรู้
ในแต่ละขั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และวิธีน้ยี ังเป็นวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองของเด็กเก่งด้วยการพูดกับ
ตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ เด็กเก่งจะใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองและผู้อื่นด้วยการรักษาทิศทางการเรียนรู้
(Direction maintenance) มากเป็นลาดับรองลงมา ด้วยการให้ความสนใจ จดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ทาร่วมกับผู้อ่ืน การ
สร้างความท้าทายด้วยการใช้คาถามถามเพื่อนๆ ทั้งถามคาศัพท์ ถามการสะกดคาศัพท์เพื่อให้ได้คาศัพท์ถูกต้องตามที่
ต้องการ และการใช้วิธีการสาธิต (Demonstration) มากเป็นลาดับต่อมา เด็กเก่งใช้วิธีนใี้ นการเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับ
ผู้อ่ืนด้วยการแสดงตัวอย่างคาศัพท์ การเขียนสะกดคาศัพท์และการเรียงลาดับประโยค เพื่อให้ผู้อ่ืนได้เห็ นตัวอย่าง
ประโยคและนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนประโยคได้ดว้ ยตนเอง
2.2 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลาง จะใช้วิธีการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีการรักษาทิศทางการ
เรียนรู้ (Direction maintenance) มากที่สุ ด ในกิจกรรมการระดมสมอง เด็กปานกลางได้ระดมคาศั พท์ ด้วยการพู ด
คาศัพท์ ถามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ถามความหมายของคาศัพท์ ถามการสะกดคาศัพท์ จากเพื่อนรอบข้าง เพื่อให้ได้
คาศัพท์ที่หลากหลาย สามารถเขียนคาศัพท์ได้ สาหรับวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่เด็กปานกลางใช้ชว่ ยในการเสริมต่อ
การเรียนรู้มากเป็นลาดับต่อมา คือ การกาหนดลักษณะสาคัญที่ควรพิจารณาของสิ่งที่จะเรียนรู้ให้เด่นชัด (Marking
critical features) วิธีการนีเ้ ด็กปานกลางจะใช้คาถามในการถามคาศัพท์ที่ไม่แน่ใจในความหมาย หรือการสะกดคาศัพท์
ด้วยการถามเพื่อนที่เก่งกว่า เช่น ในกิจกรรมการเขียนคาศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพ เพื่อให้ได้รู้คาศัพท์เพิ่มมากขึน้ และ
สะกดคาศัพท์นั้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้แล้ว เด็กปานกลางให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับ
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เพื่อนรอบข้าง ด้วยการบอกให้แก้ไขคาศัพท์ที่สะกดผิด หรือเน้นย้าให้สะกดด้วยตัวอักษรต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในการบอกความหมายของคาศัพท์ การสะกดคาศัพท์ ซึ่งช่วยให้เพื่อนที่ได้รับการเสริมต่อ
การเรียนรู้ดว้ ยวิธีการนีส้ ามารถเขียนคาศัพท์ เข้าใจความหมายของคาศัพท์ และสะกดคาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
2.3 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน จะใช้วิธีการรักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) ในการ
ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองมากที่สุด ด้วยวิธีการถามคาศัพท์ ถามการสะกดคาศัพท์ ถามความหมายของ
คาศั พ ท์ ถามการเขี ยนประโยคจากเพื่อนรอบข้าง เพื่อ รักษาทิ ศ ทางในการเขี ยนของตนเองให้ เขี ยนได้ บรรลุ ตาม
จุดมุ่งหมาย และผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนนี้จะใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ช่วยในการเสริมต่อการเรียนรู้
มากเป็นลาดับรองลงมา จากการพูดคาศัพท์ที่รู้จักแต่ไม่สามารถสะกดคาศัพท์นั้นได้หรือสามารถจาได้ว่าคาศัพท์คา
นัน้ มีความหมายว่าอย่างไร หรือการให้ข้อมูลคาศัพท์กับเพื่อนรอบข้างหลังจากที่ได้ค้ นหาความหมายของคาศัพท์จาก
พจนานุกรมมาแล้ว
3. การเสริมต่อการเรียนรู้กับพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการของผู้เรียน
จากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนโดยได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น ส่งผลให้พัฒนาการด้าน
การเขียนของผู้เรียนทั้งผู้เรียนในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนมีการพัฒนาด้านการเขียนดีขึ้นตามลาดับ โดย
ประเมินจากชิ้นงานเขียนตั้งแต่ชนิ้ ที่ 1 ถึงชิน้ ที่ 6
3.1 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง
3.1.1 พัฒนาการด้านคาศัพท์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่งสามารถคิดรวบรวม
คาศัพท์ มีการพัฒนาการจดจาคาศัพท์ได้มากขึ้น สามารถจัดกลุ่มคาศัพท์ได้ถูกต้องตามประเภทและสัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กาหนดให้
3.1.2 พัฒนาการด้านการเขียนประโยค พบว่า ผู้เรียนสามารถนาคาศัพท์มาใช้ในการแต่ง
ประโยคได้หลากหลายมากขึ้น โดยเลือกใช้คาศัพท์เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองตามหัวข้อที่กาหนดให้ได้อย่างอิสระ มี
การเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับบริบทของประโยค มีการใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง การตรวจสอบความ
ถูกต้องของการเขียนและการปรับแก้ไขคาศัพท์ โครงสร้างประโยคด้วยตนเองได้
3.2 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนในกลุ่มปานกลาง
3.2.1 พัฒ นาการด้านคาศัพท์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลางได้เรียนรู้
คาศัพท์มากขึ้น สามารถจดจาคาศัพท์ สะกดคาศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น และสามารถจัดกลุ่มคาศัพท์ในการเขียน
แผนผังความคิดได้
3.2.2 พัฒนาการด้านการเขียนประโยค พบว่าผู้เรียนสามารถนาคาศัพท์ไปใช้ในการแต่ง
ประโยค มีทักษะในการเขียนเพิ่มขึน้ มีความเข้าใจโครงสร้างทางภาษามากขึน้ ส่งผลให้มกี ารพัฒนาทักษะในการแก้ไข
ปรับปรุงงานเขียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2670

Proceedings

3.3 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนในกลุ่มอ่อน
3.2.1 พัฒนาการด้านคาศัพท์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน ได้เรียนรู้คาศัพท์
เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น ส่งผลให้ได้รู้จักคาศัพท์ที่แปลกใหม่ มีการจดจา
คาศัพท์ได้มากขึน้ ทัง้ ได้รับการพัฒนาด้านการสะกดคาศัพท์ สามารถเขียนคาศัพท์ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย
3.2.2 พัฒนาการด้านการเขียนประโยค พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาการแต่งประโยคโดย
สามารถเลือกคาศัพท์มาแต่งประโยคสั้น ๆ ตรงตามความหมาย และพัฒนาเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตามหัวข้อที่กาหนดให้ และแต่งประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษามากขึน้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์เสริมต่อการเรียนรู้ ในขั้นตอนก่อนการเขียนจากกิจกรรมการเขียนแบบเน้น
กระบวนการ (กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1)
กระบวนการ/
บทสนทนา
รูปแบบการมี
ผลงานเขียน
กิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ทาง
ในขั้นตอนก่อนการ
สังคมที่ช่วยเสริม
เขียน (Pre-writing)
ต่อการเรียนรู้
การระดมสมอง
ขิม (เด็กปานกลาง): หมอนเรียกว่าอะไรนะ?
R
(brainstorming)
หญิง (เด็กเก่ง) : pillow เอาอะไรอีกดี
R
pillow
ในการรวบรวม
กอล์ฟ (เด็กอ่อน) : computer, เครื่องทาน้าอุน่
D
computer
คาศัพท์
ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร?
เฟริส์ (เด็กอ่อน) : water heater
F
water heater
หญิง (เด็กเก่ง) : เครื่องซักผ้าเรียกว่าอะไรนะ?
DM
washing machine
กอลฟ์ (เด็กอ่อน) : ว็อชชิงมะชีน
F
หญิง (เด็กเก่ง) :อ๋อ washing machine เก่งจัง
F
การระดมสมอง
กอลฟ์ (เด็กอ่อน) : ห้องครัวเขียนว่ายังไง?
R
(brainstorming)
หญิง (เด็กเก่ง) : คิชชึน k–i-t-c-h-e-n
F
kitchen
ในการสะกดคาศัพท์ ขิม (เด็กปานกลาง) : อาบน้า บาธ นี่ ht หรือ th
DM
bath
หญิง (เด็กเก่ง) : th
F
ขิม (เด็กปานกลาง) : แล้วเงินนี่ ht ใช่มยั้ ?
DM
หญิง (เด็กเก่ง)
: ใช่
F
ขิม (เด็กปานกลาง) : ห้องนั่งเล่น ลิฟวิงรูม
DM
ใช่มยั้ ?
หญิง (เด็กเก่ง)
: l-i-v-i-n-g ไม่มี e นะ
MCF
living room
ขิม (เด็กปานกลาง) : ครูคะเปิด Dictionary ได้มั้ย
DM
คะ?
ครู
:ได้คะ่
F
หญิง (เด็กเก่ง)
: ห้องแต่งตัวเรียกว่าอะไร
DM
นะ? make up room
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กระบวนการ/
กิจกรรม
ในขั้นตอนก่อนการ
เขียน (Pre-writing)

บทสนทนา

ขิม (เด็กปานกลาง)
หญิง (เด็กเก่ง)
หญิง (เด็กเก่ง)
ขิม (เด็กปานกลาง)
หญิง (เด็กเก่ง)
ขิม (เด็กปานกลาง)
หญิง (เด็กเก่ง)
หญิง,ขิม
กอลฟ์ (เด็กอ่อน)
ขิม (เด็กปานกลาง)
หญิง (เด็กเก่ง)
ขิม (เด็กปานกลาง)

หญิง (เด็กเก่ง)

ขิม (เด็กปานกลาง)
หญิง (เด็กเก่ง)
ขิม (เด็กปานกลาง)
หญิง (เด็กเก่ง)
ขิม (เด็กปานกลาง)

แบม (เด็กเก่ง)
ขิม (เด็กปานกลาง)

เหรอ?
: น่าจะ เดร็สซิง (dressing)
: ใช่ dressing room
: ข้อ 21 เป็น cupboard
: คัพบัด เขียนยังไงนะ?
: c-u-p-b-o-a-r-d
: หญิง บันได stairs
: อ๋อ บันไดมีหลายอัน
: แล้ว hall คืออะไร? ลอง
เปิดความหมายดูซิกอลฟ์
: hall ห้องโถง
: เดร็สซิงรูม เขียนยังไง
นะ?
: d-r-e-s-s-i-n-g
r-o-o-m
: อ่างล้างมือ อ่างล้าง
หน้า ใช่ ว็อชเบซึน
(washbasin) รึเปล่า?
ที่อาบน้าอะไรนะ
: ใช่แล้ว
แล้วอ่างอาบน้าใช่ บาธทับ
(bathtub) รึเปล่า?
:ใช่ bathtub
:ตูเ้ ย็นล่ะ ริฟริจจึเรเทอ
: r-e-f-r-i-g-e-r-a-to-r
: พรมล่ะ อ๋อ carpet
: ถามแบมอีกกลุ่มหนึ่ง
กล่องบนชัก
โครกคืออะไร?
: cabinet
: หญิง cupboard เป็นตัว P
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รูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ช่วยเสริม
ต่อการเรียนรู้
F
F
F
DM
F
MCF
DM
DM

ผลงานเขียน

stairs

F
DM
F
dressing room
DM
washbasin

F
DM
F
DM
F

bathtub

refrigerator

F
MCF

F
MCF

cabinet
cupboard
Proceedings

กระบวนการ/
กิจกรรม
ในขั้นตอนก่อนการ
เขียน (Pre-writing)

การรวบรวมคาศัพท์
(ในระดับประโยค)

บทสนทนา

นะ
: ครูคะ velvet คืออะไรคะ?
ครู
: ผ้ากามะหยี่ค่ะ
หญิง, ขิม
: shelf คืออะไรคะครู?
ครู
: ชัน้ วางค่ะ
ขิม (เด็กปานกลาง) : ยกตัวอย่างประโยคให้ดูได้
ไหมคะ?
กล่องของขวัญวางอยู่บน
เตียงภาษาอังกฤษเขียนได้
อย่างไร?
หญิง (เด็กเก่ง)
: The present is on the bed.
ใส่ the pink bed ด้วยก็ได้
ขิม (เด็กปานกลาง) : อะไรใช้ a อะไร ใช้ the
กอลฟ์ (เด็กอ่อน) : ถ้าเราจะเขียนนาฬิกาอยูบ่ น
ผนังเขียนยังไง
หญิง (เด็กเก่ง)
: The red clock is on the
wall. อย่างนี้ก็ได้

รูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ช่วยเสริม
ต่อการเรียนรู้
DM
F
DM
F
FC

ผลงานเขียน

velvet
shelf
The present is on the
pink bed.

DM

D
DM
DM
D

การวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์เสริมต่อการเรียนรู้ ดังนี้
1. Recruitment (R) คือ การสร้างความสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของงานนัน้ (Wood, Bruner& Ross, 1976)
2. Direction Maintenance (DM) คือ การรักษาทิศทางการเรียนรู้ โดยรักษาความสนใจของผู้เรียนให้คง
อยู่โดยการสร้างความท้าทายให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและจดจ่ออยู่กับงานนั้น เพื่อให้ผู้เรียนก้าวไปสู่จุดมุง่ หมายที่ตั้งไว้ใน
ระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้เรียนเพิ่งทางานได้สาเร็จ (Wood, Bruner& Ross, 1976)
3. Marking Critical Feature (MCF) คือ การกาหนดลักษณะที่สาคัญที่ควรพิจารณาของสิ่งที่จะเรียนรู้ให้
เด่นชัด เป็นการแสดงให้เห็นว่างานนัน้ ดาเนินไปอย่างถูกต้อง หรือสาเร็จแล้ว ด้วยการเน้นเสียงเป็นพิเศษในส่วนสาคัญ
การบอกข้อบกพร่องของงานนัน้ บอกถึงความแตกต่าง การกาหนดลักษณะสาคัญที่ควรพิจารณาของสิ่งที่จะเรียนรู้ให้
ชัดเจน เช่น การแปลความหมายจากสิ่งที่เรียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย (Wood, Bruner& Ross, 1976)
4. Frustration Control (FC) คือ การควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน รับรู้อารมณ์ที่ผู้เรียนแสดงออกมา
ช่วยผู้เรียนให้ลดความวิตกกังวลจากความผิดพลาด และระมัดระวังความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้เรียนพึ่งพาผู้สอนมาก
เกินไปในระหว่างทากิจกรรม (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 การให้คาแนะนาชี้แนะ สะท้อนผลการ
เรียนรู้ เป็นระยะๆ สม่าเสมอ โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนนาผลไปใช้เพิ่มระดับการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นได้อย่างถูกต้อง (Gallimore& Tharp, 1990 as cited in Danli, 2008. p. 112)

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. รูปแบบการเสริม ต่อการเรีย นรู้ที่ผู้ เรีย นใช้ในการเสริม ต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่ อนการเขีย น
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการด้วยรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
1.1 นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง ใช้รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ทั้ง 4 รูปแบบในการเสริมต่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาในด้านการเขียนคาศัพท์ สะกดคาศัพท์ แปลความหมายคาศัพท์และการเขียนประโยค โดย (1) ได้รับ
การเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้ที่เก่งกว่าหรือมีความสามารถมากกว่า (2) การเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่
มีความสามารถเท่าเทียมกัน (3) ให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่มีความสามารถน้อยกว่า และ (4) การ
เสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับตนเองและการพูดกับตนเอง ซึ่งการเสริมต่อการเรียนรู้
ทั้ง 4 รูปแบบนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Walqui (2006) ที่กล่าวถึงกรอบแนวคิดวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ ที่กล่าวถึงบริบทของการเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเกิดการเรียนรู้ได้
เมื่อ ผู้ เรีย นได้ มีป ฏิสั ม พั น ธ์ ร่วมกั บผู้ อ่ืน โดยใช้รูปแบบการเสริม ต่อ การเรีย นรู้ทั้ง 4 รูปแบบ แต่รู ปแบบการใช้จ ะ
แตกต่างกันไปในแต่ละคน การให้ความช่วยเหลือทั้ง 4 รูปแบบเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับ
Vygotsky (1978) ที่กล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีการในการทางานร่วมกันเพื่อให้งานสาเร็จโดยการช่วยเหลือและรับผิดชอบงานร่วมกัน
1.2 นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลาง ใช้รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ (1) ได้รับการ
เสริมต่อการเรียนรู้จากผู้ที่เก่งกว่าหรือมีความสามารถมากกว่า (2) การเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนคนอื่ น ๆ ที่มี
ความสามารถเท่าเทียมกัน และ (3) ให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่มีความสามารถน้อยกว่า การ
เสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Samana (2013) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยการเสริมต่อการ
เรียนรู้ของครูและการเสริมต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนในบริบทห้องเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นักเรียนสามารถประสบผลสาเร็จในการให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ เนื่องจากระหว่างการมี
ปฏิสัมพั นธ์กั นนักเรียนมีบทบาทที่ แตกต่างกันในการทางานร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือจากนักเรี ยนจึงเปรียบ
เหมือนเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนในชั้นเรียน
1.3 นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน ใช้รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ (1) ได้รับการเสริม
ต่อ การเรีย นรู้จ ากผู้ ที่เก่ งกว่า หรือ มีค วามสามารถมากกว่า (2) การเสริม ต่อ การเรี ย นรู้ จ ากผู้ เรี ย นคนอื่น ๆ ที่ มี
ความสามารถเท่าเทียมกัน จากการใช้รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้น้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sundraajun (2012)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การเสริมต่อการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการภายใต้ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่
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ได้ก ล่าวถึงผู้ เรียนที่ อยู่ในกลุ่ ม ที่ มีทัก ษะทางภาษาในระดับต่ าสามารถได้รับการให้ ความช่วยเหลือจากผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถอยู่ในระดับเหนือกว่าในระหว่างการมีปฏิสัม พั นธ์ทางานร่วมกัน ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ภาษา ซึ่ ง
สอดคล้องกั บการเรียนรู้ในพื้นที่ รอยต่อพั ฒ นาการ (Zone of proximal development) ที่ Vygotsky (1978) กล่าวว่า
บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ภายใต้การได้รับคาแนะนาหรือการทางานร่วมกับผู้ที่มีความสามารถ
มากกว่า
2. วิธีก ารเสริม ต่อ การเรีย นรู้ที่ ผู้ เรีย นใช้ช่ วยในการเสริมต่ อการเรียนรู้ในขั้น ตอนก่อ นการเขีย น
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ สรุปได้ดังนี้
2.1 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง ใช้วธิ ีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มากที่สุดเพื่อช่วยในการเสริม
ต่อการเรียนรู้ ในขั้นตอนก่อนการเขียน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและทาให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ สามารถนาเอาคาศัพท์
เหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเพิ่มระดับการเรียนรู้ในแต่ละขั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Danli (2011. p. 120) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในการเรียนรู้โครงสร้าง
ทางภาษาในการเรียนภาษาที่สอง พบว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีความสาคัญมากที่สุดในการเสริมต่อ
การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โดยการที่ผู้เรียนได้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนคนอื่นๆ เป็นการตรวจสอบความรู้
ที่มีอยู่ในการรับรู้ภาษา ซึ่งการให้ข้อมูลป้อนกลับในทางบวกแก่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ก็เพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจของ
ผู้เรียนด้วยการกระตุน้ การตรวจสอบความเข้าใจและการให้ขอ้ มูลที่ชัดเจนทาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
2.2 ผู้ เรียนที่อ ยู่ในกลุ่ม ปานกลาง ใช้วิธีการรักษาทิ ศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance)
มากที่ สุด ในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องด้วยการถามคาศัพ ท์ ถามความหมาย
คาศัพท์ การสะกดคาศัพท์ เพื่อไปสู่การเขียนคาศัพท์และใช้คาศัพท์ได้ถูกต้องตามความหมาย การรักษาทิศทางการ
เรียนรู้มีความสาคั ญ ต่อการกาหนดทิ ศทางการเรียนรู้ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ ตั้งไว้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Danli
(2011. p. 121) ที่กล่าวว่า การรักษาทิศทางการเรียนรู้เป็นวิธีการที่สาคัญมากวิธีการหนึ่งในการเสริมต่อการเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนในการเรียนรู้โครงสร้างทางภาษาในการเรียนภาษาที่สอง เนื่อ งจากผู้เรียนใช้วิธีก ารถามค าถามที่
เกี่ยวข้อง เช่น การถามโครงสร้างภาษา หรือการให้คาตอบสั้นๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนทาให้ผู้เรียนรักษาทิศ
ทางการเรียนร่วมกัน
2.3 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน ใช้วิธีการรักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) ในการ
ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองมากที่สุด ทั้งการรวบรวมคาศัพท์ การสะกดคาศัพท์ บอกความหมาย เพื่อรักษา
ทิศทางในการเรียนรู้คาศัพท์ของตนเองให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายการเขียน เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มอ่อนต้องได้รับการ
เสริมต่อการเรียนรู้ จึงใช้วิธีการรักษาทิศทางการเรียนรู้ในการช่วยให้ตนเองสามารถเกิดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Danli (2011. p. 122) ที่พบว่าการรักษาทิศทางการเรีย นรู้นั้นจะให้ผลในทางบวกที่ทาให้ผู้เรียนสามารถ
รับรู้ เข้าใจ และรักษาทิศทางการเรียนรู้ได้ ซึ่งการรักษาทิศทางการเรียนรู้นั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้เรียนใช้ในการเสริมต่อ
การเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ
3. การเสริมต่อการเรียนรู้กับพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการของผู้เรียน
สรุปได้ดังนี้
3.1 พัฒ นาการด้านการเขียนของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง มีทักษะในการคิดรวบรวมคาศัพท์
จดจาคาศั พท์ จัด กลุ่ม คาศั พท์ น าค าศั พท์ มาใช้ในการแต่งประโยคได้อย่างหลากหลาย ใช้โครงสร้างทางภาษาที่
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน ปรับแก้ไขคาศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดเป็นอย่างดี (Hairston, 1982)
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การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการผลิตงานเขียนที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนอย่างครบถ้วน เป็น
วิธีก ารที่ช่วยพั ฒ นาผู้เรียนทั้งความคิดและการใช้ภาษา (Raimes, 1983. p.18) โดยเฉพาะขั้นก่อนการเขียน (Prewriting) เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการจัดกลุ่ม สร้างความคุ้นเคย มีการรวบรวมข้อมูล คาศัพท์
สานวนที่ใช้ เสนอความคิด และทาแผนผังความคิด จัดกลุ่มรวบรวมคาศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับ O’Mealia (2011, p. 4)
ที่กล่าวว่าขัน้ ก่อนการเขียนถือเป็นขัน้ ตอนที่สาคัญที่จะส่งผลถึงขั้นตอนสุดท้าย เพราะผู้เรียนต้องใช้ความคิดในการวาง
แผนการเขียน ถือได้ว่าเป็นขัน้ ตอนที่มีประโยชน์มากในการจัดลาดับและออกแบบการเขียน
3.2 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนในกลุ่มปานกลาง ได้รู้จักคาศัพท์ใหม่ ๆ เขียนสะกด
คาศัพท์ ได้ถูกต้องมากขึน้ จัดกลุ่มคาศัพท์แล้วนาคาศัพท์ไปแต่งประโยค มีการพัฒนาทักษะในการใช้โครงสร้างทาง
ภาษา แก้ ไขปรั บปรุง งานเขี ย นของตนเองอย่า งต่อ เนื่อ ง จากการที่ ผู้ เรี ย นได้ รับการเสริ ม ต่ อ การเรีย นรู้จึ งส่ งต่ อ
พัฒนาการด้านการเขียน ซึ่ง ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนอย่างครบถ้วนจนกว่างานจะ
ออกมาสมบูรณ์ผลการวิจัยสอดคล้องกับ Larson&Marsh, 2005 as cited in O’Mealia, 2011, p. 8 กล่าวว่า ผู้เรียนได้
เรียนรู้กระบวนการเขียนในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดของตนเองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาถือเป็นเครื่องมือในการใช้ส่ือสาร อธิบายและ
สร้ างความเข้ าใจในความรู้ ใหม่ๆ การสนทนากั บผู้ ที่มีค วามสามารถมากกว่า ยิ่ง ทาให้ ผู้ เรีย นได้ รับความรู้ใหม่ๆ
สามารถใช้ในภาษาในการนาเสนอแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ (Shooshtari and Mir, 2014, p.1772)
3.3 พั ฒ นาการด้ า นการเขีย นของผู้ เรีย นในกลุ่ ม อ่ อ น ได้ เรีย นรู้ค าศั พ ท์ เพิ่ ม มากขึ้น จดจ า
คาศัพท์ได้มากขึ้น มีการพัฒนาการสะกดคาศัพท์ เขียนคาศัพท์ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย มีการพัฒนาการแต่ง
ประโยคจากประโยคสัน้ ๆ พัฒนาเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามหัวข้อที่กาหนดให้ และแต่งประโยคได้
ถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษามากขึ้น การเสริมต่อการเรียนรู้กับพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้น
กระบวนการของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นในกิจกรรมการเขียน ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้พัฒ นาการเขียนมีการพัฒนาขึ้นตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Veerappan (2011) ที่
ศึกษาผลจากการใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ในการเขียนของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง พบว่า
การเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม ทาให้
ผู้เรียนสามารถประสบผลสาเร็จและสามารถสร้างงานเขียนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลการวิ จั ย พบว่ า การเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ พั ฒ นาการด้ า นการเขี ย น
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการของผู้เรียน ผลการวิจัยนีส้ อดคล้องกับงานวิจัยของ Faraj (2015) ที่ศกึ ษาการเสริม
ต่อการเรียนรู้การเขียนของผู้เรียนในบริบทของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยใช้วิธีการเขียนแบบ
เน้นกระบวนการ พบว่ากระบวนการสอนเขียนมีผลต่อการพัฒ นาทักษะการเขียนของนักเรียน การเขียนแบบเน้น
กระบวนการด้วยกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างการเขียนที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน และงานวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของศิรินทร์ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนในการเขียนแบบเน้น
กระบวนการของนั ก เรีย น ที่ พ บว่าเมื่อ นั ก เรี ย นได้ รับ การเสริม ต่อ การเรี ย นรู้ จ ากเพื่ อ นร่ วมชั้น มีผ ลต่ อ การเขี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับคาศัพท์และระดับประโยค ซึ่งงานวิจัยที่ผู้วจิ ัยได้ศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ
การใช้รูปแบบและวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นเด็กในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน จะใช้วธิ ีการ
เสริมต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้มีผลต่อพัฒนาการด้านการเขียนแบบเน้นกระบวนการ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
1. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับ ผู้เรียน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพั นธ์ของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งเด็กเก่ง เด็กปานกลางและเด็กอ่อน ด้วยกระบวนการทางานกลุ่ม ทางานคู่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน ช่วยเหลือให้การเสริมต่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนจะมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่ง การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ก็ตอ่ เมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในชั้นเรียนผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสาคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีบทบาทสาคัญต่อพัฒนาการ
ทางด้ า นสติ ปั ญ ญ าของผู้ เ รี ย น (Donato & McCormick,1994 as cited in Danli, 2008, pp.8-9). ครู จึ ง ควรให้
ความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน
2. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั กษะการเขียนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการ เนื่องจากทักษะการเขียนถือได้ว่าเป็นทักษะที่มีความสาคัญที่ ช่วยเสริมทักษะอื่น ๆ ให้ดีข้ึนได้ ครูผู้สอน
จึงควรเน้นการจัดกิจกรรมการเขียนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ควรให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมกลุ่ม
ตลอดกระบวนการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Raimes, 1983. p.18) ทาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างกัน การทากิจกรรมการเขียนร่วมกันจะช่วยให้ผู้เรียนลดความกังวลในการเขียน ได้ใช้ความคิด
อย่างอิสระผ่านกระบวนการเขียน การร่างและทบทวนงานเขียน ทาให้เกิดการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
การอ่านงานเขียนของผู้อ่นื ก็ทาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้อีกด้วย วิธีการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการจึงเป็นวิธีการสอนเขียนที่ครูควรนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ให้กับผู้เรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
เนื่ อ งจากการวิจั ย ในครั้ ง นี้ ได้ ศึ ก ษาความเชื่อ มโยงระหว่ า งการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
พัฒ นาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้และ
วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ในการเสริมต่อการเรียนรู้ เฉพาะในขั้นตอนก่อนการเขียน Pre-writing เท่านั้น
จากการศึกษาในครั้งนี้จึงทาให้ผู้วิจัยได้ทราบรูปแบบและวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มอ่อนที่ใช้ในการเรียนรู้เฉพาะในขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) จึงแนะนาให้ผู้วิจัยท่านอื่นที่สนใจ
ศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้และวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มอ่อนใช้เสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนการเขียน (While-writing) และหลังการเขียน (Post-writing)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสู งจาก ดร.รัตนา ยาวิเลิงและคณะ
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้คาแนะนา เสนอข้อคิดเห็นใน
ประเด็นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และช่วยแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระหว่างการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณา
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัยครัง้ นี้เสร็จ
สมบูรณ์
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แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้าของชุมชนในสังคมไทย
The Approach of Social Welfare Service Arrangement for Solving Unequal
Gap of Community in Thai Society
อนุชา ม่วงใหญ่1*
Anucha Muangyai1*
บทคัดย่อ
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้าของชุมชนในสังคมไทย ควรมีแนวทางการจัด ฯ เพื่อ
ป้องกันปัญหาความเลื่อมล้าทางสังคมโดยเน้นการระดมสมองและการทางานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
สังคมทุกมิติ ร่วมกันในรูปแบบ “พหุลักษณ์”เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการแก้ไขความเลื่อมล้าทางสังคม โดย
มีก ารจั ด การความรู้ การส่ งเสริม ความสามารถของผู้ ปฎิบัติงานเพื่ อ สร้างความเข้ าใจในหลั ก และวิธีก ารปฎิบั ติ
ตลอดจนความเข้าใจหลักของการจัดสวัสดิการสังคมและความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อบูรณาการความรู้สร้าง
ความสามารถในการทางานอันแสดงถึงพลังแห่งคุณค่าและความสามารถทางสมรรถนะด้านจัด สวัสดิการสังคม ใน
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ ( K.M.) ให้สู่ความเป็นองค์ ที่ยั่งยืน และการมีจริยธรรมตลอดจนความ
เข้าใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพในความแตกต่างของคนในสังคมในบริบททางสังคมไทย เพื่อการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ร่วมกัน ในการสร้างเสริมศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการส่งเสริมและพัฒนาการด้านวัฒนธรรมของชุมชน
กับงานวิจัยในชุมชนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน เพื่อลด
ความเลื่อมล้าทางสังคมทั้งในระดับชุมชน ในการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ ในการสร้างความเข้าใจ และ
แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่งเสริมบทบาทแก่ชุมขนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขตั้งแต่เริ่มคิดวิเคราะห์และ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักในคุณ ค่าให้แก่ชุมชน และร่วมผลักดันนโยบาย
สวัสดิการสังคมให้เกิดการบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อเป็น “ชุมชนภิวัตน์ “ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในบริบทของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: สวัสดิการสังคม ความเลื่อมล้า ชุมชน

1
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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

บทนา
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้าของชุมชนในสังคมไทย
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของไทยที่ผ่านมา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศที่
มุง่ เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดใี นสังคมไทยเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่ “สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
3 ด้าน คือ (เชาว์ โรจน์แสง, 2544) คือ การพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ ที่สังคมแบบนี้ยึดหลักสมดุลพอดีและพึ่งตนเองได้
พัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่จะต้องสร้างโอกาสและพัฒนาการเรียนรู้ให้คนไทยทุกคนมีความรู้ มี
ความสามารถ คิดเป็น ทาเป็นเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาสู่สังคมที่สมานฉันท์และเอื้อ
อาทรต่อกัน มีการดารงไว้ซึ่งคุณค่าเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพากัน รักษาไว้ซึ่งสถาบั น
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ท่ามกลางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแนวโน้มของบริบทของสังคมไทยใน
ยุกต์โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ขณะนี้ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศครั้งสาคัญ ตามแผนโรดแมประยะที่ 2 เพื่อปู
ทางไปสู่ ก ารมีระบบการเมือ ง เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เข้ม แข็ง เป็ น ประชาธิ ปไตยที่ ส มบู รณ์ ปราศจากการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง จึงกลายเป็นที่มาของการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลขึน้ มา โดยมีชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทัง้ ด้านเสถียรภาพ
ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อพัฒ นาประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
แก้ปัญหา ด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
แนวทางการพัฒนาและปฏิรูปให้เกิดความต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” เพื่อการวางรากฐานอนาคตที่ดีได้ โดยในวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี ล้วนมีความหมายในตัวเอง โดยเริ่มจาก คา
ว่า “มั่นคง” หมายถึงการที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช้
ความรุนแรงหรือ วิถี ทางนอกกฎหมาย ค าต่อมาคื อคาว่า “มั่ งคั่ง” หมายถึง ประชาชนมีค วามเป็ นอยู่ที่ดีขึ้นตาม
สมควรแก่ ฐ านะเชื่อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ้ า นให้ ม ากขึ้น มี ก ารบริห ารจั ด การ
ภายในประเทศอย่างบูรณาการ คาสุดท้าย “ยั่งยืน” หมายถึง การคานึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลมีภูมิคมุ้ กันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทั้งหมดนี้คือวิสัยทัศน์ซึ่งเปรียบเทียบได้ดั่ งเข็มทิศที่ใช้กาหนดทิศทางเดินในอนาคตของประเทศในระยะ 5 ปี
ข้างหน้าเพื่อนาไปสู่การวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่งต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าว
ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมจะได้ น าแนวทางที่ เหมาะสมให้ เกิ ด การบู รนาการในการแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น ถื อ เป็ น
ความสาคั ญ อย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในหลายมิติของการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวท่ามกลาง
ปัญหาของสังคมไทยในยุกต์โลกาภิวัฒน์ อันมีผลสะท้อนจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัว และสังคมไทยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกั นส่งผลลกระทบต่อสังคมไทยในยุกต์
โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ปัญหาของบริบทสังคมไทยในยุกต์โลกาภิวัตน์ ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันแล้วยังสามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ปัญหาที่ก่อให้เกิดขึ้นกั บบริบท
ในสังคมไทยในยุกต์โลกาภิวัฒน์ที่ที่สาคัญ ๆ อาทิเช่น (เสมอ จันทร์พุฒ , 2526)
1. ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างความรู้ที่มอี ยู่กับการยอมรับสิ่งใหม่
สังคมไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมต่างสังคม ต่างวัฒนธรรมไม่ได้ ผลก็คือทาให้
วิถีชีวติ ของชาวชนบทและระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวได้รับความกระทบกระเทือน ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การยอมรับ
ค่านิยมของสังคมเมืองของเด็กหนุ่มสาว ซึ่งค่านิยมดังกล่าวมักจะขัดกับวิถีชีวิตของชุมชนในสังคมชนบทที่มีลักษณะ
เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี
2. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุและบริโภคนิยม
ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นระหว่างครอบครัวในสังคม มีการติดต่อกับสังคมภายนอกมากกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของชุมชนในสังคมชนบท ที่ได้เปลี่ยนมาสู่รูปแบบ
การตลาดสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้เงินตราเป็นสื่อ การที่ระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจเพื่อการ
บริโภคมาเป็นระบบเศรษฐกิจการซื้อขายและเปลี่ยนด้วยเงิน ผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว การประกอบอาชีพแบบการเกษตรแบบเดิมที่เน้นการทามาหากินเลี้ยงชีพในครอบครัวได้ถู กแทนที่ด้วย
ระบบการประกอบอาชีพการเกษตรแบบใหม่ที่เน้นการเพิ่มผลผลิตเพื่อการตลาด
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3. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
การที่ ส มาชิ ก ครอบครั ว และสั ง คมมี ก ารติ ด ต่ อ กั บ สั ง คมเมื อ งหรื อ สั ง คมภายนอกมากขึ้ น อั น เป็ น ผล
เนื่องมาจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับต่างๆ ได้มีผลทาให้ชีวิตของครอบครัวของชุมชนในสังคมชนบทมีความ
สลับซับซ้อน การประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ในตอนหลังได้เกิดขึ้น รวมทั้งการประกอบอาชีพนอกชุมชน ได้ทาให้สมาชิก
ของครอบครัวมีค วามใกล้ ชิด สนิทสนมน้อ ยลง เช่น บิ ด า หรือ มารดาอาจจะต้อ งไปหางานทาในเมือ งหรือ สั งคม
ภายนอก ก็จะทิ้งเด็กๆ หรือลูกๆ อยู่กับมารดาตามลาดับ หรือถ้าทั้งบิดามารดาไปทางานในสังคมเมืองนั้น เด็กๆ หรือ
ลูกๆ ก็จะอยู่กับปู่ย่า ตายาย
กล่าได้ว่าปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวแล้ว ยังทาให้มีปัญหาการอบรมขัดเกลาทาง
สังคมของบิดามารดากับลูกๆ ทาให้บทบาทหน้าที่ดังกล่า วตกอยู่กับปู่ย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง ที่บางรั้งทาให้เด็กขาด
ความอบอุ่น และในที่สุดหาทางออกไปในทางที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม อาทิ ไปคบเพื่อน ไปติดยาเสพติด
เป็นต้น
4. ปัญหาของการที่เด็กและคนชราถูกทอดทิ้ง
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ระบบเศรษฐกิจของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อบริโภค มาเป็น
การผลิตเพื่อการตลาดหรือการผลิตเพื่อการค้า ขณะเดียวกับโครงสร้างของการผลิตได้เปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็น
อุตสาหกรรม ผลของการเติบโตของเศรษฐกิจในลักษณะที่ไม่สมดุลดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของ
สังคมไทยอย่างมหันต์ โดยเฉพาะในกรณีของชุมชนในชนบทต้องอพยพจากชนบททิ้งลูกหลานให้ผู้สูงอายุ อันได้แก่
ปู่ย่า ตายาย ดูแล ซึ่งเด็กเหล่านั้นมักจะถูกปล่อยปละละเลย หรือในกรณีที่มีการนาครอบครัว คือ พ่อ แม่ ลูกไปด้วย
ผู้สูงอายุ อันได้แก่ คนชรา ก็จะถูกทอดทิ้งไม่มีลูกหลานคอยดูแล (จัน ทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2543) ซึ่งในกรณีของ
คนสูงอายุที่ขาดคนดูแล ในปัจจุบันปัญหานีก้ ลายเป็นปัญหาสังคม (ภัสสร ลิมานนท์ และคณะ, 2535)
การที่ครอบครัวของชุมชนในสังคมเมืองมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ได้ก่อให้เกิดให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัวดังต่อไปนี้ คือทาให้ มีการยึดหรือเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไม่มีการจาแนกแยกแยะ รวมทั้งการ
ขาดความรู้ในการป้องกันตนเอง ทาให้เกิดครอบครัวที่ตงั้ ขึน้ โดยบังเอิญ หรือบิดามารดานอกสมรสจานวนมาก ทาให้
เกิดภาวะเด็กถูกทอดทิง้ หลังคลอดในที่สาธารณะต่างๆ มีสถิติสูงขึน้ ซึ่งสาเหตุของากรท้องขึน้ มาจากการตัง้ ครรภ์ของ
มารดาหรือของแม่ที่ไม่พึงปรารถนา เป็นการตั้งครรภ์นอกสมรส เป็นการตั้งครรภ์ขณะบิดาหรือมารดากาลังศึกษา
หรือถูกข่มขืน หรือการหย่าร้างระหว่างตัง้ ครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไปมีผลต่อครอบครัว ชุมชนในสังคมเมือง
ข้างต้นได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว ชุมชนและผลกระทบต่อบริบทของสังคมไทย อาทิเช่น
1. ปั ญ หาด้ า นวั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มของสมาชิ ก ในครอบครั ว ของชุ ม ชนในสั ง คมเมื อ ง อาทิ การให้
ความสาคัญกับเรื่อง “เงิน” เป็นใหญ่หรือเป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้คนในครอบครัวไม่วา่ จะเป็นบิดา มารดา (พ่อหรือ/และ
แม่) ต่างตะเกียกตะกายออกไปทางานนอกบ้านและ/หรือเพื่อหาเงินที่ในบางครอบครัวแม้จะหามาได้มากนัก เท่าใดก็
ไม่พอ
นอกจากนี้ยังมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ได้เท่าไรก็ไม่พอเข้ามาแทนที่ ซึ่งนอกจากวัฒนธณรมค่านิยม ดังกล่าวแล้ว
ครอบครัวชุมชนในสังคมเมืองยังมีค่านิยมในการยอมรับการหย่าร้างระหว่ างสามีภรรยาในกรณีที่ชีวิตสมรสมีปัญหา
โดยตรงถือเป็นเรื่องธรรมดา วัฒนธรรมค่านิยมเหล่านี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัว ต่อการดาเนินชีวิต
หลายครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ยและปานกลาง
2. ปัญหาการขาดความรักความอบอุ่นของเด็ก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ครอบครัวในชุมชนในสังคมเมือง
ทั้งบิดามารดา (คือทั้งพ่อและแม่) ต่างออกไปทางานนอกบ้าน และที่สาคัญในชุมชนในสังคมเมืองใหญ่การทางานและ
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กิจการต่าง ๆ ต้องขึ้นอยู่กับเวลาคือ มักมีเวลากาหนดตายตัว ทาให้ครอบครัว อันได้แก่ บิดามารดา นอกจากต้องใช้
เวลาในการเดินทางแล้วยังเป็นทาสของเวลาที่ต้องรีบตื่นนอน รีบไปทางาน ทาธุระ ในขณะที่ลูกๆ หรือเด็กๆ ก็ตอ้ งไป
เรียนหนังสือ ทาให้บิดามารดาไม่มีเวลาให้กับบุตรธิดา (กับลูกๆ) ทาให้ลูกๆ หรือเด็กๆ ต้องไปแสวงหาเพื่อนที่นาไปสู่
การติดยาเสพติด การลักขโมย รวมทั้งการประกอบอาชญากรรมต่างๆ
3. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวโดยเฉพาะระหว่างพ่อแม่และลูก จากการศึกษา
ของนักวิชาการพบว่า การที่บิดามารดาหรือพ่อแม่ในชุมชนในสังคมเมืองต้องออกไปทางานนอกบ้านเพื่อหารายได้
เลีย้ งครอบครัวและสภาพของชุมชนในสังคมบังคับ ขณะที่เด็กๆ หรือลูกๆ ต้องไปโรงเรียนหรือกลับมาแล้วก็ต้องอยูก่ ับ
พี่เลี้ยงหรือไม่ดูโทรทัศน์ตามลาพัง ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาหรือพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์กันน้อยลง
ก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างบิดามารดา หรือพ่อแม่กับลูกที่ปัญหาเหล่านี้นาหรือเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา
อาทิ ปัญหาความสับสน ปัญหาความว้าเหว่โดยเฉพาะในกรณีของเด็กๆ หรือของลูก ๆ ที่พอ่ แม่ไม่มเี วลาให้ ทาให้เด็ก
มีบุคลิกภาพแบบก้าวร้าวได้ เพราะไม่มพี อ่ แม่มาคอยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
4. ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและปัญหาเด็กเร่ร่อน การที่ครอบครัว อันได้แก่ พ่อแม่ ต้องทางานนอกบ้าน
เพราะสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบังคับ ทาให้โครงสร้างงาน วิถีการดาเนินชีวิตของครอบครัว
ในชุมชนในสังคมเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทาให้พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูก ๆ หรือเด็ก ๆ ทาให้เด็กขาดความรัก
ความสนใจจากบิ ด ามารดา (หรือ พ่ อ แม่ ) ผลก็ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ท าให้ เด็ ก เร่ ร่อ นออกจากบ้ า นมีจ านวนเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ที
กลายเป็นปัญหาของสังคมที่จะต้องมีการหาทางแก้ไข
กล่าวได้ว่าปัญหาของครอบครัวและสังคมไทย ฯ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยจาการที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรกรรม เพื่อยังชีพ มาเป็นเกษตรกรรม เพื่อการค้า
มีผลให้ชาวนาต้องผลิตข้าวเป็นจานวนมาก เพื่อขายและส่งออก การที่จะทาให้ผลิตผลข้าวมากขึ้น ชาวนาต้องลงทุน
ซื้อ ปุ๋ ย หรือ ยาฆ่าแมลง ทาให้ ต้นทุ น การผลิ ต สูงขึ้น หากปี ใดฝนแล้ งทานาไม่ได้ ก็ ทาให้ ชาวนาขาดทุ น ท้ายที่ สุ ด
กลายเป็นหนี้สิน จนทาให้ต้องจานอง หรือขายนา กลายสภาพมาเป็นผู้เช่าที่ดิน และมีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ ใน
สังคมปัจจุบัน ซึ่งกลายมาเป็นสั งคมทุนนิยม ที่ต้องใช้เงินซื้อทุ กอย่างสร้างปัญ หาให้ เกิด ความเลื่อมล้าทางสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ขาดโอกาสหรือผู้ยากจนที่มีมากขึ้นในบริบททางสังคมที่มีความหลากหลายปัญหาในปัจจุบัน
นามาสู่ความเลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคมอันเกิดจากการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของรัฐตลอดจนการขับเคลื่อน
นโยบายสังคมที่ ให้ ก ารสนับสนุ น การจั ด การระบบสวั สดิ ก ารสั งคมอย่า งทั่ วถึ งทั่ วหน้าที่ ส่ งผลมาจากการพั ฒ นา
สังคมไทย ฯ ดังกล่าว
นโยบายสวัสดิการสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย
จากสภาพปัญหาที่มาจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจ
สังคมการเมือ งและวัฒ นธรรมมีผ ลกระทบต่อกลุ่ ม เป้ าหมาย ตามนโยบายสวัส ดิ การสั งคมมากมาย ผลกระทบ
ดังกล่าวสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากความเหลื่อมล้ากันในสังคม
แม้ว่า ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาความเสียหายของระบบสวัสดิการสังคมจะไม่มีมากเท่ากับระบบ เศรษฐกิจ แต่ก็มีผลให้
จานวนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและซับซ้อนมากขึน้ เท่านั้นอย่าง ไรก็ตาม การที่เจ้าหนี้ของประเทศไทยระบุว่ารัฐบาลไทย
จะต้องไม่ดาเนินนโยบายใดๆที่มีผลเสียหายต่อกลุ่มคนที่เสียเปรียบใน สังคม ถือว่าเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ระบบ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมไม่ อ ยู่ในฐานะที่ ล าบากมากเกิ น ไป ในสภาพปั ญ หาของประเทศใน ปั จ จุ บั น มี เพี ย งปั ญ หาของ
กลุ่มเป้าหมายที่มากเกินไปและมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นแรงกดดันต่อระบบสวัส ดิการสังคมมานานและยากที่จะแก้ไข
ด้วย ระบบการเมืองของประเทศที่มีลักษณะเป็นธุรกิจการเมืองรุ่งเรืองจนแทบจะ ทาให้ประเทศล้มละลาย เป็นผลให้
2684

Proceedings

มีคอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง การกินหัวคิว กินตามน้าทวนน้า ล้วนแล้วแต่มผี ลกระทบต่อประเทศโดยรวมประกอบ
กับปั จจัย อื่น และทาให้ ขาดแคลนทรัพยากรที่จะหลงเหลือ มาเจือจานต่อคนกลุ่มเป้ าหมายในนโยบายสวัส ดิก าร
สังคม แต่กลุ่มเป้าหมายในระบบ สวัสดิการสังคมก็ยังอ่อนแอ ปัจจัยทางสังคมอื่นๆ เช่น ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
ของบริโภคนิยมและอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนที่สามารถสรุปได้ว่ ายังยังไม่ดีพอทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546)
ความหวังว่าเมื่อไรที่ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อนั้นปัญหาต่างๆในสังคมไทยคงลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
ขึน้ แต่ชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศยังอ่อนแอพึ่งตนเองไม่ได้ นอกจากชุมชนอ่อนเเอแล้ว ผู้นาชุมชนบางชุมชนยังสร้าง
ปัญหาให้ระบบนโยบายสวัสดิการสังคมอีกด้วย สิ่งนี้จะถือว่าเป็นรื่องสาคัญอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสาคัญของระบบ
สวัสดิการสังคม ครอบครัวคนไทยล้มสลาย วิเคราะห์ได้จากอัตราการหย่าร้าง วิเคราะห์จากปัญหาสังคมต่างๆ เช่น
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากเด็กขาดความอบอุน่ ครอบครัวไม่มีพลัง
ในการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มี่ศักยภาพเต็มที่เช่นแต่ก่อน และปัญหาต่างๆมีแนวโน้มที่มากขึ้น
นโยบายสวัส ดิ ก ารสั งคมเป็ น กิ จ กรรมและหลั ก การที่ ใช้ในสั ง คม ถื อ เป็ น แนวทางที่ ใช้ในการแทรกแซง
(Intervention)และสร้างกฏเกณฑ์ (Regulation) ระหว่างมนุษย์ กลุ่ม ชุมชน และสถาบันสังคม หลักการและกิจกรรมนั้น
เป็นผลมาจากคุณค่าและประเพณีของสังคม และมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังนัน้ นโยบายสวัสดิการสังคมจึงรวมถึงแผนงาน โครงการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การแก้ไขและป้องกันปัญหา
อาชญากรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมซึ่งดาเนินการโดยรัฐ องค์การเอกชน นอกจากนั้น
นโยบายสวัสดิการสังคมยังมุ่งสู่จุดหมายของสังคมซึ่งควรจะได้รับสิ่งตอบแทน (Rewards) ตาม ข้อจากัดที่มีอยู่ของ
สังคม (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2540) แม้ที่ผ่านมาความเหลื่อมล้าเป็นประเด็นที่นาไปสู่ข้อเรียกร้องทางการเมือง
อันมีเหตุผลมาจากการขาดความเท่าเทียมทางสังคมนามาสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่ผ่านมา
พัฒนาการปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
ที่ผ่านมาความเหลื่อมล้าได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นที่นาไปสู่ขอ้ เรียกร้องทางการ เมืองแม้หลายฝ่ายจะยังมี
ความเห็นต่างกันว่าความขัดแย้งทางการเมืองใน ปัจจุบันนั้นมีเหตุผลมาจากความไม่ลงตัวทางการเมือง หรือเหตุอ่ืน
กันแน่ แต่เราต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล้านั้นมีจริงในบริบทของสังคมไทย และมีมานานแล้ว โดยเฉพาะช่องว่าง
ระหว่างรายได้ของคนรวยกับคนจนเป็นเหตุการณ์ หนึ่งที่แสดงให้เห็น ถึงความเหลื่อมล้าในสังคม การสารวจโดย
หน่วยงานของรัฐในปี 2552 พบว่า ร้อยละ 40 ของคนกรุงเทพและร้อยละ 36 ของคนอีสาน มีความเห็นว่าช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนนั้นสูงมากถึงขั้นยอมรับไม่ได้ และเกือบร้อยละ 80 ของคนไทยทั้งประเทศยอมรับว่ามีความ
เหลื่อมล้าของรายได้มีทั้งที่ยังยอมรับได้และมากจนยอมรับไม่ได้ กล่าวได้ว่า ความเหลื่อมล้าเกิดจากการขาดโอกาส
ขาดสิทธิ ขาดทรัพยากร หรือธรรมชาติไม่เข้าข้าง โดยคนไทยร้อยละ 42 บอกว่า คนจนนั้นจนเพราะเกิดมาจน ร้อยละ
57 บอกว่าคนรวยนัน้ รวยเพราะเกิดมารวย นั่นคือ เห็นว่าความเหลื่อมล้าเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เข้าข้าง หรืออาจจะ
เลยเถิดไปถึงเรื่องบุญกรรมแต่ชาติปางก่อน
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แนวคิดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าทางสังคมความหมายของความเหลื่อมล้าในสังคมนั้น ยังไม่มกี ารระบุชัดเจน
ว่ามีความหมายถึงอะไร โดยทั่วไปมีแนวคิดพืน้ ฐานมาจาก ความไม่เสมอภาค หรือความไม่เสมอภาค หรือความไม่เท่า
เทียมกันของคนในชุมชนในมิติต่าง/ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านสภาพทางกฎหมาย ด้านการ
แสดงความคิดเห็น ด้านการรับสิทธิขั้นพื้นฐาน และด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่าความเหลื่อมล้าทางสังคม หมายถึง โอกาสทางสังคมที่แตกต่างรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
การพิจารณาความเหลื่อมล้าสามารถวัดได้อย่างไร หรือสามารถพิจารณาได้อย่างไรว่ามีความเหลื่อมล้า
เกิดขึ้นในการพิจารณาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ อาจพิจารณาได้จากสถิติของรายได้ในรูปแบบต่างๆ หรื อใช้ค่า
ดั ชนี วั ด ความเหลื่ อ มล้ า นอกจากนี้ Jan Delhey (สมชั ย จิ ต สุ ชน, 2548) ได้ ใช้ ป ระเด็ น ของการพิ จ ารณาเรื่อ ง
ความชอบธรรมของความเหลื่อมล้าในสังคมว่า ประกอบด้ วย ความเสมอภาค (Egalitarianism) ซึ่งหมายถึง สภาวะที่
ประชากรในสังคมมีรายได้และทรัพสินย์เท่าเทียมกัน แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความสมารถของบุคคลเป็นหลักอ้างอิง
ด้วย เพื่อพิจารณาว่า ความเหลื่อมล้านัน้ เป็นสิ่งที่สมควรมี หรือยอมรับได้หรือไม่
อีกแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และนักการเมือง คือ แนวคิดเรื่อง
ความเท่าเทียมกันของโอกาส (Equality of opportunity) ซึ่งทดแทนแนวคิดความเท่าเทียมกันของรายได้ กล่าวคือ คน
ทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวเอง รวมถึงการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าที่อาจไม่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็ได้ เช่น สภาพจิตใจที่สงบ โอกาสในการแสวงหาความรู้ น
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ความเหลื่อมล้าในประเทศไทย พบว่าปัญหาด้านความเหลื่อมล้าทางรายได้เป็น
ปัญหาที่ถูกมองเป็นอันดับแรก (กิตติศักดิ์ สินธุวนิช, 2548)
พบว่าการกระจายรายได้ของประเทศไทยนั้น แม้ว่าช่วงที่การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจจะทาให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม ขึ้น แต่รายได้ที่เพิ่ม ขึ้น นี้จะตกอยู่กับคนที่ มีรายได้ สูง หรือ กลุ่ มคนที่ รายได้ สูงสุด ร้อยละ 20 แรก ซึ่งลัก ษณะ
ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของความแตกต่างกันของรายได้ระหว่างชั้ นรายได้ของประเทศไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ความเหลื่อมล้าหรือความแตกต่างในรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่มีรายได้สูงกับกลุ่มคนที่มีรายได้ต่านี้เอง จึงนามาสู่ความ
แตกต่างในด้านคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อรายได้ โดยผู้ ที่มกี ารศึกษาสูงจะมีโอกาสในการทางาน
มากว่าและได้รับค่าตอบแทนจากการทางานสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาจากัด การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่สามารถเอื้อให้
บุคคลยกระดับฐานะความยากจนได้ แต่จากการสารวจการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
และประถมศึกษาของแต่ละกลุ่มคนและแต่ละภูมิภาคยังไม่แตกต่างกันมาก แต่ในระดับที่สูงกว่า ประถมศึกษาเริ่มมี
ความแตกต่างกันมากขึ้น ที่น่าสนใจคือ ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งผลตอบแทน จากการทางานสูงกว่า
ค่าจ้างเฉลี่ ยของทั้ งประเทศกลั บมีลู ก หลานของคนจนเข้าถึ งการศึก ษาในระดั บนี้เพียงไม่ถึงหนึ่งใน ร้อยของผู้ เข้ า
มหาวิทยาลัยในขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนที่รวย ดังนั้นเมื่อคิดการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวที่รัฐอุดหนุน
สาหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงกลายเป็นว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มฐี านะดีกว่าจะมีโอกาส
ทางการศึกษามากกว่าเด็กยากจน
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การดาเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับการดาเนินงานของมูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา โดยสถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้ท้องถิ่นที่ได้ทาการศึกษาโครงการหลุดพ้นความยากจน การเข้าใจความเจริญและเสรีภาพจากรากหญ้า
ใน 40 ชุมชน พบว่าชุมชนมีมุมมองเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคหรือความไม่เ ท่าเทียมกันของคนในสังคม ว่ามีลักษณะ
คือ การเลือกที่รักมั กที่ชัง หรือ เลือ กปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่างความมั่น คั่งและความยากจน ความแตกต่าง
ทางด้านการศึกษา มีการแบ่งชั้นวรรณะ การมีความสามัคคีและความขัดแย้ง ความแตกต่างของความสุขและความ
โดยลักษณะของสั งคมเมือง (สมสุข บุญ ญะบัญ ชา และ พรรณทิพ ย์ เพชรมาก, 2548) เป็น สังคมที่มีวิถี ชีวิตของ
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นแบบเหินห่างเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมชนบท จนบางส่วนเห็นว่าคนที่อาศัย
อยู่ในสังคมเมืองเกือบจะไม่มีสภาพความเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมีกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือ
เกือ้ กูล มีการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสังคมเมืองใหญ่ยังคงมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่มวี ีถีชีวิตกลุ่ม
อื่นๆมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในเมือง ก็คือ ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนแออัด หรือชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง ด้วยความ
จาเป็นที่สภาพทางการภาพอยูก่ ันอย่างหนาแน่นมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน โดยอาจย้ายมาจากบ้านเดียวกัน
มีแหล่งประกอบอาชีพเดียวกัน หรือการพึ่งพากันในการประกอบอาชีพการร่วมกันทากิจกรรมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาด้านต่างๆของชุมชน ทาให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมีความสัมพัน ธ์ทางสังคมแบบเป็นชุมชนมากกว่า
กลุ่มอื่นๆในเมือง ซึ่งพบว่า กลุ่มคนที่รวมตัวเป็นชุมชนย่อยๆ จนกลายเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2548 มี
การกระจายอยู่รวมประมาณ3,752 ชุมชน 1.14 ล้านครัวเรือนคิดเป็นประชากรประมาณ 5.13 ล้านคน ลักษณะความ
เหลื่อมล้าที่กลุ่มชุมชนในเมืองต้องเผชิญอยู่ ได้แก่ ปัญหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ปัญหาความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจ
ปัญ หาความเหลื่อมล้าในด้านสภาพทางกฎหมาย และโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ และปัญ หาในระบบการ
บริหารจัดการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันยิ่งทาให้คนจนในเมือง มีความอ่อนแอ และขาดโอกาสที่ จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายในและภายนอกประเทศ อันจะ
ทาให้ความเหลื่อมล้าทางสังคมมีความรุนแรงขึน้ ส่งผลกระทบต่อการการพัฒนาสังคมไทย
การแก้ไขความเลื่อมล้าโดยการจัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาสังคมไทยได้หรือไม่
ในอดีตที่ผ่านมารัฐให้ความเป็นธรรมในการให้สวัสดิการสังคมหรือไม่ (ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์) คนมี
รายได้นอ้ ยที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศต้องใช้สิทธิจากสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนรายได้สูงที่สุดของ
ประเทศมีครึ่งหนึ่งที่มสี ิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม
คงไม่ต้องบอกว่าคนไทยอยากได้สวัสดิการรักษาพยาบาลแบบไหนมากกว่ากัน กลุ่มคนรายได้สูงที่มีสิทธิในสวัสดิการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่วนใหญ่ไม่ ใช้สวัสดิการที่ตนมีแต่กลับยอมควักกระเป๋าจ่ายเงิน เองหรือไม่ก็ให้บริษัท
ประกันเอกชนจ่าย (โดยตนจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเบี้ยประกันก่อน) มีเพียงร้อยละ 40 ของผู้ป่วยกลุ่มรวยที่สุดที่ใช้
บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งกรณีผู้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พฤติกรรมการใช้สวัสดิการของรัฐแบบนี้น่าจะ
บ่งชี้ได้ว่าสวัสดิการที่รัฐให้ แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นธรรมหรือไม่ และควรได้รับการดูแลจากรัฐด้วยมาตรฐานเดียวกัน
เหตุผลของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันน่าจะเหมาะกว่าเรื่องเงินเดือน ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็สะสมปัญหาสังคมให้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการกาหนดแนวทางการแก้ไขดังกล่าว
จากผลการประชุม วาระการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาสังคมระดับโลก การขับเคลื่อนงานสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาสังคมที่น่าสนใจคือ การทางานที่มุ่งฐานสิทธิ(right based approach) เป็นการมุ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนั้นการ
จัดทาหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคมจึงควรสอดคล้องกับแนวคิด นี้ โดยดาเนินการภายใต้กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (international convernant on economic social and culture
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rights) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางสาคัญในการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ รวมถึงการประชุมสุด
ยอดอาเซียน(Asean Summit) ได้มีวาระสาคัญ คือการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน(Aseanintergovernmental commission human right ) (รุ้งเพชร สุมิตนันท์ , 2553.)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่านักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทที่
สาคัญในการทางานโดยใช้กลยุทธชุมชนและ ครอบครัวเป็นฐาน การเสริมพลังความเข้มแข็ง การส่งเสริมการลงทุน
ทางสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม เป็นต้น และปัจจุบันบทบาทสาคัญที่ท้าทายของนักสังคมสงเคราะห์ในการพัฒนา
สังคมคื อ การทางานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บสั งคมและวั ฒ นธรรมโดยใช้แ นวคิ ด ฐานสิ ทธิ ในการประชุม วาระการสั งคม
สงเคราะห์และการพัฒนาสังคมระดับโลกได้มีการร่วมกันรวบรวมแลก เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งสรุปประเด็นปัญหา
สาคัญของสังคมโลก ที่ทุกประเทศต้องให้ความสาคัญและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สาคัญของสังคมโลก เป็น
กรอบในการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้
ประเด็นปัญหาทีส่ าคัญของสังคมโลก ประกอบด้วย
1. ความไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศและ ระหว่างประเทศได้แก่การเกิดวิกฤตทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งระดับ ประเทศและภูมิภาคและการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเงินการคลัง
มากกว่าการสนับสนุนด้านสังคมและพัฒนาประชาชน การคุ้มครองสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ครอบคลุม การ
เกิดความยากจนเพิ่มมากขึ้น แต่ความไม่เสมอภาคทางสังคมยังมีมากขึ้นอยู่เช่นกันและการที่ประชาชนถูกเบียด ขับไป
อยู่ที่ชายขอบของสังคมมากขึ้น รวมทั้งชุมชนอีกหลายแห่งไม่ได้มบี ูรณาการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนยังไม่ถูกเชื่อมโยงเข้าเป็น
เนื้อ เดี ย วกั บ การ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมือ ง ในอีก หลายประเทศการเคารพและยอมรับ ความแตกต่า ง
หลากหลายยังมีน้อย ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความรุนแรงในประเทศ และการผุกร่อนของกระบวนการสันติภาพที่
เป็นกลไกแก้ขัญหาการก่อการร้ายทั้งใน ระดับประเทศ และระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้น การจัดการกับการย้าย
ถิ่น การพลัดถิ่น การอพยพ การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาสาคัญ
3. ความยั่ งยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ยการจั ด การป้ อ งกั น และการเยีย วยาความเสี ย หายจาก
ธรรมชาติและฝีมอื มนุษย์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค การมุง่ เน้นการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน การป้องกัน
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และการดาเนินงานเชิงรุกทั้งการพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อม
4. ความส าคั ญ ของความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างมนุ ษ ย์ ประกอบ ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงของครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวตามวงจร ชีวิตและสังคม เป็นปรากฎการณ์สาคัญที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนผ่าน
ของสังคมโลก เช่น ปัญหาเด็กและครอบครัว ปัญหาความพิการ ปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น
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จากประเด็นดังกล่าวของสังคมโลกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมของไทยนามาสู่การผลั กดัน
นโยบายทางสังคมที่สามารถนามาแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้าทางสังคมต่างๆได้ดังกล่าว โดยใช้หลักวิชาการทางด้าน
สังคมสงเคราะห์โดยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมมาแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้าทางสังคมไทย ให้เกิดประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของแนวคิดที่เป็นสากลและเหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้าของชุมชนในบริบทของ
สังคมไทย
การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในการแก้ไขความเลื่อมล้าในบริบทสังคมไทย
การจัดสวัสดิการสังคมของไทยในปัจจุบันได้คานึงถึงหลักการที่สอดคล้องกับความเป็นสากลสาคัญ ที่มี
ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เหมาะสมในการแก้ไขความเลื่อมล้าในบริบทสังคมไทย อันประกอบด้วย
แนวทางที่สาคัญ ได้แก่
1.สิทธิมนุษยชน (Human Rights) สาระสาคัญ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้
กาหนดถึงสิทธิของบุคคล เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เน้นให้มีการพิทักษ์
ปกป้ อ ง คุ้ มครอง โดยเฉพาะบริก ารพื้ นฐานที่ ประชาชนไทยควรจะได้ รับ โดยการสร้างความเข้าใจในหลั ก สิ ทธิ
มนุษยชน (Human Rights) จึงเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดสวัสดิการสังคมของไทยในปัจจุบัน
2. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ประชาชนทุกคนควรได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน
จากรัฐ บริการที่มุ่งตอบสนองปัญหาและความต้องการของคนในสังคมที่รัฐต้องจัดให้กับคนในสังคม
3.ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) จะต้องเป็นบริการที่อยูบ่ นพื้นฐานความถูกต้องของกฎหมาย
ความยุติธรรมทางสังคมบริการที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพศ ชนชั้น สีผิว ศาสนา วัฒนธรรม การเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมโดยไม่ถูกกีดกันออกไป นัยนี้ หมายถึง การจัดสรรความยุติธรรม (Distributive Justice) ให้กับคนใน
สังคม
4.การมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับ (Particpation) หลักการมีส่วนร่วมของคนทุกคนในสังคมเพราะ
บริการสวัสดิการสังคมเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับคนในสังคมตัง้ แต่เกิดจนตาย เพราะฉะนั้นจาเป็นต้องเปิดโอกาสให้คน
ทุกกลุ่มทุกระดับที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิดค้นปัญหา ร่วม วิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วม
จัดบริการ และร่วมติดตามประเมินผลบริการที่จัดให้ว่าเป็นที่พ่ึงพอใจ และสอดคล้องกับความต้องการของคนใน
สังคม
5.ความโปร่งใส (Transparency) ในการจัดบริการประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบถึงความถูกต้อง
ความเหมาะสมของโครงการโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลั ก และมีตัวแทนเข้ามาเป็นปาก
เสียงและการติดตามตรวจสอบผลงานของรัฐให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
6.ความเสี่ ย งทางสั ง คม (Social Risks) สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลกจากภาวะโลกร้อ นส่ ง
ผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัตทิ ี่รุนแรง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับโลกได้นาไปสู่สถานการณ์ความเสี่ยง
ทางสั ง คม เนื่ อ งจากการเชื่ อ มโยงถึ ง กั น ของผู้ ค นในประเทศต่ า งๆ และการพึ่ ง พาอาศั ย กั น มากขึ้ น ทั้ ง ในด้ า น
ความสัมพันธ์ทางการค้า และห่วงโซ่อุปทาน กระแสการไหลทางการเงินระหว่างประเทศ การอพยพเคลื่อนย้ายของ
แรงงานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กาแพงของการเกี่ยวข้องกันไร้พรมแดน และส่งผลกระทบระหว่าง
ประเทศได้ง่าย เช่น ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้าทางสังคม ความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมกัน การ
ขาดแคลนปั จจัยการผลิ ต การว่างงาน การได้รับค่ าจ้างและค่ าตอบแทนที่ไม่เป็น ธรรม ถู กเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้าง แรงงานราคาถูกนโยบายสวัสดิการสังคมจึงต้องเพิ่มระบบการคุม้ ครองทางสังคมกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก สตรี
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คนยากจน คนพิการ และผู้สูงอายุที่ยากลาบาก หลักการข้อนี้จึงคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับประชาชนและชุมชนจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น
กล่าวได้ว่าประเด็นที่สาคัญในการจัดสวัสดิการให้มีความเหมาะสมในบริบทของสังคมไทย ควรส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ และเกิดความเท่าเทียมโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ที่
สาคัญในการจัดสวัสดิการสังคมในแง่ของประชาชน (ธีระ ศรีธรรมรักษ์ และวิทย์ ชนะภัย: 2538)
1. การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ ต รงตามความต้ อ งการของประชาชน เพื่อ ให้ บริก ารนั้น ได้ เป็ น ประโยชน์แ ก่
ประชาชน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง ก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่ากับการลงทุน การจัดสวัสดิการที่ไม่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน จะทาให้เสียเวลาเสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้นประชาชนยังไม่เห็นคุณค่าของ
บริการที่จัดขึ้นด้วย จึงจาเป็นต้องมีการสารวจเพื่อหาความต้องการของประชาชนว่ามีความต้องการที่จะให้หน่วยงาน
จัดสวัสดิการเพิ่มเติมในเรื่องใดและอย่างไรบ้างอย่างแท้จริง
2. การให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ คือ รัฐและเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมรับผิดชอบในการจัด
สวัสดิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ลดความขัดแย้ง
ที่จะเกิดขึน้ เกิดความกระตือรือร้น และมีความสนใจที่จะร่วมในกิจกรรมนัน้
3. จัดสวัสดิการให้ประชาชนทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะอยูใ่ นฐานะ หรือความเป็นอยู่
อย่างใด รัฐควรจัดสวัสดิการให้อย่างยุติธรรม ไม่เกินความเหลื่อมล้าต่าสูงกัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างประชาชน ไม่
เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ซึ่งยากแก่การควบคุมนาไปสูก่ ารแตกร้าวในหมู่คณะชุมชนด้วยกัน เช่น การจัดสร้างแฟลต
ราคาถูกขายให้ประชาชนแต่ประชาชนมีมาก จึงควรใช้วธิ ีจับฉลากเพื่อความยุตธิ รรม
4. ความสม่าเสมอ บริการที่จัดให้แก่ ประชาชนนั้นควรจัดให้อย่างสม่าเสมอ ไม่ใช่ตามความพอใจของ
รัฐบาล หรือผู้ให้บริการ การจัดสวัสดิการให้ประชาชนเพียงชั่วคราว ย่อมไม่ก่อเกิดความผูกพันที่ดรี ะหว่างกันและ
5. การไม่เป็นภาระแก่ประชาชน การจัดสวัสดิการไม่ควรเป็นภาระแก่ประชาชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การจัดสวัสดิการสังคม ตามแนวคิดใหม่ของสานักคิดสังคมประชาธิปไตย ยังให้ความสาคัญในมิตดิ ังนี้
5.1 สิท ธิและความรับ ผิดชอบต่อสังคม (Right and Social Responsibility) คนใดที่รับผิดชอบ
ผลประโยชน์จากสังคม คนนั้นควรทางานตอบแทนให้กับสังคมด้วย ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ จะทาให้เกิด
ความยุติธรรมทางสังคม ดังนั้นบริการสวัสดิการจึงไม่ใช่การผู้คอยรับสวัสดิการจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว บริการ
สวัส ดิ ก ารจึ งเป็ น เรื่อ งของสั งคมที่ มีห น้าที่ ต่อการทาประโยชน์ต่อส่ วนรวมในสั งคมก่ อนจึ งจะรับสิ ทธิ ของบริ การ
สวัสดิการตอบแทน
5.2 ความเสมอภาคทางสั ง คม (Social Eguity) คนในสังคมในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ
ควรมีโอกาสที่เท่าเทยมกัน เช่น มีการประกันรายได้ มีเงินอุดหนุนบุตรและครอบครัว เป็นต้น รัฐต้องมีนโยบายและ
มาตรการการเก็บภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกเพื่อเป็นการโยกย้ายรายได้จากคนรวยไปสู่คนจน ทาให้เกิดความเสมอภาค
ของคนในสังคมและ
6. ความอิสรเสรี (Freedom) การพัฒนาสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์ได้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าคน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่กระแสการบริโภคนิยมที่เน้นความสะดวกสบาย อิสรเสรี
ของความเป็นปัจเจกบุคคล โลกที่ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ลดความสัมพันธ์ทางสังคมลง คนรุ่นใหม่
ต้องการอิสรเสรี สาหรับโลกยุคใหม่รัฐไม่ควรเข้าไปมีบทบาทแทรกแซงการดารงชีวิตของคนในสังคม
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การจัดสวัสดิการสังคมในบริบทของสังคมไทยต่อการแก่ปัญหาความเลื่อมล้าทางสังคมในกลุ่มผู้รับบริการ
ต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานสากลในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจถึงพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมต่าง ๆ ต่อไป
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมไทย (ระพีพรรณ คาหอม, 2557 )
จากการศึ ก ษาพั น ธกรณี ร ะหว่า งประเทศที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนยากไร้/คนไรที่พ่งึ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เป็นต้น หรือข้อผูกพัน
ของสวัสดิการสังคมที่สาคัญ ประกอบด้วย อนุสัญญา พิธีสาร ปฏิญญา หลักการ แนวทาง แนวปฏิบัติ มาตรฐาน กฎ
บัตร ข้อรับรอง และข้อตกลง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การใช้พันธกรณีเป็นตัวควบคุมกากับ พัฒนากลไกของการจัดสวัสดิการสังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
ภายใต้มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
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แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมไทยในศตวรรษที่ 21ต่อบทบาทของชุมชนควรเป็นเช่นไร
แนวโน้ม การจั ด สวัส ดิ ก ารสั งคมของไทยในศตวรรษหน้า เป็ น เรื่อ งที่ ได้ รับความสนใจมากขึ้น ทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการตื่นตัวของชนชั้นกลาง และบทบาทของสื่อสารมวลชนที่เข้ามา
ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานมากขึ้น สิ่งเหล่านีท้ าให้ความเชื่อที่วา่ “การจัดสวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐ” เปลี่ยนไปสู่
“การจัดสวัสดิการเป็นเรื่องของคนทุกคนในสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมากกว่าการให้สถาบัน องค์กรของรัฐทา
หน้าที่จัดบริการสังคม” (ระพีพรรณ คาหอม และคณะ :2548) โดยทิศทางของการจัดสวัสดิการสังคมของไทยใน
อนาคตเริ่มเข้าสู่รูปแบบสวัสดิการพหุลักษณ์ (Welfare Pluralism) ใช้รูปแบบการให้บริการที่หลากหลายตามวิถีแห่ง
วัฒ นธรรม ประเพณีความเชื่อตามหลักศาสนา ค่านิยมของคนเฉพาะกลุ่ม ชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นรูปแบบที่เปิด
โอกาสให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน และ
รัฐเข้ามาร่วมจัดบริการสังคมให้ตรงกับความต้องการประเด็นปัญหา พื้นที่และกลุ่มมากขึ้น เน้นวิธีการทางานแบบ
บูรณาการ หลายวิธีการ (พหุวธิ ี) ตามความเหมาะสม และความพร้องของแต่ละพื้นที่การใช้งานวิจัยเป็นฐานเพื่อสร้าง
นโยบาย และใช้การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ์ ถือเป็นรูปแบบ
สวั ส ดิ ก ารทางเลื อ กที่ เชื่อ ว่าการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม มิ ใช่อ านาจหน้ าที่ ข องรั ฐ เพี ย งอย่า งเดี ย วอี ก ต่ อ ไป การจั ด
สวัสดิการสังคมกระแสหลักที่รัฐเป็นเจ้าภาพหลักถูกลดบทบาทลงมาเป็นเพียงผู้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลไก สร้าง
มาตรการใหม่ ให้ เกิ ด การรองรั บ กั บ ปั ญ หาสั ง คมใหม่ ในอนาคต ตั ว อย่า งของรูป แบบสวั ส ดิ ก ารพหุ ลั ก ษณ์ เช่ น
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ เป็ น รู ป ธรรม ได้ แ ก่ สวั ส ดิ ก ารชาวบ้ า น สวั ส ดิ ก ารการออมของชุ มชน สวั ส ดิ ก ารฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการพื้นถิ่น (เน้นการช่วยเหลือผ่านความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานทางวัฒนธรรมแบบ
เกื้อกูล ฐานความเชื่อทางศาสนา ได้แก่ การทาบุญสลากภัต ทานทอดในพื้นที่ภาคเหนือ การให้ซะชาติในพื้นถิ่นของ
ชุมชนมุสลิม การเลีย้ งฝีในชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง เป็นต้น) นอกจากนี้ ยังพบว่า สวัสดิการท้องถิ่น เป็นรูปแบบการ
ผสมผสานระหว่าสวัสดิการสังคมกระแสหลักและกระแสทางเลือก เป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามรูปแบบของสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ (ภาพที่ 2)
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สวัสดิการเชิงสถาบัน

ประกันสังคม
สถาบันแบบครอบคลุม
บริการสังคม
สงเคราะห์ประชาชน

ประกันชีวติ ประกัน
สุขภาพประกันภัย

รัฐ

สวัสดิการท้องถิ่น

ท้องถิ่น

เอกชน
ชุมชน

ประชาสวัสดิการหรือ
สวัสดิการชาวบ้าน

ประชาชน

สวัสดิการพืน้ ถิ่น
สวัสดิการชุมชน
ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดสวัสดิการของพหุลักษณ์ (Welfare Pluralism)
นอกจากนั้นการสร้างพลังอานาจซึ่งหมายถึงกระบวนกรที่นักสังคมสงเคราะห์ดาเนินกิจกรรมในการจัด
สวัสดิการสังคมในชุมชน กับผู้ใช้บริการหรือระบบของผู้ใช้บริการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความรู้สึกไร้พลังอานาจ
อันทาให้ผู้ใช้บริการรู้สกึ ต่าต้อย-ด้อยค่า เนื่องมาจากเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ถูกประทับมลทิน การสร้างพลังอานาจเป็น
การดาเนินการเกี่ยวกับการทาความเข้าใจกับอุ ปสรรคขวากหนามที่สกัดกั้นอานาจ ตลอดจนการพัฒนาและสร้างกล
ยุทธ์ต่างๆเพื่อเอาชนะอุปสรรคขวากหนามดังกล่าวให้จงได้ (ระพีพรรณ คาหอม และคณะ, 2548)
อย่างไรก็ตาม ในการทางานกับประชาชนที่ถูกประทับทินหรือประชาชนที่ตกขอบ เราจาเป็นต้องตระหนักว่า
การสร้างพลังอานาจนั้นมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจในสมรรถภาพของตนเอง (Self Efficacy) ซึ่งหมายถึงความเชื่อที่
ผู้ใดผู้หนึ่งมีต่อตนเองว่า ตนมีความสามารถในการผลิตสร้างและการควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได้ทั้งนี้ตัวตนของ
คนเราจะพัฒนาไปได้น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรับรู้ถึงสมรรถภาพของตัวเราเองว่ามีมากน้อยเพียงใด และการรับรู้
ว่าเรามีสมรรถภาพเพียงใด ก็จะเป็นไปตามความสามารถของเราในการทาความเข้าใจสมรรถภาพของเราเอง ดังนั้น
เมื่อใดก็ตามที่เรามีความสามารถในการตอบสนองความต้องการจาเป็นของตัวเราเอง นั่นคือ เรากาลังมีประสบการณ์
เกี่ยวกับความเข้าใจในสมรรถภาพของตัวเราและการสัมผัสกับความรู้สกึ ว่าตัวเรามีความเป็นอยูท่ ี่ดี (Well-being)
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บทสรุป
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้าของชุมชนในสังคมไทย
แนวทางการแก้ไขความเลื่อมล้าในสังคมไทยโดยการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในบริบทของสังคมไทย
ควรเน้นการประสานความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม และองค์กรทาง
สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีประเด็นการปฎิบัตงิ านควรให้ความสาคัญดังนี้
1. ด้านการจัดบริการทางสังคม ฯ โดยเน้นการระดมสมองและการทางานด้านสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาสังคมทุกมิติร่วมกันในรูปแบบ “พหุลักษณ์”เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการแก้ไขความเลื่อมล้าทางสังคม
2. ด้านการจัดการความรู้ และการส่งเสริมความสามารถ ของผู้ปฎิบัติงานจะต้องสร้างความเข้าใจในหลักการ
และวิธีการปฎิบัติ ตลอดจนความเข้าใจหลักของการจัดสวัสดิการสังคมและการพั ฒ นาสังคมในทุ กมิติ ตลอดจน
แนวคิดทางสังคมศาสตร์ มนุษย์นิยม ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อบูรณาการความรู้สร้างความสามารถในการ
ทางานอย่างแท้จริง เป็นการแสดงพลังแห่งคุณค่าและความสามารถทางสมรรถนะด้านจัดสวัสดิการสังคมในด้านการ
บริหารจัดการและการจัดการความรู้ ( K.M.) สู่ความเป็ นองค์ ที่ยั่งยืน และการมีจริยธรรมตลอดจนความเข้าใจใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพในความแตกต่างของคนในสังคมในบริบททางสังคมไทย เพื่อการแก้ไข
ปัญหาทางสังคมโดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ร่วมกัน
3. ด้านการโน้มน้าวจูงใจ เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการส่ งเสริม และพั ฒ นาการด้านการจัด การสวัส ดิก ารสังคมและการสังคมสงเคราะห์ โดยการสนับสนุ นด้ าน
วัฒนธรรมงานวิจัยเพื่อชุมชน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนต่อการแก้ไขปัญ หาต่างๆของชุมชน
โดยเฉพาะความเลื่อมล้าทางสังคมทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ในการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ
ในการสร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่งเสริมบทบาทแก่ชุมขนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข
ตัง้ แต่เริ่มคิดวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างยั่งยืน
4. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ควรมีการพัฒ นาศักยภาพความเป็นผู้นาของนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงาน
ตลอดจนคนในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าการศึกษาแก่สาธารณชน สนับสนุนการร่วมผลักดันนโยบาย
สวัสดิการสังคมให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อเป็น “ชุมชนภิวัตน์ “ ในการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมต่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง
กรณีศกึ ษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พื้นทีจ่ ังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา
Comparison of transportation processes: Cases study from the Royal Project
areas of Chiang Rai and Phayao
ธารงศักดิ์ ปานันตา1 สมควร สงวนแพง1* และสุจิตตา หงษ์ทอง1 ไอรวิน สุรยิ ะ1
Tamrongsak Panunta1, Somkuan Sanguanpang1* and Sujitta Hongthog1, Irawin Suriya1
บทคัดย่อ
งานวิจั ย เป็ น การศึ ก ษาเรื่อ ง การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการขนส่ ง กรณี ศึก ษาศู น ย์พั ฒ นา
โครงการหลวง พื้นที่จังหวัดเชียงราย - จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในกระบวนการขนส่ง
ระหว่างการขนส่งรูปแบบเก่าที่ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเคยใช้กับการขนส่ง รูปแบบใหม่ที่ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ใน
ปัจจุบัน โดยใช้ตัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์ 4 ตัว ได้ผลดังนี้ ตัวชีว้ ัดด้านต้นทุนการขนส่งพบว่า ต้นทุนการขนส่งผลผลิต
รูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนมากกว่าการขนส่งรูปแบบเก่าร้อยละ 10 หากพิจารณาต้นทุนรวมของการ
ขนส่งผลผลิตพบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของการขนส่งรูปแบบใหม่มีต้นทุนเท่ากับ 5.45 บาทต่อกิโลกรัม การขนส่ง
รูปแบบเก่ามีตน้ ทุนเท่ากับ 5.83 บาทต่อกิโลกรัม ตัวชี้วัดด้านเวลาพบว่า การขนส่งผลผลิตรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการขนส่งรูปแบบเก่า รูปแบบใหม่นั้นใช้ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 3 ชั่วโมง รูปแบบเก่าใช้ระยะทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง 31 นาที ตัวชี้วัดด้านระยะทางพบว่าการขนส่งผลผลิตในรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าการ
ขนส่งรูปแบบเก่า รูปแบบใหม่นั้นใช้ระยะทางในการขนส่งประมาณ 138 กิโลเมตร รูปแบบเก่าใช้ระยะทางประมาณ
316 ตัวชีว้ ัดของมูลค่าของเสีย พบว่าการขนส่งรูปแบบใหม่นนั้ มีมูลค่าของเสียถึง 2.66% การขนส่งรูปแบบเก่ามีมูลค่า
ของเสียอยู่ที่ 0.32% ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการขนส่งรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุน ลดระยะเวลาของการ
ขนส่ง ลดระยะทางในการขนส่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบเก่า
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ การลดต้นทุน

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
1
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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

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทย ต้นทุนด้านการขนส่งนับได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูง ทุกธุรกิจจึงหันมาให้ความสนใจในการลด
ต้นทุนในทุก ๆ ด้านของการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ การลดต้นทุนได้ต่ากว่าก็ย่อมมีความได้เปรียบ
หากธุรกิจใดสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของบริษัท ได้ เท่ากับเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ให้กับบริษัทของตน [1] ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในมูลนิธิโครงการหลวง พื้นทีจ่ ังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาทั้ง 4
ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ศู นย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
และศูนย์พัฒ นาโครงการหลวงปังค่า ซึ่งถือเป็นโครงการส่วนพระองค์ในการดาเนินการพัฒนาเกษตรที่สูงสืบทอด
เจตนารมณ์ เพื่อบุกเบิกและพัฒนาชีวติ และความเป็นอยูข่ องขาวเขา และฟื้นฟูป่าต้นน้าลาธาร นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512
เป็นต้นมา ซึ่งศูนย์พัฒ นาโครงการหลวงทั้ง 4 ศูนย์ฯ มีที่ตั้งสานักงานแต่ละแห่งบนพื้นที่สูงเพื่อจุดประสงค์ในการ
ให้บริการต่าง ๆ รวมถึงความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยรอบ [3]
จากการลงพื้นที่สารวจเบื้องต้นพบว่า การขนส่งผลผลิตโครงการหลวงมี การใช้เส้นทางในการขนส่งที่ทับ
ซ้อนกันทาให้เกิดค่าใช้จ่ายการขนส่งต่อปีที่สูง ค่าใช้จ่ายของทุกศูนย์รวมกันอยู่ที่ ประมาณ 1,050,000 บาท [4] และ
มูลค่าของผลผลิตที่ขนส่งไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็น 6.67% ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
จึงมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งใหม่ เพื่อต้องการลดต้นทุนด้านการขนส่ง
การวัดประสิทธิภาพด้านการขนส่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะให้การดาเนินงานต่าง ๆ ในธุรกิจทราบ
ถึงศัก ยภาพ ความสามารถของตนเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะนาตัวชี้วัด การขนส่งทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ด้านต้นทุ น
การขนส่ง ตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านระยะทาง และด้ามมูลค่าของเสีย มาเปรียบเทียบการดาเนินการด้านการขนส่งของ
รูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่

วิธีการดาเนินงานวิจัย
จากการลงพื้นที่สารวจข้อมูลเบื้องต้น ได้พบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนในการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงทาให้เกิด
แนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งใหม่ ด้วยเหตุน้ีทาให้กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทาการวัดประสิทธิภาพ
โดยการนารูปแบบการขนส่งแบบเก่า และรูปแบบการขนส่งแบบใหม่มาเปรียบเทียบกัน โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัว
ได้แก่ด้ านต้น ทุน การขนส่ง ตัวชี้วัดด้ านเวลา ด้ านระยะทาง และด้ ามมูล ค่าของเสีย เพื่อ มาใช้ในการเปรีย บเทีย บ
ประสิทธิภาพในแต่ละด้าน
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1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนด้านการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนหลักและเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งที่แฝงอยู่ตั้งแต่ในขั้นตอน
จัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ ซึ่งการลดต้นทุนช่วยทาให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในการบรรทุก [2] การลดต้นทุนใน
กระบวนการขนส่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ แล้ว ยังช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ที่ส าคั ญ อย่างยิ่งในทุ ก ๆ องศ์ก ร ดังนั้น การศึกษาทฤษฎีและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ งจึง ถื อเป็ น สิ่ งสาคัญ ที่ จะน าไปสู่
การศึกษาปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
2.ศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 ศูนย์ฯ
ศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 ศูนย์ฯ โดยทาการศึกษาปริมาณการขนส่งผลผลิต
เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง และมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการขนส่ง
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการขนส่ง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการดาเนินงานในกระบวนการ
ขนส่งในแต่ละขึ้นตอน เพื่อนาไปวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. รวบรวมข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง
รวบรวมข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ในแต่ละขึ้นตอนในกระบวนการขนส่ง โดยจะใช้ตัวชี้วัด 4
ตัวเป็นหลักในการวัดประสิทธิภาพได้แก่ ตัวชี้วัดด้านต้นทุนการจนส่ง ตัวชี้วัดด้านระยะเวลา ตัวชี้วัดด้านระยะทาง
และตัวชีว้ ัดด้านมูลค้าของเสีย
5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งทั้ง 4 ตัวชีว้ ัดในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่
เปรียบเทียบตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว เพื่อวัดประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ ซึ่งจะ
สามารถทาให้รู้ได้วา่ รูปแบบการขนส่งแบบเก่าและแบบใหม่ ในแต่ละด้านนัน้ ตัวชี้วัดแตกต่างกันอย่างไร
6. สรุปผลและเสนอแนะ

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยโดยการนาต้นทุนการขนส่งผลผลิตทั้งหมดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาทั้ง 4 ศูนย์ฯ มาเฉลี่ยรวมกันในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถหาการขนส่งคิดเป็นมูลค่าของต้นทุนการขนส่ง
ทั้งหมดต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึก ษาเปรียบเทีย บค่ าเฉลี่ ยต้น ทุน การขนส่ งของศู นย์พั ฒ นาโครงการ พื้น ที่ จังหวัดเชีย งราย –
จังหวัดพะเยา ทัง้ การขนส่งรูปแบบเก่าและการขนส่งรูปแบบใหม่
ช่วงเวลาในการขนส่ง มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
6.21
6.10
7.68
8.55
8.38
4.45
4.64
4.15
การขนส่งรูปแบบเก่า
4.10
5.30
4.44
7.23
3.48
5.68
11.26
8.45
การขนส่งรูปแบบใหม่
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ต้นทุนการขนส่งผลผลิตโดยเฉลี่ยในการขนส่งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 4
ศูนย์ฯ โดยการนาต้นทุนในแต่ละเดือนมารวมกันแล้วเฉลี่ยเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม ซึ่งการขนส่งโดยรูปแบบใหม่มีตน้ ทุน
การขนส่งต่อกิโลกรัมเป็น 5.45 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าการขนส่งผลผลิตโดยรูปแบบเก่าที่มีต้นทุนการขนส่งต่อ
กิโลกรัมเท่ากับ 5.83 บาทต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยทั้ง 4 ศูนย์ฯ ต่อหน่วย (กิโลกรัม)
ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย (กิโลกรัม) บาทต่อกิโลกรัม
การขนส่งในรูปแบบเก่า
การขนส่งในรูปแบบใหม่

5.83
5.45

ผลการวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดด้านระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พื้นทีจ่ ังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง ของศูนย์พัฒนาโครงการ พื้นที่จังหวัดเชียงราย –
จังหวัดพะเยา ทัง้ การขนส่งรูปแบบเก่าและการขนส่งรูปแบบใหม่
ระยะทางในการขนส่ง
ระยะเวลาในการขนส่ง
รายการ
รูปแบบเก่า
รูปแบบใหม่
รูปแบบเก่า
รูปแบบใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

181 กิโลเมตร

360 กิโลกรัม

170 กิโลเมตร

6 ชั่งโมง 32 นาที

3 ชั่วโมง 37 นาที
3 ชั่วโมง 23 นาที

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ

315 กิโลกรัม

66 กิโลเมตร

5 ชั่งโมง 22 นาที 1 ชั่วโมง 16 นาที

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

284 กิโลกรัม

135 กิโลเมตร

4 ชั่งโมง 41 นาที 2 ชั่วโมง 31 นาที

ผลการเปรียบเทียบมูลค่าของเสีย ของศูนย์พัฒนาโครงการ พื้นที่จังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา ทัง้ 4 ศูนย์ฯ
เฉลี่ยรวมกัน การขนส่งทั้งรูปแบบเก่าอยู่ที่ 50,705.21 บาท คิดเป็น 0.32% ของมูลค่าในการขนส่งทั้งหมด และการ
ขนส่งรูปแบบใหม่อยู่ที่ 183,627.03 บาท คิดเป็น 2.66% ของมูลค่าในการขนส่งทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบมูลค่าของเสียเฉลี่ยของศูนย์พัฒนาโครงการ พื้นที่จังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา
มูลค่าของเสีย
มูลค่า (บาท) ร้อยละ
50,705.21
0.32%
รูปแบบเก่า
183,627.03
2.66%
รูปแบบใหม่
สรุปผลในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละตัวชี้วัด พบว่า มี 3 ตัวชีว้ ัด ได้แก่ดา้ นเวลา ด้านระยะทาง และ
ด้านต้นทุนการขนส่ง ที่แสดงว่าการขนส่งรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากว่าการขนส่งรูปแบบเก่า และตัวชี้วัดด้าน
มูลค่าของเสีย ที่แสดงว่าการขนส่งรูปแบบเก่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งรูปแบบใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบของตัวชีว้ ัดทุกตัว
ตัวชีว้ ัด
1. การขนส่งรูปแบบเก่า
2. การขนส่งรูปแบบใหม่
3. การเปลี่ยนแปลง

ด้านเวลา

ด้านระยะทาง

5 ชั่งโมง 31 นาที
3 ชั่งโมง
ลดลง 46 %

316 กิโลเมตร
138 กิโลเมตร
ลดลง 57 %

ด้านต้นทุนการ
ขนส่ง (บาท)
366,401.33
328,439.45
ลดลง 10 %

ด้านมูลค่าของ
เสีย
0.32 %
2.66 %
เพิม่ 2.34%

วิจารณ์และสรุปผล
ตัวชี้วัดตัวที่ 1 คือด้านเวลาสาหรับการขนส่งผลผลิตไปยังปลายทางในการขนส่งผลผลิตนั้นการขนส่งรูปแบบ
ใหม่ จะใช้เวลาในการขนส่งรวมน้อยกว่าการขนส่งแบบเก่า คื อ 3 ชั่วโมง ซึ่ งใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งแบบเก่ า ที่
5 ชั่วโมง 31 นาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการขนส่ง ทั้ง 2 รูปแบบ การขนส่งรูปแบบใหม่สามารถลดระยะเวลาในการขนส่ง
ลงได้มากกว่าการขนส่งรูปแบบเก่า 46 %
ตัว ชี้วัด ตั วที่ 2 คื อ ด้ านระยะทางสาหรับการขนส่ งผลผลิ ต ของทั้ ง 4 ศู น ย์ฯ การขนส่ งในรูปแบบใหม่ นั้น ใช้
ระยะทางในการขนส่งสั้นกว่ารูปแบบเก่าคือ 138 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบเก่าที่ 316 กิโลเมตรแล้ว
การขนส่งรูปแบบใหม่สามารถลดระยะทางจากการขนส่งในรูปแบบเก่าได้ 57 %
ตัวชีว้ ัดตัวที่ 3 คือด้านต้นทุนการขนส่ง สาหรับการขนส่งผลผลิตรูปแบบใหม่นนั้ มีตน้ ทุนเกี่ยวเนื่องในการขนส่ง
น้อยกว่าการขนส่งรูปแบบเก่าที่ 328,439.45 บาท ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนในการขนส่งรูปแบบเก่าคือ 366,401.33 บาท ซึ่ง
การขนส่งรูปแบบใหม่สามารถลดต้นทุนการขนส่งลงมากกว่าการขนส่งแบบเดิมได้ 10 %
ตัวชีว้ ัดตัวที่ 4 คือด้านมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในการขนส่ง สาหรับการขนส่งในรูปแบบใหม่นนั้ มีมูลค่าของเสียที่
เกิดขึ้นในการขนส่งมากกว่าการขนส่งในรูปแบบเก่า คือ 2.66% ซึ่งมากกว่ามูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในการขนส่งแบบ
เก่าที่ 0.32% มูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในการขนส่งรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งในรูปแบบเก่าคือ 2.34% โดยปัญหา
ของเสียที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการวิ่งรถส่งของรายย่อยในเขตตัวเมืองเชียงราย ก่อนจะนาสินค้าขึ้นรถห้องเย็นทาให้สินค้า
โดนแสงแดดและความร้อน จึงเกิดของเสียมากขึ้น
ดังนั้นตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านกิจกรรมโลจิสติกส์และด้านต้นทุนการขนส่งยกเว้นเพียงแค่ตัวชี้วัดในด้านของเสีย
จากการขนส่งเท่านัน้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขนส่งในรูปแบบใหม่เป็นทางเลือกที่ดกี ว่าการขนส่งรูปแบบเก่าในการขนส่ง
ไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง กรุงเทพฯ
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การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ
The sustainability of high-level sufficiency economy villages in northern
region, Thailand
วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้1*
Wanmarka Gasondokmai1*
บทคัดย่อ
การวิจั ย เรื่อ ง การสร้ า งความยั่ งยื น ของหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ มั่ ง มีศ รี สุ ข ในเขตภาคเหนื อ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการสร้างความยั่งยืนและสภาพการณ์ของหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขต
ภาคเหนื อ โดยการจั ด ระดั บ ของกรมพั ฒ นาชุ ม ชน แล้ ว ต่ อ มาไม่ ได้ รั บ ระดั บ มั่ ง มี ศ รี สุ ข ต่ อ เนื่ อ งกั น 2 ปี โดย
ทาการศึกษาปัญหาการบริหารของกลุ่มชุมชนและข้อเสนอแนะในการสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากพื้นที่ในเขตภาคเหนือจานวน 4 จังหวัด 8 หมู่บ้าน
โดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ (Interview) เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย นักพัฒนาชุมชน จานวน 8 คน นักวิ ชาการสถานี
พัฒนาที่ดิน จานวน 8 คน พัฒนาการอาเภอ จานวน 8 คน เกษตรอาเภอ จานวน 8 คน และผู้ใหญ่บ้าน จานวน 8
คน และดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ๆละ 15 คน เพื่อทาการวิเคราะห์
ตามประเด็นการสัมภาษณ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือมี
หลักการดังต่อไปนี้ 1. วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม 2. กฎหรือกติกาของกลุ่ม 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกลุ่ม 4. ความพร้อมของผู้นากลุ่ม 5. การระดมทุน 6. การมีส่วนร่วม 7. กรรมการกลุ่ม 8. การส่งเสริมการ
เรียนรู้และการการพัฒนาการเรียนรู้ 9. การสร้างเครือข่าย 10. ความสามัคคี 11.การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ
นอกจากนี้สภาพปัญหาในการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขมี 2 ประเด็น คือ
1. ขาดการสื่อสารแบบสองทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทากิจกรรมร่วมกัน 2. การวิเคราะห์
กาหนดแนวทางการพัฒนาที่ขาดการศึกษาบริบทของชุมชน
ข้อเสนอแนะในการสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่ งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ คื อ
1.หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มชุมชนควรกาหนดแนวทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อทาความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง 2. การกาหนดกิจกรรมหรือเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง ควรให้ ความสาคัญ กับการ
วิเคราะห์เกณฑ์ที่มคี วามสอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชีวิตของสมาชิกกลุ่มชุมชน เพราะสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่มีบริบทที่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: มั่งมีศรีสุข
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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

บทนา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การระดมความคิดเห็นจาก
ภาคีการพั ฒ นาในทุกภาคส่วน โดยการปรับโครงสร้างสังคมไทยให้มีคุณ ภาพ โดยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนาสังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี(อาคม เติม
พิทยาไพสิฐ,2550, หน้า 84) โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการสร้างพลังชุมชน
ในการทากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสาเร็จ (ชาติชาย ณ เชียงใหม่,2543, หน้า 36)
หน่วยงานภาครัฐจึ งได้ ก าหนดให้มีห น่วยงานที่ รับผิ ดชอบน าหลั ก เศรษฐกิ จพอเพีย งมาปฏิบัติอ ย่างเป็ น
รูปธรรมหลายหน่วยงาน โดยกระทรวงมหาดไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและวิถีชีวติ ของประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มีการพัฒนาแบบยั่งยื น การพัฒนาดังกล่าวเน้น
ใน 4 ด้านที่สาคัญคือ ด้านจิตใจด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านการเรียนรู้ เพื่อจัดระดับ
การพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3 ระดับ คือระดับที่ 1 ระดับพออยู่พอกิน ซึ่งมีตัวชี้วัดสาคัญของระดับการพัฒนา
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จานวน 16ตัวชี้วัดกก ระดับที่ 2 ระดับอยูด่ ีกินดี ซึ่งมีตัวชี้วัดสาคัญของระดับการพัฒนา จานวน 22 ตัวชี้วัด ระดับที่
3 ระดับมั่งมีศรีสุข ซึ่งมีตัวชีว้ ัดสาคัญของระดับการพัฒนา จานวน 23 ตัวชีว้ ัด
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินในระดับที่ 3 คือระดับมั่งมีศรีสุข พบว่า เป็นระดับที่ เน้นความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชนมีศูนย์การถ่ายทอดความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน และการดาเนินกิจกรรม
ประจาวันและมีพฤติกรรมของคนชุมชน ซึ่งถือเป็นระดับหมู่บ้านที่มีการดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์แบบ
มากที่สุดตามตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จานวน 23 ตัวชี้วัดที่เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี
2553
ทั้งนี้หลังจากมีการดาเนินการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสถิ ติของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั่ ว
ประเทศที่ลดลง กล่าวคือ ปี 2553 มีจานวน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 47,572 หมู่บ้าน ปี 2554 มีจานวน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพี ยงจานวน 38,362 หมู่บ้าน ปี 2555 มีจานวน หมู่บ้า นเศรษฐกิ จพอเพีย งจ านวน 16,042
หมู่ บ้าน ปี 2556 มี จ านวน ห มู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พ อเพี ย งจ านวน 6,121 หมู่ บ้าน (กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย .2556)
จานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละภาคมี จานวนที่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ภาคเหนือ มีจานวน
หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3,420 หมูบ่ ้าน คิดเป็นร้อยละ 55.87 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวนหมูบ่ ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 1,162 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 18.98 ภาคใต้มีจานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 874 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 14.29และภาคกลางมี จ านวนหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจ านวน 665 หมู่ บ้ า น (กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย .2556)
และภาคเหนือก็มีจานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ลดน้อยลง กล่าวคือ ในปีพ.ศ.2553 มีจานวน 11,414
หมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2554 มีจานวน 10,277 หมู่บ้าน ปี 2555 มีจานวน 6,090 หมู่บ้าน ปี 2556 มีจานวน 3,420
หมูบ่ ้าน(กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย .2556)
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือที่มีสถิตจิ านวนหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขลดลง โดยในปี 2553 มี
จานวนหมู่บ้าน 360 หมู่บ้าน ปี 2554 มีจานวนหมู่บ้าน 178 หมู่ บ้าน ปี 2555 มีจานวนหมู่บ้าน 114 หมู่บ้าน ปี
2556 มีจานวนหมูบ่ ้าน 124 หมูบ่ ้าน (กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย .2556)
จังหวัดในภาคเหนือที่ ได้ รับการจัด อันดับการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับมั่งมีศรีสุขในปี พ.ศ.
2554 และไม่ได้รับการจัดระดับอย่างต่อ เนื่อง ในปี พ.ศ. 2555และ 2556 จากทั้งหมด 17 จังหวัด มี 4 จังหวัดคือ
แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก และจังหวัดอุทัยธานี ที่มีสถิติลดลงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเทียบเคียงในในเชิงทฤษฎีแล้ว
พบว่ามีประเด็นหลายประการที่อาจส่งผลกระทบทาให้เกิดความไม่ยั่งยืนในการนาหลักเศรษฐกิจ พอเพียงเข้ามา
ประยุกต์ในการบริหารจัดการชุมชน เช่น การสร้างจิตสานึกและการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจและเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
จากมุมมองในเชิงทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการชุมชน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะ
และเหมาะสมกั บพื้ นที่ อีก ทั้ งจาเป็ นต้องสร้างขึ้นบนพื้น ฐานของความตระหนั กรู้แ ละเข้าใจถึ งวัต ถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน จากประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยมุ่งความสนใจในการศึกษาหลักการสร้างความยั่งยืนและ
สภาพการณ์ของหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข สภาพปัญหาการสร้างความยั่งยืนและศึกษาข้อเสนอแนะ
เพื่อสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุ ข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาหลักการสร้างความยั่งยืนและสภาพการณ์ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ มั่งมีศรีสุขในเขต
ภาคเหนือ
2. ศึกษาปัญหาการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ
3. ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะในการสร้ า งความยั่ ง ยืน ของหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ มั่ ง มี ศรี สุ ข ในเขต
ภาคเหนือ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสร้างความยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การรวมกลุม่ ชุมชนและการ
บริหารจัดการกลุ่มชุมชน
-เกณฑ์การจัดหมูบ่ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงมหาดไทย

ตั ว แ ป ร ส า คั ญ แ ล ะ
กระบวนการบริหารจัดการ
หมูบ่ ้าน

ความยั่ ง ยื น ของหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่ง
มีศรีสุขในเขตภาคเหนือ

-วัตถุประสงค์การรวมกลุม่
-กฎหรือกติกาของกลุม่
-บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกลุม่
-ความพร้อมของผู้นากลุ่ม
-ความสามารถในการระดมทุน
-การมีส่วนร่วม
-กรรมการกลุม่
-การส่งเสริมการเรียนรู้และการ
พัฒนาการเรียนรู้
- การสร้างเครือข่าย
-ความสามัคคี
-การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาการสร้ า งความยั่ งยื น ให้ แ ก่ ห มู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ มั่ ง มี ศ รี สุ ข ในเขต
ภาคเหนือ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรคือหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข
โดยการจัดระดับของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พิจารณาเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ประกอบด้วย ขนาดของ
จังหวัด จานวนประชากร งบประมาณ สภาพภูมิประเทศ และกิจกรรมที่มีความใกล้เคียงกันได้ 4 จังหวัด 8 หมูบ่ ้าน
คือ
1.แม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 7 อาเภอ ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกมา 2 อาเภอ คือ
บ้านป่าฝาง ต.ปอน อ.ขุนยวม และ บ้านแม่ปิง ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
2.ตาก มีทั้งหมด 9 อาเภอ ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกมา 2 อาเภอ คือ
บ้านประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า และ บ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา
3.น่าน มีทั้งหมด 15 อาเภอ ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกมา 2 อาเภอ คือ
บ้านเป้า ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวงและบ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
4.อุทัยธานี มีทั้งหมด 8 อาเภอ ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกมา 2 อาเภอ คือ
บ้านฟากคลอง ต.หนองเต่า อ.เมืองและบ้านป่าคา ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ คือ นักพั ฒ นาชุม ชน
นักวิชาการสถานีพัฒนาที่ดิน พัฒนาการอาเภอ เกษตรอาเภอ
กลุ่มที่ 2 ผู้นาชุมชน คือ ผู้ที่มอี านาจในการชักจูงสมาชิกให้ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจพอเพียง คือ ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
กลุ่มที่ 3 สมาชิกกลุ่มหรือประชาชน คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
ผู้บริโภคผลผลิตของกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยใช้กรอบการสัมภาษณ์จากการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและจากการลง
พื้นที่เป็นกรอบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม 2.กฎหรือกติกาของกลุ่ม 3.บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของกลุ่ม 4.ความพร้อมของผู้นากลุ่ม 5.การระดมทุน 6.การมีส่วนร่วม 7.กรรมการกลุ่ม 8.
การส่งเสริมการเรียนรู้และการการพัฒนาการเรียนรู้ 9.การสร้างเครือข่าย 10.ความสามัคคี 11.การสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ประเภท คือ
1.แบบสัมภาษณ์สาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
2.แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้นาชุมชน
3.แบบสัมภาษณ์สาหรับสมาชิกกลุ่มและปะชาชน
โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และส่วนที่ 2 การสร้างความ
ยั่งยืนให้กับหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาโดยใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกลึก (In-depth Interview) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้นาชุมชน ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืน สภาพการณ์ สภาพ
ปัญหาและข้อเสนอแนะของหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ
การปกป้องสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จะครอบคลุมการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ทั้งนี้
จะทาการขออนุญ าตผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ รวมทั้งเรื่องของการใช้เครื่องบันทึกเสียง หรือจดบันทึกเป็นล าย
ลักษณ์อักษรหรือเรื่องของการถ่ายภาพสถานที่ประกอบการทาวิจัย ผู้ศึกษาจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ไม่ตอ้ งการหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการเผยแพร่ นอกจากนีผ้ ู้ศึกษาจะ
ทาการเก็บรักษาข้อมูลที่อาจมีผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมต่อให้ผู้ให้ขอ้ มูล ตลอดจนการระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่ง
ถือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลนั้นๆ การขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนอ้างอิง สาหรับกรณีที่ข้อมูลนัน้ อาจเป็น
ความลับหรือกรณีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจเป็นเทคนิคการบริหารในรูปแบบเฉพาะของเจ้าของข้อมูล(ผู้ให้
ข้อมูล) ซึ่งข้อมูลนั้นอาจมีผลกระทบในเชิงระบบการดาเนินงานซึ่งหากจาเป็นต้องขออนุญาตหรือถ้าเจ้าของข้อมูลไม่
อนุญาตจะทาการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบคุณ ภาพของข้อมูล ผู้วิจัยยืนยันความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมู ลด้วยการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากเจ้าของข้อมูล โดยวิธีการอ่านข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่ผู้วจิ ัยนาเสนอ
การวิเคราะห์ ข้อ มู ลส าหรับการศึก ษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์ เชิงคุ ณ ภาพและเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีพรรณาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ได้แก่ เครื่องบันทึกเทป แบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมู ล 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้นาชุมชน และการ
สนทนากลุ่ม(Focus Group) ของสมาชิกกลุ่มหรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลและทาการจัดระเบียบข้อมูล โดยการแยกข้อมูลตามประเด็นในการวิเคราะห์คือ การสร้ าง
ความยั่งยืนให้แก่หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ
ส่วนที่ 2 นาข้อมูลที่ทาการจัดระเบียบเสร็จแล้วมาถอดความ และทาการวิเคราะห์สรุปความข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา ตลอดจนมีการนาเสนอสรุปโดยใช้ตารางและแผนภาพประกอบ
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ผลการศึกษา
1. วัตถุ ประสงค์การจัด ตั้งกลุ่ มชุมชน พบว่าวัตถุประสงค์ การจัดตั้งกลุ่มชุมชนมีความคลาดเคลื่อนจาก
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาที่แท้จริง
2. กฎกติกาของกลุ่มชุมชน พบว่า กรรมการกลุ่มชุมชนเป็นผู้ที่ดาเนินการสร้างกฎ กติกาขึ้นแล้วนามาให้
สมาชิกรับรองในที่ประชุม เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มชุมชนอย่างเคร่งครัด และมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลกฎ กติกากลุ่มชุมชนปีละหนึ่งครัง้ ในการประชุมประจาปีของหมู่บ้าน
3.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและคาดหวังที่จะ
ได้รับผลตอบแทนจากการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนระยะเวลาอันสั้นจึงทาให้สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
ชุมชนได้หรือไม่ได้ให้ความสาคัญกับการทากิจกรรมของกลุ่มชุมชนซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าในการทากิจกรรมเพื่อ
สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.ความพร้อมของผู้นากลุ่มชุมชน พบว่า ขณะที่ผู้นาชุมชนไม่มหี น้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความ
พร้อมของผู้นากลุ่มชุมชน
5.ความสามารถในการระดมทุน พบว่า สมาชิกกลุ่มชุมชนไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจในการระดมทุน ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้รับมอบหมายภารกิจในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการระดมทุน
ประกอบกับผู้นาชุมชนที่ไม่มหี น้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจในการระดมทุนกับสมาชิกกลุ่มชุมชน จึงทาให้กลุ่ม
ชุมชนไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
6.การมี ส่ ว นร่ ว มพบว่า สมาชิ ก มี ค วามเข้ า ใจว่ า จ านวนคนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมน้ อ ยจะมี ปั ญ หาในการ
ดาเนินการน้อย มีบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มชุมชนไม่ให้ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วม
มอบให้กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานแทน
7.กรรมการกลุ่มชุมชน พบว่า สมาชิกกลุ่มชุมชนขาดผู้ที่มีความเข้าใจในวิถีชีวติ และบริบทของชุมชนในการ
ให้คาแนะนา ปรึกษาการดาเนินงานของกลุ่มที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
8.การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้พบว่าสมาชิกมองว่าการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่จัดโดย
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นการเดินทางท่องเที่ยว และขาดการติดตามประเมินผล ภายหลังจากเจ้าหน้าที่รัฐในการประยุกต์ใช้
ความรู้ของสมาชิกกลุ่มชุมชน ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มชุมชนขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนากลุ่มชุมชน
9.การสร้างเครือข่าย พบว่า การตั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของสมาชิกที่มีลักษณะกระจายตัว ไม่ ได้ตั้งที่
อยู่อาศัยแบบกระจุกตัวเป็นชุมชนหนาแน่นลักษณะชุมชนเมือง จึงส่งผลให้การสร้างเครือข่ายและการเดินทางติดต่อ
ภายนอกเป็นไปด้วยความยากลาบาก ไม่มคี วามต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มชุมชน
10.ด้านความสามัคคี พบว่า มีการรับวัฒนธรรมความเจริญจากสังคมเมืองมาสู่ชุมชน จึงส่งผลให้สมาชิก
ในชุมชนมีวถิ ีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
11.การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้นาก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการดาเนินการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่รัฐจึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนากิจกรรมกลุ่มที่ไม่ต่อเนื่อง
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ มี
หลักการดังต่อไปนี้ 1.วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม 2.กฎหรือกติกาของกลุ่ม 3.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กลุ่ม 4.ความพร้อมของผู้นากลุ่ม 5.การระดมทุน 6.การมีสว่ นร่วม 7.กรรมการกลุม่ 8.การส่งเสริมการเรียนรู้และ
การการพัฒนาการเรียนรู้ 9.การสร้างเครือข่าย 10.ความสามัคคี11.การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ
นอกจากนี้สภาพปัญหาในการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขมี 2ประเด็น คือ
1.ขาดการสื่อสารแบบสองทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทากิจกรรมร่วมกัน 2.การวิเคราะห์
กาหนดแนวทางการพัฒนาที่ขาดการศึกษาบริบทของชุมชน
ข้อเสนอแนะในการสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่ งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ คื อ
1.หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มชุมชนควรกาหนดแนวทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อทาความเข้าใจ
ที่ถู กต้อ ง 2.การกาหนดกิจกรรมหรือ เกณฑ์การประเมิน หมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง ควรให้ ความสาคัญ กั บการ
วิเคราะห์เกณฑ์ที่มคี วามสอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชีวิตของสมาชิกกลุ่มชุมชน เพราะสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่มีบริบทที่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. วั ต ถุ ประสงค์ ก ารจั ด ตั้งกลุ่ ม พบว่าเจ้ า หน้า ที่ รัฐ มี ก ารสื่อ สารแบบทางเดี ยว และจากสภาพปั ญ หา
ดังกล่าวควรมีการสื่อสารแบบสองทางที่ผู้รับสาร มีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยาป้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร สอดคล้อง
กับการศึกษาข้อมูลของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง(2551,หน้า 194) ที่ได้อธิบายการพัฒนาแบบยั่งยืนต้องอาศัย
ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารแบบสองทางที่ผู้รับสาร มีการตอบสนอง สามารถโต้ตอบ
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดของสมาชิกกลุ่มชุมชน
2. กฎและกติกาของกลุ่มชุมชน พบว่า สมาชิกกลุ่มไม่มคี วามรู้ความเข้าใจในการสร้างกฎและกติกาของกลุ่ม
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานกิจกรรมการบริหารกลุ่มชุมชนมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐควรมอบหมาย
ภารกิจในการสร้างความเข้าใจด้านกฎกติกาให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้ าที่รัฐ สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูล
และข้อเสนอแนะของกรมการพัฒนาชุมชน (2556,หน้า1) ที่ได้อธิบายหลักการกาหนดกฎหรือกติกากลุ่มชุมชนว่า
จาเป็นต้องมีผู้ที่มีความเป็นธรรมและเป็นกลางเข้ามาดาเนินการให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาจนชุมชนสามารถยืนได้
ด้วยตนเองและพึ่งตนเองได้ในการจัดการ แก้ไข และป้องกันปัญหาของตนเอง
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุม่ ชุมชน พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการดาเนินการตามคูม่ อื การ
ปฏิบัตขิ องการตัง้ กลุ่มชุมชนที่ขาดการศึกษาความต้องการ วิถชี วี ติ ของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกรมการ
พัฒนาชุมชน (2556,หน้า1) กล่าวคือ การกาหนดบทบาทหรือกฎกติกากลุม่ ต้องเป็นไปตามความต้องการของ
สมาชิกกลุ่มชุมชนนัน้ ๆ และต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มชุมชนด้วยความสมัครใจ
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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เตาเมืองพะเยา: แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาล้านนาที่เก่าที่สุดเกินกว่าใครจะคาดคิด
The kilns in Phayao province: The oldest ceramic production that one would
expect
ปริวรรต ธรรมาปรีชากร1 และวนาพร คาบุศย์1*
Pariwat Thammapreechakorn1 and wanaporn Khumbutshya1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาล้านนาที่ ถูกผลิตจากกลุ่มเตาใน
แคว้นภูกามยาวหรือเมืองพะเยา นับตัง้ แต่การเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นสุด รูปลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผา
ทั้งรูปทรง เนื้อดิน สีเคลือบ การเคลือบ และการตกแต่งลวดลาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องปั้นดินเผา
เมืองพะเยากับเครื่องปั้ นดินเผาล้านนาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการกาหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์กับวิธีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งเพื่อศึกษาแหล่งของแรง
บันดาลใจสาหรับการสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกอาณาจักร
ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าแคว้นภูกามยาว ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของราชวงศ์ลาวจกที่แยกตัวออกมาเพื่อ
สร้างเมืองใหม่ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพญาลาวเงินแห่งเมืองเงินยางได้ส่งขุนจอมธรรมให้ไปสร้างเมืองภูกาม
ยาวและปกครองในฐานะนครรั ฐอิส ระ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บเมือ งเงิน ยางในฐานะญาติและพั น ธมิต ร ทั้ ง ยัง มี
ความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัย เริ่มมีบทบาทโดดเด่นและเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาล
พญางาเมืองเมื่อราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ก็ตาม แต่การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยากลับถูกพัฒนาขึ้นในราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา มิได้ อยูใ่ นรัชกาลของพระองค์ หลังจากพญาคาฟูได้ผนวกเมืองภูกามยาวเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาแล้ว กลุ่มเตาต่างๆ ในภาคเหนือก็ถูกพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็วภายใต้แรงบันดาลใจและ
เทคโนโลยีจากจีนและเวียดนาม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ จานจากเตาบ้านบัวและม่อนออมมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
จานจากกลุ่ ม เตาสั น ก าแพง (เตาห้ ว ยบวกปี น ) จนแทบแยกไม่ อ อก แสดงให้ เห็ น ว่า กลุ่ ม เตาทั้ ง สองแห่ ง ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่งในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ยังค้นพบหม้ออบ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่
รับมาจากเวียดนาม
คาสาคัญ: ภูกามยาว พญางาเมือง ม่อนออม ห้วยบวกปีน เวียงบัว ได่เหวียด หลงเฉวียน

1

พิพธิ ภัณฑสถานเครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 12120
1 Southeast Asian Ceramics Museum, Bangkok University, Rangsit Campus, Pathum Thani 12120
*Corresponding author e-mail: pariwat.t@bu.ac.th
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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

บทนำ
การศึกษาแหล่งเตาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเกิดขึ้นที่แหล่งเตากาหลงเป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นการ
สารวจเก็บข้อมูลเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเมื่อ พ.ศ.2476 โดยพระยานครพระราม (สวัสด์ มหากายี) (นครพระราม
พระยา 2481: 46) พบซากเตาจานวนมากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองโบราณกาหลงในท้องที่บ้านทุ่งม่าน (ตาบลหัว
ฝาย) เขตติดต่อกับอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับอาเภอแจ้ห่ม (ปัจจุบันคือ อาเภอวังเหนือ) จังหวัดลา ปาง
ต่อมา พ.ศ. 2479 ท่านเขียนบทความเกี่ยวกับการสารวจและศึกษาวิเคราะห์ลงตีพิมพ์ในวารสารของสยามสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เล่มที่ 29 ตอน 1 เดือนสิงหาคม ปีเดียวกัน ท่านเชื่อว่า เครื่องปั้นดินเผาล้านนาที่ถูกผลิตจากกลุ่ม
เตากาหลงมีอายุเก่าแก่กว่าเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัยและกลุ่มเตาสุโขทัย และการ
ผลิตคงมีมาก่อนตั้งแต่ช่วงที่คนไทยยังตั้งถิ่นฐานอยูท่ างตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อได้อพยพเข้ามอยูใ่ นแหลมทอง ก็ได้
นาวิธีผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีอยูม่ าด้วย ฉะนั้น เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยทั้งสองแห่งย่อมมีอายุหลังกว่าเครื่องปั้นดินเผา
กาหลง
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ส่วนการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดพะเยายังเป็นเรื่องที่มีผู้ให้ความสนใจน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดอื่นๆ แม้จะเคยมีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาพะเยามาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่
สามารถชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาที่ ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในจังหวัดพะเยาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกาหนดอายุเครื่องปั้นดินเผาพะเยา อย่างไรก็ตามกว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา มีการสารวจพบซากเตา
จานวนมากในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ทาให้สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่า จังหวัดพะเยาในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาระดับอุตสาหกรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งและมีบทบาทที่สาคัญไม่แพ้เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากกลุม่
เตาอื่น ๆ ในอาณาจักรล้านนา

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการ วิทยาการของการผลิต และแหล่งของแรงบันดาลใจสาหรับการสร้างสรรค์เครื่องปั้น
ดินเมืองพะเยาจากกลุ่มเตาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยากับเครื่องปั้นดินเผาล้านนาที่ถูกผลิตจากกลุ่ม
เตาต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา พร้อมทั้ งเปรียบเทียบการกาหนดอายุด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์กับและวิธีทางประวัตศิ าสตร์ศิลปะ

วิธีศึกษำ
ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “เตาเมืองพะเยา: แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาล้านนาที่เก่าที่สุดเกินกว่าใครจะคาดคิด ”
โดยรวบรวมข้อมูลจากเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาที่ถูกค้นพบจากดินแดนบนเทือกเขาถนนธงชัย บริเวณชายแดนไทย
กับเมียนมาร์ แถบอาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เครื่องปั้นดินเผาล้านนาที่ถูกจัดแสดงอยู่ในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา และ
พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) จังหวัดพะเยา ชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากการขุดค้นแหล่งเตาเวียงบัว ซึ่ง
ปัจจุบันเก็บและจัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาจีนและเครื่องปั้นดินเผา
ล้านนาต่างกลุ่มเตา ซึ่งถูกค้นพบในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา โดยนามาจัดแบ่งตามกลุ่มเตา ประเภท รูปแบบของศิลปะ
และอายุ ข องเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา โดยใช้ พ รรณนาวิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล ที่ ถู ก ค้ น พบ เพื่ อ ช่ ว ยตี ค วามเรื่ อ งราวของ
เครื่องปั้นดินเผาพะเยาให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผลกำรศึกษำ
ก. สภำพที่ตั้งของแหล่งผลิต
มีการค้นพบแหล่งเตาโบราณในจังหวัดพะเยามาตั้งแต่ พ.ศ. 2503-2548 ส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นเขตอาเภอเมือง
พะเยา บริเวณที่ถูกค้นพบมากที่สุดคือ ลาห้วยแม่ตา ทางทิศใต้ของกว๊านพะเยา ตั้งแต่บ้านหนองแก้วถึงบ้านบัว ตาบล
แม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้แก่ แหล่งเตาบ้านบัว แหล่ งเตาม่อนออม แหล่งเตาห้วยแม่ตา แหล่งเตา
เวียงพะยาว และแหล่งเตาบ้านใหม่ นอกจากนี้ ยังค้นพบร่องรอยของเตาอื่น ๆ ตั้งกระจัดกระจายตามเมืองเก่ารอบ
กว๊านพะเยา แต่เป็นเพียงเตาขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สาหรับใช้สอยภายในชุมชนเท่านัน้
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แหล่งเตำบ้ำนบัว บ้านบัวเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในเขตตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ห่างจากตัวเมืองพะเยาไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของแหล่งเตาเป็นเนินเขาเตีย้ ๆ มีลาห้วยสาคัญ
ไหลผ่านหมูบ่ ้าน คือ ลาห้วยแม่ตา ซึ่งเป็นลาห้วยที่มีตน้ น้าไหลลงมาจากดอยทางทิศใต้แล้วไหลลงสู่กว๊านพะเยา ทาง
ทิศเหนือที่บ้านแม่ตา บริเวณบ้านบัวซึ่งเป็นเนินขนาดใหญ่มีคูคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน และมีแนวคัน
ดินเชื่อมต่อกัน ภายในบริเวณเนินทั้ง 2 แห่ง ไม่มีบ้านเรือนของผู้คนอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทาไร่
ข้าวโพด
แหล่งเตำม่อนออม ตั้งอยู่ที่ลาดเชิงเนินเขาเตี้ย ๆ ชื่อ “ม่อนออม” บนฝั่งด้านใต้ของลาห้วยแม่ตา ซึ่งเป็น
สาขาของกว๊านพะเยา ในเขตบ้านบัว ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดพะเยา
ไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เหนือแหล่งเตาขึน้ ไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีเมืองโบราณขนาดใหญ่ชื่อ เวียงบัว
แหล่งเตำห้วยแม่ตำ มีหลักฐานร่องรอยของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอยู่บริเวณสองฝั่งของลาห้วยแม่ตา
ในเขตบ้า นหนองแก้ ว หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ก า อ าเภอเมือ งพะเยา จั งหวั ดพะเยา ไปตามทางหลวงสายพะเยา-งาว
ประมาณ 10 กิโลเมตร (โครงการโบราณคดีประเทศไทย 2527) บริเวณสองฝั่งของลาห้วยแม่ตา ระยะทางประมาณ 1
กิโลเมตร
แหล่งเตำเวียงบัว ตั้งอยู่ที่เมืองโบราณเวียงบัว หมู่ที่ 7 ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 3 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จัง หวั ดพะเยา ปัจ จุบันอยู่ห่ า งจากชุม ชนใหม่ริม ถนนพหลโยธิ นหน้า มหาวิท ยาลัย พะเยา ไปทางทิ ศตะวั นออก 3
กิโลเมตร บริเวณที่ค้นพบเตาและชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาจะอยู่ตามที่ลาดเนินในเมืองโบราณ และพื้นที่นอกแนวคู
กาแพงคันดินของเมืองตามริมห้วยแม่ตา ในหมู่บ้านบัว (บ้านลุ่ม) ตามไร่นา ในสวนของชาวบ้านที่เป็นเนินดินจะมีเตา
อยู่ตลอด
ข. กำรสำรวแและขุดค้นแหล่งเตำ
ใน พ.ศ. 2502-2503 คณะสารวจของอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ และนายวิพัฒน์ ชุติมา (ไกรศรี นิมมาน
เหมินท์ 2526: 44) ได้สารวจแหล่งเตาห้วยแม่ตาที่บ้านแม่กาโทกหวาก ตาบลจาป่าหวาย (ปัจจุบันคือ ตาบลแม่กา)
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และพบซากเตาและชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาตามริมห้วยแม่ตา ซึ่งอาจารย์ไกรศรี
นิมมานเหมินท์ เห็นว่า เนื้อดินมีคุณภาพใกล้เคียงกับเครื่องปั้นดินเผากาหลงและเครื่องปั้นดินเผาสันกาแพง ต่อมาใน
พ.ศ. 2527 คณะสารวจอีกคณะหนึ่งจากโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ) ได้สารวจแหล่งเตาห้วยแม่ตาที่
บริเวณบ้านหนองแก้ว พบซากเตาที่มีโครงสร้างของผนังโบกยาทับด้วยดินเหนียว ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเตาดิน
ชนิดระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียงทั้งหมด และยังค้นพบชิ้นส่วนของจาน ชาม กระปุก และไหเคลือบสีเขียวที่มีเนื้อ
ดินสีขาวนวล มีการทาน้าดิน สีขาว แล้วเซาะร่ องเป็นลวดลาย และอีกกลุ่ มที่ค้นพบเป็นชนิดไม่เคลือบ เนื้อแกร่ ง
นอกจากนั้นยังได้สารวจแหล่งดินซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ สาหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา คือ ดินบริเวณริมห้วยแม่ตา
ระดับชั้นดินความลึก 4 เมตร โดยวัดจากระดับผิวดินบนตลิ่ง ลักษณะของเนื้อดินมีสีขาวอมสีเหลืองหรือสีเทาอมสี
เหลืองทีม่ คี วามเหนียวเหมาะสาหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ในปีถัดมา พ.ศ. 2528 มีการสารวจแหล่งเตาที่บริเวณบ้านแม่กาโทกหวากอีกครั้ง พบเตาจานวน 1 เตาอยู่
ใกล้กับลาห้วยเกียง ซึ่งเป็นลาห้วยสาขาของลาห้วยแม่ตา สภาพของเตาค่อนข้างสมบูรณ์ มีร่องรอยของการถูกขุด
ทาลายเพียงเล็กน้อย เข้าใจว่าเป็นร่องรอยของชาวบ้านขุดเพื่อหาของป่า สภาพของเตาตัง้ อยูบ่ นเนินดิน มีลักษณะเป็น
เตาเดี่ยวขนาดเล็ กชนิด ระบายความร้อนผ่ านในแนวเฉี ยง กว้างประมาณ 1.90 เมตร ยาวประมาณ 4-4.5 เมตร
โครงสร้างของผนังเตาก่อด้วยดินเหนียว ความหนาของผนังเตาด้านบน 10 เซนติเมตร ความกว้างของปากปล่องควัน
ไฟ 35 เซนติเมตร ภายในห้องวางภาชนะพบชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาเพียงประปราย ส่วนใหญ่เป็นไหหรือกระปุก
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ประเภทไม่เคลือบ ทาน้าดินสีขาว แล้วขูดเซาะร่องก่อนจะนาไปเผา บางชิ้นใช้ดินปั้นแปะติดเป็นลวดลาย ลักษณะเนื้อ
ดินของเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตานีม้ หี ลายชนิด เข้าใจว่า ช่างปั้นน่าจะนาดินจากหลายแห่งมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตจาก จึงทาให้เครื่องปั้นดินเผามีสีดินไม่เหมือนกัน ที่พบ ได้แก่ ดินสีขาวอมสีเหลือง สีเทาอมสีนาตาล
้
และสีเทา ที่
สังเกตคือ เนื้อดินทุกชนิดจะมีเนื้อละเอียด มีเม็ดทรายปนน้อยมากและมีความพรุนของเนื้อดินน้อย โดยเฉพาะดินสี
เหลืองอมสีขาวมีเนื้อดินละเอียดเป็นดินที่ค่อนข้างมีคุณภาพ ด้วยเหตุน้ีจะเห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาที่ ค้นพบนัน้ ปั้นได้บาง
และแกร่ง
ใน พ.ศ. 2529 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ) ได้สารวจแหล่งเตาม่อนออม ตาบลแม่กา อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แต่ไม่พบลักษณะโครงสร้างของเตาที่ชัดเจน พบเพียงชิน้ ส่วนของดินเหนียวเผาไฟ ด้านหนึ่ง
มีเคลือบติดอยู่เป็นแผ่นกว้าง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า น่าจะเป็นเตาชนิดระบายความร้อนไหลผ่านในแนวเฉียง โครงสร้างผนัง
โบกทับด้วยดินเหนียวเช่นเดียวกับเตาสันกาแพงและเตาวังเหนือ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากเตานี้อาจศึกษาได้จาก
เครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงอยูใ่ นพิพิธภัณฑสถานวัดลีและหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคา จังหวัดพะเยา
ต่อมาในปีเดียวกัน จากการสารวจทางโบราณคดี ที่แหล่งเตาบ้านบัว ภายในบริเวณเนินทั้ง 2 แห่ง ไม่พบ
ร่องรอยของเตา พบเพียงชิน้ ส่วนเครื่องปั้นดินเผากระจายอยูเ่ ป็นหย่อม ๆ รูปทรงส่วนใหญ่เป็นจานทั้งชนิดเคลือบและ
ชนิดไม่เคลือบที่ตกแต่งลายบนตัวภาชนะ พบเฉพาะบริเวณเนินแรก หลังจาก พ.ศ. 2548 นักโบราณคดีจากโครงการ
โบราณคดีชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สารวจแหล่งเตาบ้านบัว ซึ่งพื้นที่สารวจนั้นเป็นที่ดินของชาวบ้านตั้งอยู่
ท้ายหมู่บ้าน และอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินที่ 2 สภาพพื้นที่เป็นเชิงลาดตัดกับชายเขา มีลาห้วยแม่ตาไหลผ่าน ผล
จากการขุดค้นทางโบราณคดีสามารถพบเตาทั้ง 2 แห่ง และชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาจานวนมากฝังอยู่ในดินกระจาย
อยู่รอบตัวเตา ระดับความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนใหญ่เป็นจานทีเ่ สียหายจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและ
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สภาพโดยทั่วไปของพืน้ ทีพ่ บว่า ยังมีซากเนินอีกหลายแห่งในบริเวณเวียงบัวส่วนที่
2 คาดว่าน่าจะเป็นเตา เพราะค้นพบชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาและผนังของเตากระจัดกระจายอยู่
ลักษณะของเตาบ้านบัวเป็นเตาดินชนิดระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียง ฝังอยูใ่ นดิน มีขนาดเล็ก ความยาว
โดยเฉลี่ยประมาณ 5.00-5.15 เมตร และความกว้างประมาณ 1.90-2.00 เมตร วิธีสร้างเตาจะขุดเนินดินบริเวณที่จะ
สร้างเตาขุดเป็นหลุมขนาดกว้างและยาวไล่เลี่ยกันกับขนาดของเตาที่จะสร้าง แล้ว สานโครงของผนังเตาด้วยไม้ไผ่
จากนั้นเอาดินเหนียวผสมทรายมาพอกทับบนผนังเตา ทิ้งไว้จนแห้ง จึงสุมไฟเผาให้โครงสร้างของเตาแข็งตัว ส่วนพื้น
เตาเป็นดินอัดเรียบทาทับด้วยดินเหนียว มีผนังกันไฟสูงประมาณ 35 เซนติเมตร คั่นอยู่ภายในห้องบรรจุเชื้อเพลิงที่มี
ความยาว 2.10 เมตร กินพื้นที่ของเตาไปประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด พื้นของห้องวางภาชนะภายในเตาจะ
มีลักษณะลาดเอียงจากผนังกั้นไฟขึน้ ไปหาปล่องระบายควันไฟ เนื่องจากห้องบรรจุเชื้อเพลิงแคบและเตี้ยจึงทาให้การ
ลาเลียงภาชนะเข้าเผาและนาออกหลังจากเผาเสร็จไม่สามารถทาได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีเจาะเพื่อเปิดหลังคาเตาและใช้
ดินเหนียวโบกทับเมื่อจะทาการเผาแต่ละครั้ง เตาชนิดนี้สามารถบรรจุ ภาชนะที่จะเผาได้ครั้งละมากๆ การควบคุม
ความร้อนของเตาชนิดนี้จะไม่ดีนัก เมื่อเปรียบเทียบกับเตาที่ ก่อด้วยอิฐ (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 19) ดังนั้นเราจึง
ค้นพบชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่เสียหายจานวนมากกองทับถมอยูบ่ ริเวณแหล่งผลิต ชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาบางส่วน
มีผิวด้าน เนื่องจากใช้ไฟแรงต่าขณะเผาหรือที่เรียกว่า “เผาเคลือบไม่สุก ” ตรงกันข้ามหากชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา
บางส่วนมีผิวมันใสแต่มีสภาพบิดเบี้ยว สาเหตุเนื่องจากใช้ไฟแรงสูงเกินไปขณะที่เผาหรือที่เรียกว่า “เผาเคลือบสุก
เกินไป”
ลักษณะของเตาชนิดระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียงทาให้ภาชนะต้องถูกจัดวางในแนวเฉียงไปหาปล่องควัน
ไฟ ระหว่างการเผา ความร้อนจากพื้นจะไหลผ่านภาชนะที่เผาและออกไปสู่ปากปล่องควันไฟโดยตรง แม้วา่ เตาชนิดนี้
จะให้ความร้อนสูง สามารถเผาถึงชัน้ ในของภาชนะได้ แต่มีข้อเสียคือ ความร้อนจะสูญเสียไปเร็ว จึงทาให้ภาชนะที่อยู่
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ด้านบนจะสุกไม่ทั่ว ส่วนภาชนะที่อยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงจะสุกมากเกินไป ด้วยข้อจากัดของเตาชนิดนี้ที่ไม่สามารถจะ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การเผาเครื่องปั้นดินเผาแต่ละครั้งมี ความเสียหายมากปริแตก
บิดเบี้ยวหรือยุบตัว ความเสียหายอีกประการหนึ่งเกิดจากเวลาเผาใช้วิธีประกบปากและซ้อนก้ นเป็นชั้น ๆ เมื่อน้า
เคลือบถูกความร้อนมากจนเกินไปก็จะละลาย ส่วนใดที่ชุบน้าเคลือบมากเกินไป ก็จะไหลย้อย ทาให้ปากและก้นของ
ภาชนะเกาะติดกันจนเกิดความเสียหาย
ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากรได้คน้ พบเตาดินชนิดห้องเดี่ยวระบายความร้อนผ่านในแนว
เฉียง โครงสร้างของเตาก่อด้วยดินฝังอยู่ในเนินดินถม สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ จานวน 3 เตา บริเวณแรกพบ 1 เตา
เรียกว่า เตาพ่ออุ๊ยแต๋ง และบริเวณที่สองเรียกว่า กลุ่มเตาเก๊ามะเฟือง ขุดพบอีก 2 เตา คือ เตามะเฟือง 1-2 (สายันต์
ไพรชาญจิตร์ 2554: 135)
กลุ่มเตาพ่อ อุ๋ยแต๋งตั้งอยู่ในที่ ลาดเอียง ปล่องระบายควัน ไฟอยู่ในระดับสูง กว่าหน้าเตา เตามีความยาว
ประมาณ 5.50 เมตร ความกว้างประมาณ 1.70 เมตร ปล่องเตามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร ผนังของ
ปล่องหนาเฉลี่ย 8-10 เซนติเมตร หลังคาส่วนเหนือห้องภาชนะต่อเนื่องกับส่วนที่คุมเหนือกาแพงกันไฟมีร่องรอยคล้าย
การเจาะเปิดออกแล้วเอาก้อนดินของโครงสร้างเตาปิดถมไว้ ส่วนกลุ่มเตาเก๊ามะเฟืองเป็นเตาก่อด้วยดินสร้างบนเนิน
ดินเดียวกัน ปล่องเตาอยู่ชิดกันที่กลางเนิน ปากเตาเก๊ามะเฟือง 1 หันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขณะที่ปากเตา
เก๊ามะเฟือง 2 หันออกไปทางทิศเหนือ ห่างกันประมาณ 2.50 เมตร ทั้งสองเตามีขนาดใกล้เคียงกัน เฉพาะเตาเก๊า
มะเฟือง 1 มีความยาว 5.15 เมตร ความกว้าง 1.90-2.00 เมตร ปล่องสูง 1.65 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ปล่องประมาณ 40-45 เซนติเมตร พื้นเตาเป็นดินอัดเรียบและโบกทับด้วยดินเหนียว มีกาแพงกันไฟสูง 35 เซนติเมตร
ห้องเผาภาชนะยาว 2.45 เมตร (วัดจากแนวกาแพงกันไฟไปจรดคอเตา) พื้นห้องเผาภาชนะเป็นดินอัดเรียบในแนว
ระนาบ มีขนาดของห้องเผาภาชนะยาว (2.10 เมตร) กินพื้นที่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของความยาว สิ่งที่น่าสนใจก็คือ
ช่องใส่ไฟค่อนข้างแคบและเตีย้ จนตัวคนไม่สามารถเข้าไปได้ ดังนั้นการจัดวางจานเข้าเผาในห้องเผาภาชนะและการนา
ภาชนะที่เผาสุกแล้วออกจากตัวเตาอาจต้องใช้วิธีเจาะเปิดหลังคาเตาและใช้ดินโบกยาปิดทับช่องที่เจาะก่อนเผาแต่ละ
ครั้ง ทาเช่นนี้สลับกัน นอกจากนี้ยังพบว่า เตาที่เวียงบัว (ภาพที่ 1) เป็นเตาก่อด้วยดิน มีฉนวนดินถมทับซึ่งช่วยเก็บ
ความร้อนและเป็นฐานเสริมความแข็งแรงของตัวเตาและมีการนาเอาดินปูนมาร์ลมาถมบริเวณหลังคาเตา คอเตา และ
รอบปล่องเตาเป็นชั้นหนาประมาณ 50-70 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชั้นดินฉนวนที่ช่วยเก็บกักความร้อนและช่วย
รองรับการขยายตัวของโครงสร้างของเตาที่เป็นผนังดินก่อให้มีความยืดหยุ่นได้ดี (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2554: 136)
เนื่องจากโครงสร้างของเตาเก๊ามะเฟือง 2 ชารุดมาก จึงไม่สามารถวัดขนาดได้
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ภำพที่ 1 เตาดินชนิดระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียง แหล่งเตาพะเยาที่เวียงบัว
ค. รูปลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผำ
รูปลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผา ทั้งชนิด ประเภท และลักษณะของเครื่องปั้นดิ นเผาที่ถูกผลิตจากเตาเก๊า
มะเฟือง 1-2 ซึ่งขุดค้นบริเวณพื้นที่ลาดชายเนินทางทิศเหนือของเนินดินที่ตั้งเตา ห่างจากตัวเตาออกไปตั้งแต่ระยะ
ประมาณ 2-10 เมตร ได้คน้ พบกองขยะจากเตาจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นจานที่มีสภาพบิดเบีย้ ว ซึ่งเกิดจากการสัมผัส
กับลมร้อนอุณหภูมิสูงเกิ นกว่าที่เนื้อดินจะคงรู ปร่างอยู่ได้ จานที่เผาไม่สุกจะมีเนื้อดินสีน้าตาลอมสีแดง ไม่แกร่ ง
เคลือบไม่สุก หลอมเป็นแก้วใส รวมทั้ง จานที่แตกหักเสียหาย และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยจัดวางสาหรับการเผา
ภายในเตา
เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากเตาบ้านบัวมีทั้งชนิดเคลือบและชนิดไม่เคลือบ สาหรับชนิดไม่เคลือบจะพบใน
ปริมาณน้อยมาก ส่วนชนิดเคลือบจะเป็นประเภทเคลือบสีเขียวมากที่สุด มักเป็นจานปากกว้าง ก้นลึก และเชิงเตี้ยจน
เกือบแบน ด้านในขอบปากมีสันคล้ายคลึงเครื่องเคลือบสีเขียวระยะต้นที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย บริเวณบ้าน
เกาะน้อย ด้านในก้นจานมักกดประทับลายสัตว์แบบต่าง ๆ เช่น ช้าง ม้า ปลา นก และสิงห์ เป็นต้น (ภาพที่ 2) ตัวจาน
มักเซาะร่องเป็นเส้นขนานในแนวตัง้

ภำพที่ 2 แม่พมิ พ์ดินเผาสาหรับกดประทับลายบนจาน
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เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากเตาม่อนออมมีทั้งชนิดเคลือบและชนิดไม่เคลือบ ส่วนใหญ่มีเนื้อแกร่ง พบ
ชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาเนื้ออ่อนบ้างในปริมาณน้อย ชนิดเคลือบมีลักษณะเด่นคือ เป็นจานปากกว้าง ก้นลึก ด้านใน
ของตัวจานเซาะเป็นร่องขนานกันในแนวตัง้ ก้นจานกดประทับลายปลา 2 ตัว คล้ายคลึงกับจานเคลือบสีเขียวทีถ่ ูกผลิต
จากกลุ่มเตาสันกาแพง (เตาห้ วยบวกปีน) มากที่สุด (โครงการโบราณคดีประเทศไทย 2527) เคลือบมีสีเขียวอมสี
น้าตาล เนื้อดินค่อนข้างหยาบ มีส่วนผสมของทรายหยาบค่อนข้างมาก สีเทาเข้ม สีเทาอมสีสนิมเหล็ก แต่เนื้อดินมีแร่
เหล็กมากกว่าเนือ้ ดินของกลุ่มเตาสันกาแพง
เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากเตาห้วยแม่ตามักเป็นชนิดเคลือบ มีทั้งสีฟ้าจาง ๆ เคลือบขุ่น เคลือบมีสีเหลือง
อมสีฟ้า รูปทรงส่วนใหญ่เป็นชาม โถ และกระปุก เนื้อดินมีสีขาวอมสีเหลือง ละเอียด บางกลุ่มมีสีน้าตาล เนื้อหยาบ
เครื่องเคลือบเหล่านีม้ ลี ักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องเคลือบที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาบ่อสวก จังหวัดน่าน และเครื่องเคลือบ
จากกลุ่มเตากาหลง จังหวัดเชียงราย (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2555: 52)
ง. แหล่งของแรงบันดำลใแสำหรับสร้ำงสรรค์
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อมต้องมีแรงบันดาลใจสาหรับสร้างสรรค์
นักวิชาการด้านเครื่องปั้นดินเผามักกล่าวกันว่า ช่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลียนแบบ
เครื่อ งปั้นดิ นเผาต่างถิ่นหรือต่า งประเทศเป็น อันดับแรก อย่า งไรก็ ตาม แหล่ งของแรงบันดาลสาหรับสร้างสรรค์
เครื่องปั้นดินเผาก็มิได้ถูกจากัดอยู่เพียงเรื่องการเลียนแบบเท่า นั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งของแรงบันดาลใจ
จากสิ่งต่างๆ (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 2556: 23) ผลจากการศึกษาพบว่า เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตา
เมืองพะเยามีแหล่งของแรงบันดาลใจสาหรับสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวม 3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่
1. เครือ่ งปั้นดินเผำแีน
เครื่องปั้นดินเผาจีนเป็นสินค้าออกที่มีบทบาทสาคัญในตลาดการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่
ปลายพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา ถูกส่งเข้ามาจาหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับความนิยมจากบุคคลทุก
ระดั บ เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาจี น เริ่ ม ขาดแคลนเป็ น เวลานาน ช่า งชาวท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะพยายามเลี ย นแบบ
เครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองภายในอาณาจักร เมื่อเห็นผลกาไรจากการค้าก็มักจะผลิตเพื่อส่งจาหน่ายทดแทนให้แก่
อาณาจักรใกล้เคียงทันที แม้คุณภาพที่ผลิตออกมาจะไม่สามารถทัดเทียมเครื่องปั้นดินเผาจีนก็ตาม
พัฒนาการของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาก็ได้รับแรงบันดาลใจสาหรับสร้างสรรค์ด้านรูปทรง
ลวดลาย และวิธีตกแต่งจากเครื่องปั้นดินเผาจีน เช่นเดียวกับแคว้นหรืออาณาจักรต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เครื่องปั้นดินเผาจีนที่เป็นต้นแบบสาคัญของเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยา ได้แก่ เครื่องเคลือบสีเขียวที่ถูกผลิต
จากกลุ่มเตาหลงเฉวียน มณฑลเจ้อเจียง ระหว่างปลายสมัยราชวงศ์เยวียนและต้นสมัยราชวงศ์หมิง ราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 และถือเป็นประเภทที่ถูกค้นพบทั่วไปและเป็นรุ่นยอดนิยมของลูกค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่างชาวท้องถิ่นนิยมเลียนแบบมากที่สุด จึงเป็นเครื่องปั้นดินเผาต้นแบบที่สาคัญของช่างในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากจานเคลือบสีเขียวที่ ถูกผลิตจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย กลุ่มเตาสันกาแพง
กลุ่มเตาวังเหนือ กลุ่มเตาเมืองพะเยา กลุ่มเตาบ่อสวก กลุ่มเตาในประเทศเวียดนาม และกลุ่มเตาในประเทศเมียนมาร์
ลักษณะเด่นของเครื่องเคลือบสีเขียวกลุ่มนี้ ได้แก่ จานที่เซาะร่องขนานในแนวตั้ง (ภาพที่ 3) หรือที่ขูดสลักลายลูกคลื่น
เลียนแบบลายก้านขด (ภาพที่ 4) บริเวณด้านในตัวจาน ซึ่งช่างชาวจีนได้รับแรงบันดาลใจสาหรับสร้ างสรรค์จาก
รูปทรงของเครื่องโลหะในประเทศแถบตะวันออกกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ภำพที่ 3 จานเคลือบสีเขียว ตัวจานเซาะร่อง
ขนานในแนวตัง้ พุทธศตวรรษที่ 19-20

ภำพที่ 4 จานเคลือบสีเขียว ตัวจานขูดสลักลาย
ก้านขด พุทธศตวรรษที่ 19-20

นอกจากนี้ ยังมีลายปลาคู่ (ภาพที่ 5) เดิมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า หมายถึงสัญลักษณ์หยินหยางในลัทธิเต้า แต่
ปัจจุบันหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ เพราะชาวจีนเชื่อว่า “ปลา” เป็นสัญลักษณ์ของการมี อยู่อย่างเหลือเฟือ ซึ่ ง
สอดคล้องกับคาว่า “เหนียนเหนียนโหย่วอวี” หมายถึงมีกินมีใช้เหลือเฟือทุก ๆ ปี การมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือ ชาวจีน
ได้นาคาพ้องเสียงของคาว่า “อวี” ซึ่งแปลว่า เกิน เหลือเฟือ กับคาว่า “อวี” ซึ่งแปลว่า “ปลา” มาใช้ให้สัมพันธ์กันจน
ได้ทั้งความหมายและสัญลักษณ์ (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 40) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งเชิงปรัชญาที่มีต่อ
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชาวจีน อย่างไรก็ตาม การตกแต่งด้วยลายปลานัน้ คงไม่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อจากชาว
จีนด้วย แต่เป็นเรื่องการรับอิทธิพลทางศิลปะเท่านั้น เช่นเดียวกับเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ที่ถูกผลิตในภาคพื้ นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากลายปลาที่ปรากฏบนเครื่องปั้นดินเผาบางครั้งมิได้มีเพียง 2 ตัว บางครั้งก็พบว่า มีมากถึง
8 ตัว จึงเป็นเพียงแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ทาให้ช่างได้นามาประยุกต์ใช้สาหรับสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา

ภำพที่ 5 จานเคลือบสีเขียว ก้นจานกดประทับลายปลาคู่ พุทธศตวรรษที่ 19-20
ขุดพบที่แหล่งเตาบ้านบัว (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 29)
2. เครื่องปั้นดินเผำร่วมสมัย
รูปแบบของจานที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในจังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็นเตาบ้านบัวหรือเตาม่อนออมถูก ผลิต
ขึ้นมาโดยมีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกั น ได้แก่ จานหรือชามปากบานออก ขอบปากงุ้มเข้า และเคลือบสีเขียว ซึ่งถูก
ค้นพบมากจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย บริเวณบ้านเกาะน้อย แหล่งเตาสันกาแพง แหล่งเตาเมืองน่าน รวมถึงการจัดวาง
จานแบบประกบปาก ก้นซ้อนก้นเป็นเถา ๆ ก็ใช้กันแพร่หลายทั่วไปในกลุ่มเตาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภ าคเหนือของประเทศ
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ไทย รูปทรงของจาน รวมทั้งการจัดวางเข้าเผาในเตาแบบนี้จะไม่พบในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาของวัฒนธรรมเขมร
โบราณ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน
3. หม้ออบ
การรับเทคโนโลยีหรือวิทยาการการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของคนไทยจากอาณาจักรได่เหวียด (เวียดนาม)
น่าจะเริ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาหรือแคว้นต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้ ติดต่อ
กับอาณาจักรได่เหวียด โดยอาศัยเส้นทางที่พ่อค้าชาวล้านนาและชาวสุโขทัย ใช้ติดต่อระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั้งทางบก
และทางน้า เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงรุ้ง เมืองเชียงใหม่ เมืองฝาง เมืองสุโขทัย เมืองภูกามยาว เมืองน่าน ผ่าน
เมืองหลวงพระบางในอาณาจักรล้านช้าง ผ่านทางช่องเขาคัวเรา (Cau Rao) ไปยังดินแดนของอาณาจักรได่เหวียด ทา
ให้มีอิทธิพลของงานศิลปะและวิทยาการการผลิตที่ก้าวหน้า ต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดและส่งต่อมายังอาณาจักรล้านนา
อาณาจักรสุโขทัย และแคว้นเล็กๆ ในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้แคว้นหรืออาณาจักรเหล่านัน้ มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
โดยมิได้ มีช่า งปั้น จีนมาเป็ นผู้ริเริ่ม แต่อ ย่างใด เพราะตั วอัก ษรที่ ถูกค้ นพบบนชิ้นส่ว นเครื่องปั้นดิ นเผาก็ไ ม่ปรากฏ
ตัวอักษรจีน แต่กลับพบเพียงตัวอักษรล้านนาเท่านั้น (Shaw 1985: 111) นอกจากนี้ หลัก ฐานสาคัญ ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนก็คือ บรรดากล่องดินหรือหม้ออบที่ถูกค้นพบยังแหล่งเตาต่างๆ เช่น แหล่งเตากาหลง แหล่งเตาบ่อสวก รวมทั้ง
แหล่งเตาบ้านบัว เมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นถึงวิทยาการขัน้ สูงที่รับมาจากอาณาจักรได่เหวียด
แ. กำรกำหนดอำยุ
โดยทั่วไปการกาหนดอายุของเครื่องปั้นดินเผาไทยมักไม่สามารถดาเนินการจากหลักฐานการขุดค้นทาง
โบราณคดีเพียงอย่างเดียว การกาหนดอายุของเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาก็เช่นเดียวกัน ไม่สามารถกาหนดอายุได้
อย่างชัดเจน โดยอาศัยเพียงศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง จาเป็นต้องอาศัยศาสตร์หลายแขนงช่วยกาหนดอายุ เช่น วิธี
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีศึกษารูปแบบศิลปะของเครื่องปั้นดินเผา และวิธีตรวจสอบอายุของตัวอักษร เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่
นักวิชาการนิยมมาใช้หาอายุก็คือ การวิเคราะห์ “คาร์บอน 14” ซึ่งเป็นการตรวจสอบวัตถุที่เป็นอินทรียส์ ารในหลุมเตา
ส่วนใหญ่จะใช้ถ่านไม้ที่หลงเหลืออยู่ในเตาเป็นตัวอย่างตรวจสอบ แต่วธิ ีน้ี ความแปรผันของค่าเบี่ยงเบนค่อนข้างมาก
อาจทาให้ตัวเลขค่าอายุมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้สูง ถ้าตัวอย่างตรวจสอบหรือถ่านไม้จากหลุมเตามีปริมาณไม่มากพอ
หรือตัวอย่างตรวจสอบจากหลุมเตามีเพียงไม่กี่แห่ง ที่ผ่านมาแม้มผี ลอ้างอิงของการกาหนดอายุเตาที่แหล่งเตาบ้านบัว
โดยวิธีคาร์ บอน 14 ซึ่ ง ใช้ ตั วอย่างตรวจสอบหาค่า ของถ่ านไม้จ ากการเผาครั้ง สุ ดท้ า ยที่ ถู กกวาดทิ้งไว้ในบริเวณ
ด้านหน้าช่องใส่ฟืนของเตา ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปว่า ถ่านไม้มคี ่าอายุราว พ.ศ. 1830-1833 ก็ตาม แต่การสันนิษฐาน
อายุของเตาบ้านบัวจะเก่าถึงช่วงเวลาดังกล่าวมาข้างต้นจริงหรือไม่นั้น ยังเป็นข้อถกเถียงและต้องมาศึกษาวิเคราะห์
กันต่อไป เพื่อให้หลักฐานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจะต้องใช้หลักฐานและการ
ตีความเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นนี้หลักฐานข้างเคียงที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาการตีความอายุของเครื่องปั้นดินเผา
เมืองพะเยาได้ระดับหนึ่งนัน้ คือ จารึกที่ได้มาจากการขุดค้นทางโบราณคดีทีแ่ หล่งเตาบ้านบัว หลักฐานหลายชิ้นที่ได้มา
มีความสาคัญอย่างยิ่ง สามารถจะนาไปวิเคราะห์ตีความเชื่อมโยงกับหลักฐานข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะข้อมูล
ทางประวัตศิ าสตร์ที่มีความสอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์กับแหล่งเตาบ้านบัว
เมื่อ พ.ศ. 2530 มีการค้นพบชิ้นส่วนจานเคลือบสีเขียวจานวน 3 ชิ้นที่แหล่งเตาบ้านบัว ด้านในก้นจานกด
ประทับลายรูปคล้ายพระอาทิตย์หรือดอกจัน และด้านนอกก้นจานมีจารึกอักษรโบราณจานวน 1 บรรทัด เหมือนกัน
ทั้ง 3 ชิ้น เมื่อพิจารณาจากรูปอักษรและอักขรวิธีพ บว่า เป็นตัวอักษรฝักขาม ซึ่งเป็นอักษรไทยสกุลหนึ่งที่เคยใช้ใน
อาณาจักรล้านนาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 ลักษณะข้อความในจารึกเขียนเหมือนกันและลายมือผู้จารก็เป็น
บุคคลเดียวกัน เมื่อสังเกตลายมือ ผู้จารเป็นผู้มีความรู้เขียนอักษรได้สละสลวยและถูกอักขรวิธี แต่เนื่องจากข้อความ
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ไม่ค่อยชัดเจน คาอ่านจึงสันนิษฐานได้ 2 ทาง คือ อาจจะอ่านว่า “กูหมา” หรือ “กหมา” (ก่อหมา) ถ้าอ่านว่า “กูหมา”
ก็อาจจะหมายถึงชื่อของช่างปั้น แต่ถ้าอ่านว่า “ก่อหมา” ก็อาจจะหมายถึงชื่อของเตา (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 33)
ศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ได้ขุดค้นเนินดินกลุ่มเตาเก๊ามะเฟือง และได้พบถ่านไม้ที่เป็นขยะถูก
กวาดทิ้งจากกระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผาบริ เวณหน้าห้องไฟของเตาเก๊ามะเฟือง 1 และได้ใช้ถ่านไม้เป็นตัวอย่าง
สาหรับการวิเคราะห์หาอายุดว้ ยวิธีคาร์บอน-14 ซึ่งสามารถบ่งบอกช่วงเวลาเฉพาะที่เกิดกิจกรรมการเผาเครื่องปั้นดิน
เผาครั้งหลัง ๆ ก่อนเตาถูกเลิกใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลการส่งไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาอายุที่ห้ องปฏิบัติการ BETA
ANALYTIC INC. องค์กรเชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการด้านการกาหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 ตั้งอยู่ที่มลรัฐฟลอริด้า
สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ แ จ้ ง ผลการวิเคราะห์ ต รวจสอบค่ า อายุ ตั ว อย่ า งถ่ า น PHY-VBKILN2-S1; Beta-215011 ด้ ว ยวิ ธี
คาร์บอน-14 พบว่า มีค่าอายุ 690+/-50 ปีก่อนปัจจุบัน ความเป็นไปได้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1823-1843 มีค่าอายุที่
ยอมรับได้จากการคานวณบนเส้นกราฟ ราว 660 ปีก่อนปัจจุบัน ราว พ.ศ. 1823-1843 หรือต้นพุทธศตวรรษที่ 19
ตรงกับรัชกาลพญางาเมืองเป็นกษัตริย์ครองเมืองภูกามยาว ร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่พญามังรายครองเมืองเชียงรายใน
ลุ่มแม่น้ากกและกาลังขยายอานาจลงไปสร้างศูนย์กลางของแคว้นล้านนาที่ลุ่มแม่น้าปิง และร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่พ่อ
ขุนรามคาแหงครองแคว้นสุโขทัยในลุม่ แม่นายมตอนล่
้
าง
จากค่าอายุตัวอย่างถ่านมีความเป็นไปได้อย่างกว้างที่สุด (95% probablility) ว่า อายุจากตัวอย่างถ่านจาก
เตาเก๊ า มะเฟื อ ง 1 อาจอยู่ ใ นช่ ว งใดช่ ว งหนึ่ ง ระหว่ า ง พ.ศ. 1803-1943 และมี ค่ า อายุ ใ นระดั บ ความเป็ น ไปได้
ค่อนข้างมาก (68% probablility) อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1823-1843 และเมื่อพิจารณาจากเส้นตัดแสดงความเป็นไปได้ใน
กราฟพบว่า ช่วงค่าอายุที่ยอมรับได้อยู่ที่ราว พ.ศ. 1833 ตรงกับรัชกาลพญางาเมืองแห่งแคว้นภูกามยาวแสดงให้เห็น
ว่า เตาและเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาเวียงบัวที่ขุดค้นพบเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันกับที่พญางา
เมื อ งเป็ น กษั ต ริ ย์ ค รองเมื อ งภู ก ามยาว (สายั น ต์ ไพรชาญจิ ต ร์ 2555: 42) อย่ า งไรก็ ต าม การก าหนดอายุ
เครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาด้วยวิธีน้ีมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงเช่นเดียวกัน ไม่สามารถกาหนดอายุได้แคบกว่านี้ ซึ่ง
อาจจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้ จึงอาจไม่สามารถสูก้ ารศึกษาด้วยวิธีทางประวัตศิ าสตร์ศิลปะได้
หากเราตรวจสอบรูปแบบศิลปะของเครื่องปั้นดินเผาเมื องพะเยาจะพบว่า รูปทรงของจานเคลือบสีเขียว ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเตาบ้านบัว เตาม่อนออม และไหทรงสูงเคลือบสีน้าตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเตาเวียง
พยาว จะเห็นว่า รูปทรงของจานเคลือบสีเขียว การเซาะร่องขนานกันในแนวตั้งหรือการขูดขีดลายก้านขดนั้นเป็น
รูปทรงและลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องเคลือบสีเขียวจากกลุ่มเตาหลงเฉวียน สมัยราชวงศ์เยวียน ราว
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ดังนั้น การกาหนดอายุเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาจึงไม่ควรเก่าไปกว่ากลางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ประเภทของเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาเมืองพะเยาได้ช้ใี ห้เห็น
ชัดเจนว่า ไม่ควรมีอายุหลังต้นพุทธศตวรรษที่ 20 อันเป็นช่วงที่ชา่ งจากกลุ่มเตาส่วนใหญ่ในภาคเหนือทั้งตอนบนและ
ตอนล่างต่างหันมาผลิตเครื่องลายสีดาเพื่อเลียนแบบเครื่องลายคราม ซึ่งเป็นแบบที่นิยมในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่
20 แล้ว ดังนั้น ช่างในแคว้นภูกามยาวอาจถูกกวาดต้อนไปผลิตเครื่องเคลือบสีเขียว บริเวณห้วยบวกปีน รวมกับช่างที่
กลุ่มเตาสันกาแพงก็ได้ เมื่อครั้งพญาคาฟูทรงผนวกเอาแคว้นภูกามยาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลานนา ทาให้
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาต้องสิ้นสุดลง จึงไม่น่าแปลกใจที่การขุดค้นตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดพะเยาจะ
ค้นพบชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาจีน เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย และเครื่องปั้นดินเผาล้านนาจากกลุ่มเตาอื่น เช่น กลุ่มเตา
กาหลง ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาเดิม คือ กลุ่มเตาเมืองพะเยา และมีอายุกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ลงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 21 กระจายอยู่บริเวณแหล่งที่อยูอ่ าศัยเดิม ซึ่งไม่ใช่ ระยะเวลาเดียวกับที่มีการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยา
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บทสรุป
พัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาได้รับแรงบันดาลจากเครื่องปั้นดินเผาจีนมากที่สุด ปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลให้มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนสิ่งที่ต้องใช้สอยในชีวิตประจาวัน ความห่างไกลของ
พื้ น ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ต่ อ การขนส่ ง รู ป แบบทางศิ ล ปะของเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเมื อ งพะเยาได้ บ่ ง บอกถึ ง
ความสัมพันธ์กับเครื่องเคลือบสีเขียวของจีนในสมัยราชวงศ์เยวียน ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ที่ถูกส่งเข้ามา
จาหน่ายเป็นสินค้าออกยังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยของการขาดแคลนเครื่องปั้นดินเผา
จีนของทุกแคว้นทุกอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 แคว้นหรื ออาณาจักรที่ตั้งอยู่
ห่างไกลที่สุดจาเป็นต้องพัฒนาการผลิตของตนเองมากที่สุด ดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปลายพุทธศตวรรษที่ 19
จึงไม่นา่ จะส่งผลหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาเลย รวมทั้งประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเตา
เมืองพะเยาก็มิได้บ่งบอกถึงความเก่าแก่ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เลย หากประเภทของเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นถูก
ผลิตหลังกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา ก็จะกลายเป็นรูปแบบที่ล้าสมัยที่สุด ขณะที่เครื่องปั้นดินเผาของแคว้นหรือ
อาณาจักรอื่น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายการตกแต่งแล้ว จากปัจจัยทางประวัตศิ าสตร์ยังได้บ่งชี้ให้เห็นว่า
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองพะเยาอาจสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 20 จึงมีการนาเครื่องปั้นดินเผาจาก
กลุ่มเตาอื่นที่มอี ายุหลังกว่าเข้ามาใช้ในพื้นที่ของเมืองภูกามยาว อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงข้อคิดเห็นบาง
ประการที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อานวยการพิพธิ ภัณฑสถานเครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ให้แนวคิดและสนับสนุนการทาศึกษาในครั้งนีจ้ นสาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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จิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเลย
Mural painting In buddhist temples of Loei province
วัชรินทร์ สินสิร1*ิ
Wacharin Sinsiri1*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบริบทชุมชนจังหวัดเลย 2. ศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 3. วิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 4. ศึกษาคุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝา
ผนังในจังหวัดเลยที่มีต่อการรับรู้ของชุมชน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ มาใช้ดาเนินกิจกรรมการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 136 คน ส่วนกลุ่มประชากรวัดจานวน 12 วัดเลือกโดย
วิธีการเจาะจง เก็ บรวบรวมข้อ มูลโดยการสัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการบันทึ กข้อมูล ด้วยการ
ถ่ายภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากเนื้อหา และนาเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า
1. จังหวัดเลยมีวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเพื่อการประดับตกแต่งผนังที่
ว่างเปล่าของโบสถ์ วิหาร
2. จิตรกรรมฝาผนังวัดจังหวัดเลยส่วนใหญ่เขียนที่ผนังอุโบสถทัง้ ด้านนอกและด้านใน
3. จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลยมีรูปแบบการเขียนแบบเล่าเรื่องมีทั้งแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเดียวกัน
(Narrative) และแบบแบ่งเป็นกรอบภาพ
4. การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า จิ ต รกรรมฝาผนั ง จั ง หวั ด เลย มี 7 ด้ า น ดั ง นี้ 1. คุ ณ ค่ า ด้ า นความเชื่ อ ความศรั ท ธา
2. คุณค่าด้านความรู้สกึ 3. คุณค่าด้านการสร้างสรรค์ 4. คุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องราว 5. คุณค่าด้านรูปทรง 6. คุณค่า
ด้านรูปแบบ 7. คุณค่าด้านทัศนคติและคุณค่าด้านสังคม
คาสาคัญ: 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 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 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

บทนา
จิตรกรรมฝาผนังมีคุณค่าความสาคัญในฐานะที่เป็ นวัฒนธรรมหนึ่งของสังคม การเขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในลักษณะต่าง ๆสะท้อนถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในการรับรู้ของคนในแต่ละสมัยที่เชื่อมโยงมาสู่คนในปัจจุบัน
รวมถึงคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี คุณค่าเชิงขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต คติความ
เชื่อของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จิตรกรรมฝาผนังอีสานเขียนขึ้นเนื่องจากความศรัทธาอันแรงกล้าของช่างท้องถิ่นที่
มีต่อพุทธศาสนา โดยนาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนามาถ่ายทอดลงบนผนังศาสนสถาน ผืนผ้าและอื่น ๆ เพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาหรือสาหรับการใช้ในการอธิบาย สั่งสอนหรือเรียนรู้พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังเป็นการ
ตกแต่งศาสนสถานให้เกิดความสวยงามอีกด้วย ภาคอีสานเป็นภาคที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมาตั้งแต่สมัย
ทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ชา่ งเขียนนิยมสร้างผลงานบนสิมหรืออุโบสถอีสาน โดยนิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ทศชาติชาดก ดังปรากฏที่วัดหน้าพระธาตุ บ้านตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดยช่างพื้นบ้านใน
ท้องถิ่น ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนังอีสานคือ การพรรณนาความเป็นรูปลักษณ์อักษรแทรกประกอบรูปภาพด้วย
รูปแบบพยัญชนะ อักขระวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นและร่วมกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อักษรธรรม อักษรไทยน้อย
อักษรไทยรัตนโกสินทร์ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อให้มีการรับ รู้เป็นอย่างดีตามสติปัญญาของผู้สนใจในชุมชน
หรือละแวกใกล้เคียงต่างกรรมต่างวาระของความสนใจใฝ่รู้ (พิทักษ์ น้อยวังคลัง , 2541) แนวเรื่องการแสดงออกใน
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน ประกอบไปด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความดีงามของมนุษย์ที่ช่างแต้มต้องการสื่อสาร
ไปยังผู้ชมเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมที่ดีงามด้วยภาพเกี่ยวกับการประพฤติ ศีล ปฏิบัติธรรม ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
ผลของการทาบุญ บาปบุญคุณโทษ แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ช่างเขียนพยายามสะท้อนปรัชญา
รูปแบบ กรรมวิธี การดาเนินชีวติ ตามครรลองแม่บทแห่งพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามจิตรกรรมฝาผนังก็
มักแสดงความเชื่อและแนวคิดที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมมนุษย์พุทธศาสนาและธรรมชาติแวดล้อม มี 6 แนวคือ (สุรศักดิ์
เจริญวงศ์, 2533) (1) พฤติกรรมระหว่างมนุษย์และธรรมชาติภายในของมนุษย์เกี่ยวกับอารมณ์ เช่น ความรัก ความ
โลภ (2) พฤติกรรมระหว่างมนุษย์และธรรมชาติภายในของมนุษย์ที่แสดงออกเกี่ยวกับความรัก ความโลภ ความหลง
ความโกรธ ความอิจฉา ความเมตตา(3) พฤติกรรมระหว่างมนุษย์ด้วยกันภาพจะประสานสัมพันธ์กับเรื่องราวทาง
ศาสนากับเรื่องราวชีวิตความเป็นอยูจ่ ริงของคนในสังคม เช่น ภาพกษัตริย์กับกษัตริย์ ภาพกษัตริย์กับไพร่ฟ้า สามัญ
ชนกับสามัญชน สามัญชนกับนักบวช(4) พฤติกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ที่ เป็ น ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นศิล ปกรรมที่ ม นุ ษ ย์ส ร้า งขึ้น เช่น อาคารสถาปั ต ยกรรม(5)
พฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับความเชื่อที่ไม่มีตัวตน ส่วนใหญ่แสดงเรื่องราวทางศาสนา โบราณนิยมซึ่งบางส่วนเป็น
เรื่อ งลี้ลั บ เหนื อ ความเป็ น จริ ง เช่ น เรื่อ งคติไตรภู มิ โลกสั ณ ฐานและ (6) พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์กั บ คุ ณ ธรรมในสั ง คม
2725

Proceedings

กล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนา พุทธประวัติ ทศชาติ ปริศนาธรรม ซึ่ งเป็นอุปมาหลักธรรมคาสอนที่เป็นการบรรยาย
ธรรมด้วยภาพ
สาหรับการถ่ายทอดจิตรกรรมฝาผนังมักถ่ายทอดแนวคิดผ่านการตัดเส้น ใช้วิธีการระบายสีแบนแสดง
อิริยาบถและความรู้สึกแตกต่างกัน สีที่ปรากฏบนเครื่องประดับ มักแสดงสถานภาพของแต่ละบุคคล การเขียนจะ
คานึงสัดส่วนตามสภาพความเป็นจริง เรื่องแต่ละเรื่องและแต่ละตอนจะถูกเชื่อมโยงโดยพื้นหลังของภาพ เช่น ป่าไม้
ภูเขา ใช้การเขียนภาพแบบทัศนียวิทยาลักษณะตานกมอง เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไป
ตามอุดมคติ โดยนาส่วนประกอบ เช่น วัง บ้าน วัด แม่น้า เครื่องอุป โภคบริโภค วิถี ชีวิตในช่วงเวลานั้นมาเป็ น
ส่วนประกอบของรูปภาพเพื่อให้เกิดความรู้สกึ ใกล้เคียงหรือเหมือนจริงตามธรรมชาติมากที่สุด
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประชาชนยึดมั่นศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
จึงมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาอย่างมากมาย จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าในจังวัดเลยมีวัดที่มี จิตรกรรมฝาผนัง ที่
เขียนขึน้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเพื่อการประดับตกแต่งผนังที่วา่ งเปล่าของโบสถ์ วิหาร จานวน 12 วัด อยู่ใน
เขตอาเภอเมือง อาเภอเชียงคาน อาเภอนาแห้ว อาเภอวังสะพุง อาเภอด่านซ้ายและอาเภอท่ าลี่ ลักษณะการเขียน
ภาพจะมีความแตกต่างกันไปตามรสนิยมและความเชื่อความศรัทธา รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการเขียนภาพ รวมถึง
วัสดุที่ใช้ในการเขียนด้วยสีฝุ่นแบบโบราณหรือสีสมัยใหม่ที่มีจาหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด เช่น สีน้ามัน สีน้าพลาสติก
สาหรับจุดเด่นที่ค้นพบจากการสารวจจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลยเบื้องต้นคือ (1) เป็นภาพเขียนสองมิติที่ช่างเขียน
คานึงถึงรูปแบบของภาพที่เป็นแบบเฉพาะตนเป็นสาคัญ วัดบางแห่งมีการลงแสงเงา บางแห่งเป็นสีพ้ืนระบายเรียบ
หรือสีพ้ืนระบายแบบไม่เรียบ มีการตัดเส้นเพื่อแสดงความอ่อนช้อยด้วยเส้น(2)แสดงความรู้สึกและอารมณ์ของภาพ
ด้วยเส้นและท่าทางของคน วัตถุสิ่งของที่อยู่ในภาพ(3) แสดงความแตกต่างของบุคคลด้วยสีและเครื่องแต่งกายเช่น
ภาพพระพุทธเจ้าระบายสีเหลือง ส่วนชาวบ้านเป็นสีเนื้อ (4) แสดงจุดสนใจด้วยสี รูปทรงโดยไม่คานึงถึงสัดส่วนที่
ถูกต้องตามขนบการเขียนภาพจิ ตรกรรมไทย (5) เป็นภาพการเล่าเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะเชิงช่างคือเขียนตามความ
นึกคิ ด จิ นตนาการและทัก ษะฝี มือ ของช่างเขียน นิย มเขียนภาพพระเวสสัน ดรชาดก ทศชาติชาดก พุทธประวัติ
วรรณกรรมท้องถิ่นและประเพณี สิบสองเดือน (6) เป็นภาพที่แสดงทัศนียภาพแบบตานกมองในส่วนของ พื้นภาพ
ส่วนตัวบุคคลเป็นมุมมองปกติ
อาจกล่าวได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังจึงเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาของกลุ่มคนจานวนมาก
ดังนัน้ การออกแบบองค์ประกอบในภาพจึงต้องสื่อสารให้กับคนทุกระดับที่อยูใ่ นสังคมเกิดความเข้าใจและรับรู้ผลจาก
การสื่อสารความหมายเพื่อนามาปฎิบัตแิ ละเป็นวิถีแห่งการดาเนินชีวติ ภาพเขียนแต่ละแหล่งจะแสดงอัตลักษณ์เฉพาะ
ของช่างเขีย นผ่ านการจั ด องค์ ประกอบของภาพ การเลือ กเนื้อ หาเรื่องราวที่ มีค วามใกล้ ชิด กับคนในชุม น ดั งนั้น
ภาพเขียนจึงมีคุณ ค่าแก่การศึกษา เรียนรู้และจัดการความรู้ขึ้นมาให้คนในจังหวัดเลยรู้จักและเกิดการชื่นชม เห็น
คุณค่าในช่างฝีมอื ในท้องถิ่น โดยมีความสาคัญที่สามารถแยกเป็นประเด็นได้วา่ (1) เป็นเครื่องมือช่วยเชิดชูและจรรโลง
พุทธศาสนา วรรณกรรมท้องถิ่น เช่น การถ่ายทอดพุทธประวัติ ชาดก วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสังข์ศิลป์ชัย(2)
สร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบสาหรับการตกแต่งส่วนประดับต่างๆ ในสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาหรือสร้างขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่วา่ ง (3) เป็นหลักฐานทางวิชาการสาขาต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ศิลป์ โบราณคดี
สังคมวิทยา ปรัชญา ศิลปกรรม ฯลฯ (4) สร้างขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากภาวะของผู้เกี่ยวข้อง
และสภาวะแวดล้อมตัวในช่วงเวลานั้น ๆ (5) ใช้เป็นสื่อพัฒนา กล่อมเกลาจิตใจแก่บุคคลหรือคณะบุคคลให้สามารถ
ดารงชีพอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีมาตรฐานของชุมชนและการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขสันติ
ตามหลักการทางพุทธศาสนา
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังเป็นผลงานที่ชา่ งศิลป์ไทยและช่างพื้นบ้านเขียนขึ้นมาเพื่อสืบสาน
ความเชื่อในพุทธศาสนา โดยถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวพุทธประวัติ ชาดก เรื่องราวในวิถีชี วติ ประจาวัน สาหรับ
รูปแบบในการเขียนจะปรากฏออกมาตามลัก ษณะของความเชื่อความศรัทธา ในบางพื้นที่ประชาชนมีความศรัทธา
อย่างแรงกล้า จะเชิญช่างศิลป์ที่มีความชานาญมาเขียน โดยร่วมกันบริจาคเงินทองเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ส่วน
บางแห่งมีความเชื่อความศรัทธามากแต่ขาดปัจจัยที่เป็นเงินทอง ทาให้ไม่สามารถไปว่าจ้างช่างที่มีความชานาญได้ จึง
เขียนขึ้นเองโดยไม่มีความรู้และทักษะทางการเขียน ผลงานจึงออกมาสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาเรื่องราวและคุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัด เขตจังหวัดเลย
และผลที่เกิดขึ้นต่อการรับรู้ของชาวบ้านในชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนจังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย
3. เพื่อวิเคราะห์การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย
4. เพื่อศึกษาคุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลยที่มีต่อการรับรู้ของชุมชน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยคุณภาพ ระยะเวลาในการทาวิจัย เดือนพฤษภาคม 2557พฤษภาคม 2558 ผสมผสานกับการวิจัยเอกสาร มีขั้นตอนและการดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเจาะจง ตามพื้นที่ของวัดที่มีการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ ได้จานวนทั้งสิ้น 136 คน แยกเป็นพื้นที่ละ 27 คน ประกอบด้วย 1) พระ 3
รูป2) ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน3) ผู้นาชุมชน 4 คน4) ครูอาจารย์ 3 คน5) ชาวบ้าน 14 คน 6) ช่างเขียนภาพ 9 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย1) ภาพถ่าย (Photography)2) แบบสัมภาษณ์(Interview)3)
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Group Discussion Technique)4) แบบบันทึกข้อมูล(Field Note)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้
3.1 ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย
3.2 ผู้วิจัยออกเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มตามวันเวลาที่นัด
หมายกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วดังนี้
4.1 จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
4.2 ข้อมูลในเชิงปริมาณ วิเคราะห์เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency)
4.3 ข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
5. การนาเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ นาเสนอข้อมูล
โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)จากภาพถ่ายและภาพงานจิตรกรรมฝาผนังจริง
6.ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการวิจัย การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยผสมผสานด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
เอกสาร วิจัยเชิงปริมาณและวิจยั เชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน โดยมีขนั้ ตอนดาเนินการดังนี้
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6.1 ขั้นเตรียมแผนการดาเนินการ
เป็นขั้นของการสร้างความเข้าใจศึกษาอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย การ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย มี รายละเอียด
ดังนี้
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์การวิจัย
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ตารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
6.2 ขั้นการศึกษาบริบทชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
1. วางแผนเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. รวบรวมข้ อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ บ ทจั ง หวั ด เลยและ
จิตรกรรมฝาผนัง ในจังหวัดเลย
3. รวบรวมข้ อมู ล เชิงคุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บปั จ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บริบทของจั งหวั ดเลยและ
จิ ต รกรรมฝาผนั ง ในจั งหวั ด เลย จากนั ก การศึ ก ษาและนั ก วิจั ย การสั ม ภาษณ์ เชิง ลึ ก การสั ง เกตจากสถานที่
เหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
6.3 ขั้นการถอดบทเรียนมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดระเบียบข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. การวิ เคราะห์ เนื้ อ หาในเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการพรรณนาเชิ ง วิ เคราะห์ ( Descriptive
Analysis)
3. การตรวจสอบข้อมูลจากผลการดาเนินกิจกรรมและการวิจัย โดยตรวจสอบแบบ 3
เส้า (Triangular Data)
6.4 ขั้นการวิเคราะห์ภาพเขียนจังหวัดเลยมีรายละเอียดดังนี้
1. สร้างเกณฑ์การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย
2. วิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย
3. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.5ขั้นตรวจสอบข้อมูลและอภิปรายผลตามทฤษฎีมรี ายละเอียดดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผู้เชี่ยวชาญ
2. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6.6 ขั้นการศึกษาคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังที่มีต่อชุมชน
การศึกษาคุณ ค่าของจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านในชุมชนแวดล้อม
6.7 ขั้นสรุปผลการวิจัย นาข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มาดาเนินกิจกรรมดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. เขียนรายงานการวิจัย
3. จัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. นาเสนอผลการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ผลการวิจัย
1. บริบทของจังหวัดเลย
มีห ลั ก ฐานเกี่ ยวกั บประวัติค วามเป็ น มาว่า ก่ อ ตั้งโดยชนเผ่ าไทยที่ สืบ เชื้อ สายมาจากบรรพบุ รุษที่ ก่ อตั้ ง
อาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มี
ผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามล้าน้้าเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของล้า
น้้าหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่
ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อ้าเภอด่านซ้าย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่ง
ไพร่พลข้ามล้าน้้าหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อ้าเภอด่านซ้ายใน
ปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามล้าน้้าไปสร้างบ้านหนองคู และได้น้านามหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนานนาม
หมู่บ้านหนองคูใหม่เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ที่เมืองบางยาง ในที่สุดโดยมีพอ่ ขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไป
ตัง้ เมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อ้าเภอศรีเทพและอ้าเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่าน
ซ้ายเป็น เมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยางนอกจากนี้แล้ ว ยั งมีชาวโยนกอีก กลุ่ มหนึ่งได้อ พยพมาตั้ง
บ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตล้านนาต่อแดนล้านช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะอพยพหนีภัย
สงครามข้ามล้าน้้าเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะ
พุง) จากหลักฐานในสมุดข่อยที่มีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่ งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ 5
เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามล้าแม่น้าเซไลถึงบริเวณที่ราบระหว่างปาก
ล้าห้วยไหลตกแม่เซไล จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนล้าห้วยให้ชื่อว่า "ห้วยหมาน"
ปี พ.ศ. 2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้้า
หมานและอยู่ใกล้กับแม่น้าเลยมีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้ เป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้าเลยว่า เมืองเลย ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้มี
ประกาศใช้พระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองพื้นที่ ร.ศ. 116 แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอ
กุดป่อง อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอนากอก(ปัจจุบันอยู่ประเทศลาว) อ้าเภอที่ตั้งเมือ งคือ อ้าเภอกุดป่อง ต่อมา พ.ศ. 24422449 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น บริเวณล้าน้้าเลย พ.ศ. 2449-2450 เปลี่ยนชื่อบริเวณล้าน้้าเลยเป็นบริเวณล้าน้้าเหือง
และใน พ.ศ. 2450 ได้มปี ระกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณล้าน้้าเหือง ให้
คงเหลือไว้เฉพาะ "เมืองเลย" โดยให้เปลี่ยนชื่ออ้าเภอกุดป่องเป็น "อ้าเภอเมืองเลย"
จั ง หวั ด เลยมี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ ด้ า นเหนื อ ติ ด กั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว บางส่วนมีแม่น้าโขงคั่น บางส่วนมีแม่น้าเหืองคั่น ด้านตะวันออก ติดกับ จังหวัดหนองคายอุดรธานี และ
หนองบัวล้าภู ด้านใต้ ติดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอนแก่น ด้านตะวันตก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงกระจัดกระจาย โดยเฉพาะทางตะวันตกและ
ทางด้านใต้ของจังหวัด ทัง้ นี้ยังมีแหล่งน้้าส้าคัญคือแม่น้าโขง ในบริเวณตอนบนของจังหวัด
จั ง หวั ด เลยมี โ ครงสร้ า งทางสั ง คมแบบประเพณี น้ า คนพื้ น เมื อ งส่ ว นใหญ่ ต่ า งจากคนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั่ว ๆ ไปซึ่งเป็นคนไทยเผ่าพวน แต่เป็นคนไทยเผ่าลื้อจากลานช้างและหลวงพระบาง เช่นเดียวกับ
คนพื้นเมืองของอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และบางส่วนของอ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประชาชนส่วนใหญ่
มี นิ สั ย รั ก สงบ ขยั น หมั่ น เพี ย รในการสร้ า งฐานะความเป็ น อยู่ ข องตนให้ สู ง ขึ้ น ยึ ด มั่ น ในพระพุ ท ธศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง เช่น งานบุญพระเวสซึ่งมีการแห่ผีตาโขน
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จังหวัดเลย มีคนพื้นเมืองที่มเี ชื้อชาติไทย ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไทเลย เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุด นอกจากนี้
ก็มีคนเชื้อชาติจีน ชาวเขา ไทด้า ไทพวนชาวไทด้า อพยพมาจากแคว้นพวน ในประเทศลาวปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2417
เมื่อพวกฮ่อยกก้าลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็ นหัวเมืองส้าคัญในแคว้นพวน จึงได้เริ่มอพยพลงมาตามเส้นทางเรื่อย ๆ
จนได้มาพักที่บ้านน้้ากอใหญ่ อ้าเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมามีชาวไทยด้ากลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางข้ามแม่น้าโขง
ไปยังบ้านน้้ากุ่ม แขวงเวียงจันทน์ แต่ในขณะนั้นเขตเวียงจันทน์มีปัญหาการเจรจากับฝรั่งเศส ไทด้าจึงข้ามแม่น้าโขง
กลัวมาตัง้ หมูบ่ ้านที่ตาดซ้อ ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน อยู่ได้ระยะหนึ่ง ต่อมาจึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ บ้านนาเบน
และได้ อ พยพมาตั้ง ถิ่ น ฐานถาวรที่ ห มู่บ้ า นนาป่ า หนาด ต้ า บลเขาแก้ ว อ้ า เภอเชี ย งคาน เมื่อ ปี พ.ศ..2438 มี 15
ครัวเรือน ปัจจุบันชาวไทด้า มีจ้านวน 825 ครัวเรือน มีอาชีพส่วนใหญ่ทางการเกษตรกรรม
ชาวไทพวน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบุฮมและบ้านกลาง อ้าเภอเชียงคาน จากถิ่นฐานเดิมที่เมือง
เตาไห หลวงพระบาง ประเทศลาว เมื่อครั้งพวกจีนฮ่อ กลา เวียง รุกรานเมืองเตาไห ชาวไทใต้ อพยพมาจากภาค
อีสานเข้ามาตัง้ ถิ่นฐานในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และยโสธร เมื่อ พ.ศ.2506 จะพบ
ชาวไทใต้จ้านวนมากที่อ้าเภอเอราวัณ และอ้าเภอนาด้วง ภาษาพูด แตกต่างจากภาษาไทเลย เพราะได้สบื ทอดมาจาก
ถิ่นเดิมของตน เช่น ภาษาไทอีสาน ภาษาลาวจากจังหวัดอุบลราชธานีภาษาไทโคราช
ภาษาของชาวเลยมีส้าเนียงภาษาแตกต่างจากภาษาพูดของคนในจังหวัดภาคอีสานอื่น ๆ เพราะกลุ่มคนที่
อาศัยปัจจุบันนีม้ ปี ระวัติการอพยพเคลื่อนย้ายจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง ต่อมาต้นพุทธศตวรรษที่
23 ชาวหลวงพระบางและชาวเมืองบริเวณใกล้เคียงที่อพยพมาเมืองเลยได้น้าวัฒนธรรมด้านภาษาอีสานถิ่นอื่นเข้ามา
ด้วย โดยภาษาเลยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มหลวงพระบางอันประกอบด้วยภาษาเมืองแก่นท้าว ภาษาอ้าเภอด่านซ้าย และ
ภาษาอ้าเภอเมืองเลย ดังนั้นส้าเนียงพูดของชาวไทเลยจึงมีลักษณะการพูดเหมือนชาวหลวงพระบาง แต่บางพยางค์
ออกเป็นเสียงสูงคล้ายส้าเนียงพูดของชาวปักษ์ใต้ ฟังดูไพเราะนุ่มนวลจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนเมืองการปกครอง
แบ่งออกเป็น 14 อ้าเภอ 89 ต้าบล 839 หมูบ่ ้านอ้าเภอเมืองเลย
2. บริบทของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย
2.1 วัดโพธิ์ชัย
วั ด โพธิ์ ชัย อ้ า เภอนาแห้ ว เขี ย นภาพงานจิ ต รกรรมฝาผนั ง บนผนั ง สิ ม ด้ า นในและด้ า นนอก
เรื่องราวที่น้ามาใช้เขียนคือเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติชาดกและวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องสังข์ศิลป์ชัยและกาละเกด โดย
ด้านในเขียนภาพพุทธประวัติตามขนบแบบอย่างของช่างหลวง โดยภาพที่อยู่ด้านสกัดตรงข้ามกับพระประธานเขียน
ภาพมารผจญผนังด้านบนของผนังด้านซ้ ายและขวามีก ารเขียนภาพอดีต พุ ทธเจ้า ช่างเขีย นจะน้าเสนอภาพของ
เรื่องราวผสมผสานกันไปบนผนังเดียวกันโดยไม่แบ่งออกเป็นภาพหรือเป็นตอนอย่างชัดเจน จังหวะการเปลี่ยนเรื่องมี
การใช้ต้นไม้ พุ่มไม้ อาคารสถาปัตยกรรมหรือเส้นขีดขวางตามแนวสถาปัตยกรรมมาเป็นตัวแบ่งเรื่องราวแต่ละเรื่อง
2.2 วัดศรีคณ
ุ เมือง
วัดศรีคู ณ เมืองอ้ าเภอเชียงคาน เขีย นภาพจิต รกรรมฝาผนังสิ ม ด้านนอกของสิม เป็ นเรื่อ งพุ ทธ
ประวัติและทศชาติชาดก มีลักษณะการเขียนแบบช่างพื้นบ้าน ใช้ส่อื สีฝุ่นในการเขียนเนื้อหาเรื่องราวออกมา การเขียน
รูปทรงของภาพบริเวณด้านหลังพระประธานเขียนโดยช่างชาวบ้านโดยไม่ค้านึงถึงสัดส่วนกายวิภาคที่ถูกสัดส่วน แต่
เขียนด้วยความคิดและความรู้สึกที่ต้องการจัดแสดงออกในความเชื่อและความศรัทธาของตนเองผ่านรูปแบบของ
องค์ประกอบที่แตกต่างออกไป การเขียนภาพโดยภาพรวม จะไม่มกี ารแบ่งเนื้อหาออกเป็นช่องหรือตอนของเรื่องราวที่
เด่นชัดนัก แต่การแบ่งตอนใช้ต้นไม้หรือพุ่มหรือแนวรั้วหรืออาคารสถาปัตยกรรมเป็นตัวแบ่งเรื่องราว ท้าให้การดู
ภาพเขียนไม่สะดุดหรือติดขัด
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2.3 วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ อาเภอเชียงคานมีการเขียนภาพจิตรกรรมโดยช่างพื้นบ้านบริเวณสิมหรืออุโบสถและศาลา
เอนกประสงค์ นาเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาลัยเถระและทศชาติชาดก รวมถึงพระประจาวันวันเกิดมาเขียนเป็น
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ช่างเขียนใช้สีฝุ่นในการเขียน มีการสร้างมิตคิ วามลึกด้วยการใช้สี ขนาดของวัตถุเข้ามาช่วยให้
เกิดการรับรู้ในเรื่องความลึกขึ้น เทคนิ คในการเขียนนั้นในส่วนของรูปทรงของมนุษย์ช่างเขียนจะใช้เทคนิคการเกลี่ย
เรียบ ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น พุม่ ไม้ ก้อนหินจะมีการสร้างพื้นผิวเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นตัวแทนของสิ่งนั้น
ๆ พร้อมกับมีการสร้างมิตคิ วามลึกด้วยใช้ให้คา่ น้าหนักของสีด้วยการแต้ม การป้าย การกระทุง้
2.4 วัดศรีสัตตนาค
วัดศรีสัตตนาค อาเภอเมือง เป็นวัดที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณด้านนอกของสิม มีการ
เขียนภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก การเขียนมีการแบ่งกรอบของภาพในแต่ละเรื่องและตอน
อย่างเด่นชัดด้วยเส้นแถบสีแดง พร้อมกับมีก ารระบุช่ือผู้มอบปัจจัยในการเขียนอยู่ในกรอบสีแดงนี้ด้วย รูปแบบการ
เขียนที่มีความแตกต่างกันบนผนังในชัน้ แถวด้านบนติดกับเครื่องบน เป็นช่างเขียนที่ดูมีฝีมอื และทักษะในการเขียน จึง
มีการเขียนแบบลงสีลงในรูปทรงและองค์ประกอบของภาพที่ค่อนข่างสมบูรณ์ ส่วนบริเวณแถวกึ่ง กลางตัวอุโบสถ
เขียนภาพลายเส้นที่ไม่คานึงถึงความถูกต้องในสัดส่วนและโครงสร้างของรูปทรงมากนัก และปริมาณสีที่นามาใช้ก็มี
เพียงสีห ลัก เช่น สีแดง สีขาว สีเหลือง สีแดงและสีเขียว แต่ภาพเขียนแต่ล ะภาพก็สามารถสื่อสารความคิดและ
ความหมายได้จากการเขียนข้อความประกอบ
2.5 วัดสันตยาวาส
วัดสันตยาวาส อาเภอเมือง นาเสนอรูปแบบร่วมสมัยเน้นการสร้างบรรยากาศของโทนสีชมพูสะท้อนแสง
โดยมีการเจือสีดังกล่าวเข้าร่วมกับสีอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทาให้ภาพเขียนเกิดสภาพของสีส่วนรวมขึ้น เนื้อหา
เรื่องราวที่นามาเขียนคือเรื่องพระเวสสันดรมี 13 กั ณฑ์ถูกเขียนเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นขนบเดิมโดยไม่มีการวิเคราะห์
หรือสร้างเรื่องขึน้ มาใหม่ เพียงแต่ช่างเขียนได้เปลี่ยนสไตล์ (Style) หรือรูปแบบการเขียนใหม่ เช่น การลงสี การเกลี่ย
ระนาบพื้นผิวของรูปทรง การสร้างพื้นผิวให้กับรูปทรงและส่วนประกอบ การตัดเส้นและการเน้ นรายละเอียดของ
รูปทรงที่ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างเขียนการจัดวางตาแหน่งของภาพเป็นการไล่เรียงตามลาดับเรื่องราวจาก
ผนังด้านขวาไปด้านซ้าย มีการแบ่งพืน้ ที่ของภาพแต่ละภาพขาดออกจากกันอย่างชัดเจน
2.6 วัดศรีวิชัยวนาราม
วัดศรีวิชัยวนาราม อาเภอเมือง นาเสนอภาพเขียนในแนวทางความสมจริงผสมผสานจินตนาการ
ด้วยการสร้างมิติความลึกของภาพด้วยการใช้ค่าน้าหนักแสงเงา สี เพื่อกาหนดตาแหน่งของมิติความลึกตื้นใกล้ไกล
ตามหลักการทางทัศนียวิทยา (Perspective) อย่างไรก็ตามการที่มชี ่างเขียนเป็นกลุ่มหรือช่างเขียนหลายคน ย่อมทาให้
ภาพบางภาพเขียนมีความแตกต่างในวิธีการนาเสนอ เช่น วิธีการตัดเส้นรอบรูปทรงคนหรือวัตถุสิ่งของ เช่น บาง
รูปทรงมีการปล่อยเส้นให้หายไปกับบรรยากาศ แต่บางจุดก็มีการเน้นเพื่อสร้างทิศทางของแสง แต่บางภาพก็มกี ารตัด
เส้นรอบกรอบนอกรูปทรงทุกรูปทรงที่นามาเป็นองค์ประกอบของภาพ วิธีก ารลงสี วิธีการตกแต่งและสร้างผิวสัมผัส
ซึ่งมีผลทาให้ภาพรวมของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วางเรียงรายต่อเนื่องกันไปเห็นภาพของความแตกต่าง
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2.7 วัดภูตูมวนาราม
วัดภูตูมวนาราม เป็นวัดที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ภาพเกจิอาจารย์ และทศชาติชาดก มีการแบ่งพื้นที่การเขียนภาพออกเป็นช่องและเป็นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการดู ในแต่
ละรูปนั้นช่างเขียนจะนาเสนอรูปแบบการเขียนตามหลักการทางทัศนียวิทยาคือมีการแสดงออกเกี่ยวกับมิติระยะใกล้
ไกล ตื้นลึกหนาบางด้วยการใช้สีที่เข้มจาง หรือการใช้รูปทรงที่ มขี นาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันทาให้เกิดภาพการลวงตาขึ้น
ส าหรั บ การเขี ย นภาพพุ ท ธประวัติ แ ละภาพทศชาติชาดกนั้น ช่างเขี ย นใช้ส่ือ สี น้ าพลาสติก ในการเขี ย น ส่ ว นภาพ
เกจิอาจารย์ใช้สีน้าเป็นสื่อในการเขียน
2.8 วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
วัด ป่าเนรมิตวิปัสสนา อ าเภอด่านซ้ายเป็นวัดที่ มี การเขียนจิตรกรรมฝาผนั งที่มีเนื้อหาเรื่อ งราว
เกี่ยวกับพุทธประวัตแิ ละทศชาติชาดก ช่างเขียนใช้ส่อื สีนาพลาสติ
้
กในการเขียนภาพ โดยการเขียนจะเขียนในลักษณะ
ต่อเนื่องเป็นภาพเดียวกันลงบนฝาผนัง ไม่มีการแบ่งออกเป็นตอนหรือเป็นช่องอย่างชัดเจนนัก ช่างเขียนมีการใช้
ทักษะการเขียนรูปทรงในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับรูปทรงจริงตามธรรมชาติผสมผสานกับการให้คา่ น้าหนักของสีและการ
ไล่แสงเงาให้กับรูปทรง ส่งผลให้รูปทรงเกิดรูปทรงเกิดปริมาตรขึน้
2.9 วัดป่าใต้
วัดป่าใต้ มีการเขียนภาพบริเวณสิมหรืออุโบสถทั้งด้านนอกและด้านใน โดยนาเนื้อหาเรื่ องราว
เกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติชาดก มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับญาติโยม สีที่นามาใช้ในการเขียนคือสีน้า
พลาสติก ช่างเขียนพยายามสร้างบรรยากาศและมิติความลึกของภาพให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด พร้อมกับ
มีการใช้สดี ามาตัดเส้นเพื่อสร้างกรอบหรือขอบเขตของรูปทรงให้มีความชัดเจนขึน้
2.10 วัดศรีสัตตนาค
วัดศรีสัตตนาค อาเภอเมือง มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณสิมด้านนอกและบริเวณศาลา
การเปรียญ โดยนาเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาลัย พุทธประวัติ ทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดกมาเป็นสื่อใน
การสื่อสารกับญาติโยมที่เข้ามาทาบุญหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้รับรู้ ช่างเขียนเป็นช่างชาวบ้านที่มีทักษะ
การวาดภาพระบายสีบ้างมาเขียนภาพลงบนผนัง บางภาพมีการลงสีแบบหยาบ ๆ ไม่มีการตัดเส้น แต่ก็สามารถ
สื่อสารความคิดได้ แต่บางภาพโดยเฉพาะเรื่องทศชาติชาดก มีการเขียนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สื่อที่นามาเขียนคือ รอบ
บริเวณสิมช่างเขียนใช้สีน้าพลาสติกส่วนเรื่องพระมาลัยในศาลาการเปรียญช่างเลือกสีนามั
้ นมาเขียน
2.11 วัดโพธิ์ชุม
วัดโพธิ์ชุม อาเภอเมือง มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานอุโบสถหรือสิม โดยเขียนภาพ
พระประจาวันวันเกิด รวมทั้งมีการเขียนภาพของพระราหุล พระป่าเลไลย์รวมอยู่ด้วย ช่างเขียนเลือกใช้ส่ือสีน้ามัน
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสดงออก สีที่นามาเขียนเป็นสีหลักอันประกอบด้วย สีแดง สีนาเงิ
้ น สีเหลือง สีขาว
สีดา นอกจากนี้ยังมีสีอื่น ๆ ที่ชา่ งเขียนได้ผสมผสานจนเกิดสีใหม่ขนึ้ มา คือสีฟ้า
2.12 วัดคีรวี งษ์
วัดคีรีวงษ์ อาเภอเมือง เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณศาลาการเปรียญ มีเนื้อหาเรื่องราว
เกี่ ย วกั บ พุ ทธประวัติ ภาพนรกสวรรค์ ช่า งเขี ย นพยายามสร้ า งภาพ บรรยากาศใหม่ต ามทั ก ษะ จ านวนสี แ ละ
ความสามารถของตนเอง สีที่ช่างเขียนนามาใช้คือสีน้ามันในการเขี ยนภาพนรกสวรรค์ ส่วนภาพพุทธประวัตินั้น
เลือกใช้สีน้าพลาสติกมาเป็นสื่อในการเขียน
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3. วิเคราะห์การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย
3.1 ลักษณะของช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง มี 3 ลักษณะ คือ1)ช่างเขียนชาวบ้านที่ไม่ผ่าน
ระบบการศึ ก ษาและมีทั ก ษะการเขี ย น2) ช่ างเขี ย นที่ ผ่ านระบบการศึก ษา3) ช่า งเขี ย นที่ ผ่ านการฝึ ก ฝนจากช่า ง
ผู้ชานาญการ
3.2 ลักษณะเนื้อหาเรื่องราวในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประกอบด้วย1)พุทธประวัติ2)
ทศชาติชาดก3) พระเวสสันดรชาดก4) พระมาลัย5) รามเกียรติ์6) สังข์ศิลป์ชัย7) พระอาจารย์ช่อื ดัง
3.3 ลักษณะรูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมี 3 รูปแบบ ได้แก่1)การเขียนภาพแบบเล่า
เรื่องแบบต่อเนื่อง2)การเขียนภาพแบบแบ่งเป็นฉากหรือตอน3) การเขียนภาพแบบผสมผสานหลายเรื่องหลายตอนวาง
ไว้รวมกันในภาพเดียว
3.4 ลักษณะสีที่นามาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประกอบด้วย 1)สีน้าพลาสติก 2) สี
น้ามัน3) สีฝุ่น
3.5 ลักษณะเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมี 3 เทคนิค ได้แก่ 1)เทคนิคการลงสี แยก
เป็น1.1) เทคนิคการเกลี่ยเรียบ1.2) เทคนิคการเขียนแบบหยาบ1.3) เทคนิคการเขียนแบบแต้ม 2) เทคนิคการตัด
เส้นแยกเป็น2.1) การตัดขอบเส้นกรอบนอกแบบต่อเนื่อง2.2) การตัดเส้นแบบไม่ต่อเนื่องตลอดรูปทรง2.3) การเน้น
เส้นเฉพาะบริเวณที่เป็นเงา3) เทคนิคการสร้างภาพ แยกเป็น 3.1) เขียนตามต้นแบบ3.2) ประยุกต์และดัดแปลง
ให้มีรูปแบบเฉพาะของช่างเขียน3.3) สร้างขึน้ ตามทักษะและความชานาญของช่างเขียน
3.6 ลักษณะพื้นที่ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย
มีพ้ืนที่เฉพาะสาหรับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังดังนี้1) สิม หรือ อุโบสถ (ผนังด้านนอกและผนังด้านใน)2) ศาลา
การเปรียญ3) ศาลาเอนกประสงค์4) หอระฆัง
4. คุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลยเป็นการเขียนภาพประดับตกแต่งตัวอาคารสถาปัตยกรรม เช่น อุโบสถ
ศาลาการเปรียญ หอระฆัง โดยมีจุดมุง่ หมายเพื่อการตกแต่งอาคารให้มีความงดงาม รวมถึงการให้ญาติโยมที่มาร่วม
พิธีกรรมการบวชหรือการสวดของสงฆ์ในอุโบสถที่รออยูด่ ้านนอกได้เพ่งพิจารณาเนื้อหาเรื่องราวขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับสู่การนาไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี คุณค่าผลงาน
จิตรกรรมฝาผนังมีดังนี้1) คุณค่าด้านความรู้สึก 2) ความเชื่อความศรัทธา 3) คุณค่าด้านการสร้างสรรค์ 4) คุณค่า
ด้านเนื้อหาเรื่องราว 5) คุณค่าด้านรูปทรง 6) คุณค่าด้านรูปแบบ 7) คุณค่าด้านทัศนคติและคุณค่าด้านสังคม

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลยมีผลการศึกษาที่น่าสนใจและเป็นที่จะนามาใช้ในการ
อภิปรายดังนี้
1. ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเลย
จากการศึกษาพบว่า ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่เป็นช่างพื้นบ้านที่มีประสบการณ์ในการเขียน
มาบ้างและปัจจุบันก็ยังเขียนอยูเ่ ป็นผู้เขียนภาพขึน้ มา รูปแบบการเข้ามาเขียนของช่างพื้นบ้านคือเข้ามาติดต่อกับวัดว่า
ต้องการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดังเช่น ที่วัดศรีสัตตนาค ช่างเขียนเข้ามาติดต่อกั บทางวัดและให้ทางวัดประกาศ
ให้ญาติโยมเข้ามามีส่วนร่วมในการถวายปัจจัยให้กับวัด เช่น ภาพเขียนละ 200 บาท สาหรับรูปแบบการเขียนนั้นจะ
ความเรียบง่าย ซื่อ ตรงไปตรงมา ถึงจะมีตน้ แบบที่ชัดเจน แต่ด้วยทักษะในการเขียนที่ไม่แข็งแรงทาให้ภาพเกิดการ
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แปรเปลี่ ย นไปเป็ น รูปแบบใหม่ ผนวกกั บการขาดทั ก ษะการลงสี ทาให้ ภ าพไม่ต รงกั บต้น แบบเลย สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ (สุมาลี เอกชนนิยม, 2546) ที่พบว่า การนาเสนอเรื่องราวไม่มีแบบแผนเคร่งครัดนัก มักมีการใช้เส้น
รูปทรงและการซ้าของรูปทรงเพื่อการบอกทิศทางและความเคลื่อนไหวของรูปทรงโครงสร้าง สาหรับ เส้นที่ใช้ในการ
เขียนภาพนั้นมีทั้งเส้นจริงและเส้นเชิงนัยที่บอกความหมายต่าง ๆ เช่นเส้นที่ไม่สม่าเสมอของกรอบนอกรูปทรงองค์
พระพุทธเจ้า อาคารสถาปัตยกรรมและข้าวของเครื่องใช้เช่นเดียวกับ วรพรรณ ภูวิจารย์ (วรพรรณ ภูวจิ ารย์, 2545).
ที่พบว่าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนโดยชาวบ้านนั้นมักจะไม่มีกฏเกณฑ์การเขียนที่ตายตัวมากนัก มีการ
เลือกใช้สีอย่างอิสระ เช่น สีแดง สีเหลือง สีคราม สีดา และยังไม่แสดงตาแหน่งของบุคคลชื้นสูงด้วยการปิดทองตาม
เครื่องประดับแต่จะเลือกนาสีแดงมาใช้เป็นสีแทนเท่ทานั้น อย่างไรก็ตามช่างพื้นบ้านที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังยังมี
การเชื่อมโยงเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นอยูใ่ นสมัยนัน้ ๆ มาถ่ายทอดลงบนฝาผนังเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เรื่องของกรรมกับการดาเนินชีวิต
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก็ยังพบช่างเขียนร่วมสมัยที่มีการเขียนภาพตามแบบอย่างตะวัน ตก
โดยแบบอย่างการเขียนเป็นแบบจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย ซึ่งช่างเขียนเหล่านี้จะมีพ้ืนความรู้มีทักษะและความคิด
สร้างสรรค์ในการกาหนดรูปแบบและวิธีการทางานด้วยตนเอง ดังเช่น ช่างเขียนที่วัดสันยาวาส วัดป่าเนรมิตวิปัสนา
2. เนื้อหาเรื่องราวที่นามาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
จากการศึกษา พบว่า เนื้อหาที่นามาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังคือเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ ทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก แสดงให้เห็นว่า ช่างเขียนและผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา
เรื่องราวเพื่อมาสื่อสารกับพุทธศาสนิกชนเมื่อได้เดินทางเข้ามาฟังเทศฟังธรรมหรือทาบุญได้เห็นพระจริยวัตรของพระ
พุทธองค์ รวมถึงไดทราบถึงภารกิจของพระพุทธองค์ที่ต้องการค้นหาสัจจะธรรมสาหรับการสั่งสอน ตักเตือนให้
มนุษย์ให้เห็นถึงคุณค่าความดีงาม ดังที่ สุมาลี เอกชนนิยม(สุมาลี เอกชนนิยม, 2546) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า เรื่องราวที่
ช่างเขียนนาถ่ายทอดมักใช้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา เรื่องเล่าที่เป็นนิทานพื้นบ้าน เรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียม ประเพณีตา่ ง ๆ โดยมีรูปแบบของรูปทรงที่ถ่ายทอดเฉพาะตัว เช่น รูปทรงของบุคคลชั้นสูงเน้นความ
ประณีตของเส้น สัดส่วนสวยงาม แต่งกายแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ลีลาเป็นแบบนาฏลักษณ์ รูปทรงทหารข้า
ราชบริพารแต่งกายเลียนแบบของจริง รู ปทรงของชาวบ้านไม่เน้นความประณีต กิริยาท่าทางหลากหลาย การแต่ง
กายเลียนแบบของจริง รูปทรงบุคคลขั้นต่าสุดเขียนให้เห็นสัดส่วนที่ผิ ดปกติ รูปทรงของสัตว์ส่วนใหญ่นั้นช่างเขียน
เขียนได้อย่างถูกสัดส่วน และเป็นสัดส่วนที่สวยงาม ซึ่งมักจะพบเห็นเป็นการเขียนภาพสัตว์ในท้องถิ่นนัน้ ๆ เช่น ปลา
ฯลฯ จากการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนพระมหาชนก ที่มปี ลาในจินตนาการมาดาผุดดาว่ายในกระแสน้าที่เชี่ยว
กราก เช่นเดียวกับ (เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, 2549). ที่พบว่า เนื้อหางานจิตรกรรมฝาผนังมักมีเป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ และ (ประเทศ ปัจจังคะตา, 2541). ที่พบว่า เนื้อหาเรื่องราวที่นามาเขียนมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระ
มาลัยและพุทธประวัติ พุทธศาสนนิทาน วรรณกรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน และ เสมอ อนุรัตน์วิชัยกุล, 2536 ที่
พบว่า มีการนาความเชื่อและเรื่องราวทางพุทธศาสนามาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เช่น เรื่องทศชาติชาดก
3. สีที่นามาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
จากการศึกษาพบว่า สีที่ช่างเขียนเลือกนามาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่คือ สีน้า
พลาสติก แสดงให้เห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชา่ งเขียนมีความง่ายในการปฏิบัติการ
และการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง เพราะสี น้าพลาสติกเป็นสีที่มีความสะดวก ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีการใด ๆ ให้
ยุ่งยาก เพียงแต่นามาผสมน้าสะอาดช่ างเขียนก็สามารถเขียนภาพได้แล้ว รวมทั้งยังมีสีให้เลือกอีกมายไม่โดยที่ช่าง
เขียนไม่ตอ้ งมีการผสมเอง จากการผลการศึกษา พบว่า วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อาเภอด่านซ้าย มีการใช้สีน้าพลาสติก
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ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพมีความสวยงามตามแบบอย่างของต้นแบบและตามแนวคิดของช่างเขียนที่
มีความรู้ความสามารถในการเขียน จึงนาสีที่มีอยู่อย่างหลากมาใช้ได้เลย โดยไม่ตอ้ งมีการผสมสีข้นึ มาใหม่ ยกเว้นแต่
ตัวช่างเขียนต้องการให้เกิดปรากฏการณ์ของสีบนรูปทรงใหม่ ๆ หรือการสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ก็จะมีการเจือสีหนึ่ง
เข้าไปในอีกสีหนึ่งที่มีปริมาณมากกว่า เพื่อสร้างสีในลักษณะโทนสีให้เกิดขึ้นในภาพ
สาหรับการเลือกใช้สีเพื่อนามาใช้เขียนนั้นช่างเขียนจะเลือกใช้สีน้าพลาสติกสาหรับการทาภายนอก
เนื่องจากเป็นสีที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ถงึ สภาพการคลทนต่อสภาวะดินฟ้าอากาศ ลมฝน และระยะเวลาที่ภาพ
จะอยู่อย่างยาวนานไว้แล้ว และช่า งเขียนก็เกิดความมั่นใจ จึงเลือกนาสีน้าพลาสติกดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการ
ระบาย แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจากัดของงบประมาณของบางวัดที่ต้องการมีจิตรกรรมฝาผนัง ทาให้ช่างเขียนมี
ข้อจากัดในการเลือกนาสีมาใช้ ช่างเขียนของวัดบางวัดเชน วัดภูตูมวนาราม จึงเลือกสีนาพลาสติ
้
กที่เป็นสีหลัก เช่น
สีแ ดง สี เหลือ ง สี เขี ยว สี น้าเงิน สี ขาวและสีด ามาใช้ในการเขี ยน ในกรณี ที่ถ้ าภาพที่ น ามาทาเป็น ต้น แบบมีสี ที่
แตกต่างจากสีที่มีอยู่ช่างเขียนก็จะผสมผสานให้เกิดสีตามแบบมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญผกา นันท
ดิลก, 2541 ที่พบว่า จิตรกรรมฝาผนังที่ช่างเขียนปัจจุบันใช้มักเลือกสีสังเคราะห์มาใช้ในการเขียนอย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาทาให้เห็นว่า การที่ช่างพื้นบ้านเลือกนาสีสมัยใหม่มาใช้ในการเขียนภาพนัน้ สาเหตุหลายประการดังนี้ 1) เป็น
สีที่มีคุณสมบัติทนต่อแสงแดด ความร้อน 2) สามารถนามาใช้ได้โดยง่ าย และมีความสะดวกต่อการใช้ ไม่ต้องผ่าน
กระบวนการและขั้นตอนมากมาย 3) มีความสวยงามมากกว่าเพราะมีคุณสมบัติของสีที่สดใส สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่ดูของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนมากกว่าการเลือกใช้สีฝุ่น ซึ่งมีสีทึบ 4) ราคาถูก ซึ่งช่างก็สามารถ
เลือกซื้อได้ตามร้านค้ าขายวัสดุครุภัณ ฑ์โดยทั่วไป และยังมีหลายระดับราคาให้เลือกด้วย 5) มีจานวนสีให้เลือ ก
นามาใช้ได้หลากหลายกว่าสีฝุ่น 5) เก็บรักษาง่าย ไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนมายมายในการเก็บรักษา
อย่างไรก็ตามก็มีวัดที่ได้สร้างมานานกว่า 150 ปีที่มกี ารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยการใช้สีฝุ่นหรือ
สีจากธรรมชาติ ดังที่ เนือ้ อ่อน ขรัวทองเขียว, 2549 ได้ค้นพบว่า จิตรกรรมฝาผนังมีการเขียนด้วยสีฝุ่นเทคนิคโบราณ
ดังนัน้ การเขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมนับตัง้ แต่วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคการเตรียมพื้นเพื่อให้
สีติดอยู่บนผนังสิมได้อย่างยาวนาน เช่น การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดโพธิ์ชัย อาเภอนาแห้ว โดยใช้ ใช้สีแดง
สีแ สด สี เหลือ ง สี ข าว สีด า เป็ น สีห ลั ก ในการระบายสี ซึ่งภาพจิ ต รกรรมฝาผนั งที่ เขีย นด้ว ยเทคนิค โบราณนั้น
ก่อให้เกิดความงามในความรู้สึกและสร้างความซาบซึ้งใจได้มากกว่ าภาพเขียนโดยการใช้ส่อื วัสดุสมัยใหม่ เนื่องจาก
ภาพเหล่านี้มักผ่านระยะเวลาในการเขียนมานาน ทาให้ผู้ชมส่วนใหญ่เกิดการเห็นคุณค่าในวิธีการคิด การทางานและ
ตัวภาพที่ปรากฏออกมาผ่านผนังทั้งด้านในและด้านนอกอย่างยิ่งใหญ่
4. เทคนิคการสร้างจิตรกรรมฝาผนัง
จากการศึกษาพบว่า ช่างเขียนส่วนใหญ่ที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดจังหวัดเลย จะนารูปแบบของ
ภาพเขียนที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงตามความถนัด ตามจานวนของงบประมาณ และทักษะของตนเองแสดงให้เห็นว่า
ช่างเขียนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิม ๆ ที่มีความเชื่อว่า เรื่องของศาสนาและเรื่องราวของพระพุทธ
องค์ไม่สามารถสร้างใหม่หรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ใหม่ได้ ดังนั้นภาพเขียนที่พบเห็นส่วนใหญ่ ที่เป็นเรื่องราวพุทธ
ประวัติ ทศชาติชาดก หรือ พระมาลัย จึงมีรูปแบบที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป นอกจากนี้จากการศึกษาของ เดชา
ศิ ริ ภ าษณ์ , 2549 ยั ง พบว่ า ช่ า งเขี ย นพื้ น บ้ า นมั ก เลื อ กใช้ เทคนิ ค ดั้ ง เดิ ม แบบชาวบ้ า นทั้ ง จากวั ส ดุ แ ละการจั ด
องค์ประกอบศิลป์ ส่วนช่างเขียนที่ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษามาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนัน้ มักแสดงออก
ถึงทัก ษะการเขีย น การระบายสี การจัด องค์ประกอบ และการสร้างเรื่องราวในระดับที่ สูง ดังเช่ นที่ วัดป่ าเนรมิต
วิปัสสนา อาเภอด่านซ้าย ที่ช่างเขียนนาเอาวัสดุสมัยใหม่อย่าง สีอคริลิกมาเขียนภาพบนผนัง ผ่านทักษะการเกลี่ย
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เรียบและการสร้างผิวสัมผัสผ่านการกรทุ้งด้วยแปรงและการสร้างผิวสัมผัสลวงบนวัตถุที่เป็นองค์ประกอบของภาพ
ขึน้ มา
อย่างไรก็ตามผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏออกมาถึงแม้จะมีกลิ่นไอของภาคกลางแต่ช่างเขียนก็ได้
ปรับประยุกต์ให้มีลักษณะของตนเอง ผ่านการวาดเส้นรูปทรงโครงสร้าง การลงสีที่อาจมีข้อจานวนของงบประมาณ
ในจานวนน้อยทาให้ช่างต้องมีการใช้สีที่มีอยู่แปรค่าของสีออกเป็นสีอ่ืน ๆ ให้มีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นภาพเขียนที่เป็น
เรื่อ งราวเดี ย วกั น แต่ ค นละวั ด อาจมี ค วามเหมื อ นกั น ในตั ว รู ป แต่ แ ตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งบรรยากาศ สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ เสรภูมิ วรนิมมานนนท์ , 2547 ที่ว่าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนับว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงภูมิ
ปัญญาของจิตรกรชาวไทยยุคใหม่ที่ถ่ายทอดตามแบบอย่างครูยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างละม้ายคล้ายคลึงในเชิง
รูปแบบและกรรมวิธีการเขียนแบบ เช่นเดียวกับการวิจัยของไทยโรจน์ พวงมณี , 2550 ที่พบว่า ผลงานจิตรกรรมที่
ช่างพื้นบ้านเขียนขึ้นมานั้นมักมีลักษณะที่เรียบง่าย เขียนตามความรู้สึกในความเชื่อความศรัทธาในบวรพุทธศาสนา
ดังนัน้ การเขียนจึงมีอิสระทัง้ วิธีการเขียนและการเลือกใช้สี รวมถึงเรื่องของการวางตาแหน่งของภาพด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เช่น ส านั กพุ ทธศาสนา กรมศิล ปากร ส านั ก ศิล ปวั ฒ นธรรม เข้า มาให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับคุณค่าและความสาคัญของผลงานจิตรกรรมที่อยู่ในวัดแก่บุคลากรที่เกี่ยวเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน องค์การ
บริหารส่วนตา เจ้าอาวาสของวัด
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีการเขียนแบบโบราณ เพื่อให้คงอยู่ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารให้ ค วามรู้กั บเยาวชนในชุม ชนได้ เรีย นรู้ เกี่ย วกั บจิ ต รกรรมฝาผนั งผ่ านหลั ก สู ต รระยะสั้ น หรือ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
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มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมรูปแบบการจับสัตว์น้าในกว๊านพะเยาใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
A legal measure to promote a stainable usage of fishery method in Kwan Phayao
วิทูรย์ ตลุดกำ1* ปิยอร เปลี่ยนผดุง1 และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล2
Withoon Taloodkum1*, Piya-orn Plianpadoong1 and Santiwat Pithakpol2
บทคัดย่อ
กำรวิจั ยนี้มีวัต ถุประสงค์ เพื่อศึกษำหำมำตรกำรทำงกฎหมำย สำรวจปัญ หำและอุปสรรคทำงกฎหมำย
กำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรจับสัตว์นำในกว๊
้
ำนพะเยำให้เหมำะสมกับชนิด ขนำด และปริมำณสัตว์น้ำโดยริเริ่มจำก
ชุมชนให้สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน โดยวิจัยสำรวจมำตรกำรทำงกฎหมำย ร่วมกับสนทนำกับผู้นำชุมชน
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ มำตรกำรทำงกฎหมำยที่ส่งเสริมสิทธิชุมชนในกำรจับสัตว์น้ำ คือ รัฐธรรมนูญ แห่ง
รำชอำณำจัก รไทย พ.ศ. 2550 แต่ก ำรกำหนดที่ รักษำพืชพั นธุ์ ขำดกำรมีส่ วนร่วมของชุมชน อดี ตมี ค วำมขัด แย้ง
ระหว่ำงรัฐกับชำวประมงพื้นบ้ำนและสมำนฉันท์เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ร่วมสร้ำงเขตอนุรักษ์ 17 เขต ห้ำมจับสัตว์
น้ำทุกชนิดหำกฝ่ำฝืนจะมีกำรปรับค่ำควำมเสียหำย แต่ยังไม่มีกำรรับรองกฎเกณฑ์ของชุมชนอย่ำงชัดเจน กำรวิจัยนี้จึง
เสนอแนะให้ ชุมชนประมงพื้นบ้ำน ประมงจังหวัดพะเยำ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับรองเขตอนุรักษ์ ชุมชนให้
ชัดเจน ทบทวนผลกระทบเขตที่รักษำพืชพันธุ์โดยให้ชุมชนประมงพื้นบ้ำนมีส่วนร่วม และกำหนดรูปแบบกำรจับสัตว์น้ำ
ในปัจจุบันให้เหมำะสมกับสภำพกำรประมงเพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
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
1
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2 School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail: pigatoon@gmail.com

2738

Proceedings

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
กำรจับสัตว์ในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสิทธิชุมชนอย่ำงหนึ่ง ดังที่ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 66 บัญญัติว่ำ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและ
ยั่ งยืน” จำกบทบั ญญั ติของรัฐธรรมนู ญจะเห็ นได้ ว่ำชุ มชนมีสิ ทธิ ในกำรจั ดกำร บำรุ งรักษำ และกำรใช้ประโยชน์ จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในทรัพยำกรแหล่งน้ำขนำดใหญ่ ดังเช่น กว๊ำนพะเยำซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืด
ขนำดใหญ่ของประเทศไทย ที่ตั้งอยูใ่ นจังหวัดพะเยำ พื้นที่รอบกว๊ำนพะเยำมีประชำชนและชุมชนต่ำง ๆ อำศัยอยูโ่ ดยรอบกว๊ำน
มำเป็นเวลำนำน ประชำชนและชุมชนต่ำง ๆ เหล่ำนั้นมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับกว๊ำนมำโดยตลอด ทั้งกำรใช้น้ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภคหรือเพื่อกำรเกษตรกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น้ำซึ่งเป็นทรัพยำกรร่วมกันเป็นสิทธิ
ตำมกฎหมำยของชุมชน กำรจับสัตว์นำเพื
้ ่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลำ อำจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน อันได้แก่
1. เพื่อนำไปใช้ในกำรบริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อประโยชน์เชิงพำณิชย์ หรือ 3. เพื่อประโยชน์ด้ำนควำมบันเทิงหรือนันทนำกำร
เช่น กีฬำตกปลำ เป็นต้น จำกรูปแบบกำรจับสัตว์นำที
้ ่หลำกหลำยเพื่อประโยชน์ที่แตกต่ำงกันเหล่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำหำกมีกำร
จับสัตว์ที่ไม่สอดคล้องกับประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของชุมชน อำจนำไปสู่กำรจับสัตว์นำในรู
้ ปแบบที่ไม่เหมำะสมและทำให้
สัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำมีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรใช้ประโยชน์ของชุมชนหรืออำจสูญพันธุ์ไปได้ ประกอบกับแนวโน้มกำร
พัฒนำแหล่งน้ำกว๊ำนพะเยำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมำกขึ้น จึงเป็นที่คำดหมำยได้ว่ำจะต้องมีกำรใช้ทรัพยำกรสัตว์น้ำเพื่อ
รองรับกำรท่องเที่ยวในอนำคต เช่น กำรจับสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์เชิงพำณิชย์ กำรจับสัตว์น้ำเพื่อกำรกีฬำและควำมบันเทิง
รูปแบบกำรจับสัตว์นำเหล่
้ ำนี้อำจสร้ำงผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนในกำรใช้ทรัพยำกรสัตว์เพื่อกำรอุปโภคบริโภคได้ แม้จะมี
มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุม กำกับ ดูแล กำรจับสัตว์นำก็
้ ตำม แต่มำตรกำรทำงกฎหมำยเหล่ำนัน้ อำจไม่สอดคล้อง
กับสิทธิชุมชนและแนวโน้มกำรพัฒนำแหล่งน้ำกว๊ำนพะเยำที่จะมีรูปแบบกำรจับสัตว์นำอั
้ นหลำกหลำย ดังนัน้ เพื่อให้มีกำรจับ
สัตว์น้ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน จึงควรแสวงหำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ส่งเสริมอันเหมำะสมกับรูปแบบกำรจับสัตว์นำใน
้
กว๊ำนพะเยำ โดยคำนึงถึง ชนิด ขนำด และปริมำณที่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรใช้สัตว์น้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรูปแบบกำร
จับสัตว์นำนี
้ ้จะต้องเกิดขึ้นจำกกำรริเริ่มเสริมสร้ำงโดยชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ วิธีกำร และเครื่องมือ ที่ประชำชน
และชุมชนรอบกว๊ำนใช้ อันจะนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์นำอย่
้ ำงยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อหำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่สง่ เสริมสิทธิชุมชนในกำรจับสัตว์น้ำ สำรวจปัญหำและอุปสรรคทำงกฎหมำย
ในกำรใช้สิทธิของชุมชนในกำรจับสัตว์น้ำ กำหนดแนวทำง รูปแบบกำรจับสัตว์นำให้
้ เหมำะกับชนิด ขนำด และปริมำณ
ของสัตว์นำ้ โดยกำรริเริ่มของชุมชนให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สภำพปั ญ หำทรั พ ยำกรประมงในกว๊ำนพะเยำ ผู้ วิจั ยเสนอกรอบแนวคิ ด และสมมุ ติฐำนว่ำ จ ำเป็ น ต้อ งมี
มำตรกำรทำงกฎหมำยที่ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องชุม ชนรอบกว๊ำนพะเยำเพื่ อ กำรจั บ สั ต ว์น้ำใช้ป ระโยชน์ อ ย่ำ งยั่ งยื น มี
มำตรกำรทำงกฎหมำยบังคับใช้ได้และสอดคล้องกับวิ ถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำเพื่อขจัดปัญหำควำมขัดแย้ง
และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำโดยบุคคลต่ำงถิ่นที่ไม่ได้เป็นบุคคลในชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ
มำตรกำรทำงกฎหมำยนี้จะต้องเป็นมำตรกำรที่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและภูมปิ ัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถ
ใช้บังคับได้จริง กว๊ำนพะเยำเป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้ำจืดและจับสัตว์น้ำจืดขนำดใหญ่ในภำคเหนือของประเทศไทย
เดิมทีนั้นกว๊ำนพะเยำตั้งอยู่ในเขตอำเภอพะเยำ จังหวัดเชียงรำย ซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ กว๊ำน
พะเยำเกิดขึน้ ตำมคำแนะนำจำกผลกำรศึกษำลงพื้นที่ตงั้ แต่ พ.ศ. 2466 ของ ดร.ฮิว แมคคอร์มคิ สมิท (H.M Smith) ที่
ปรึกษำแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตรำธิกำรสมัยนัน้ [1] ขนำดพื้นที่เดิมของกว๊ำนพะเยำนั้นไม่ใหญ่มำก แต่โดยผล
ของคำแนะนำดังกล่ำวจึงมีกำรเวนคืนที่ดินเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยกำรออกเป็น “พระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตต์หวงห้ำม
ที่ดินบริเวณกว๊ำนพะเยำ อำเภอพะเยำ จังหวัดเชียงรำย พุทธศักรำช 2482”[2] และโดยผลของคำแนะนำของ ดร.ฮิว
แมคคอร์มคิ สมิท ดังกล่ำวจึงมีกำรสร้ำงประตูกั้นน้ำขึ้นระหว่ำงช่วง พ.ศ. 2483 ถึง 2484[3] กำรกำหนดพื้นที่เวนคืน
ดังกล่ำวมีหลักกำรชัดเจนให้พ้ืนที่กว๊ำนพะเยำเป็นเขตหวงห้ำ มมีไว้เพื่อประโยชน์ในกำรบำรุงรักษำพืชพันธุ์สัตว์น้ำ[4]
โดยรัฐบำลในเวลำนั้นอำศัยอำนำจตำมมำตรำ 5 แห่ง “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอัน
เป็นสำธำรณะสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักรำช 2478” และกำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดเข้ำหักร้ำงจัดทำหรือปลูกสร้ำงด้วย
ประกำรใด ๆ ในที่ดินนัน้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกเจ้ำหน้ำที่[5] จำกนัน้ พื้นที่เวนคืนที่ดินและกำหนดแนว
เขตดังกล่ำวดังกล่ำวได้ถูกนำไปสร้ำงเป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยกำรดูแลของกรมประมง กระทรวงเกษตรตรำธิ
กำร ปัจจุบันคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจำกนี้ยังอยูใ่ นกำรดูแลของกระทรวงมหำดไทยด้วยภำยใต้พระรำช
กฤษฎีกำดังกล่ำว
ปัจจุบันเนื้อที่เขตกว๊ำนพะเยำมีขนำดใหญ่ซึ่งประมำณกันว่ำมีเนื้อที่จำนวน 12,831 ไร่ 1 งำน 26.60 ตำรำง
วำ ตำมหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง พย.0149 ที่ให้ไว้เมื่อ พ.ศ. 2540[6] อย่ำงไรก็ดี เนื้อที่ ดังกล่ำวยังไม่ใช่เนื้อที่
แท้จริงทั้งหมดเพรำะกำรรังวัดเกิดขึ้นตัง้ แต่ปี พ.ศ.2529 ซึ่งแนวเขตยังไม่ชัดเจนเพรำะมีข้อพิพำทโต้แย้งกับประชำชน
ในพืน้ ที่โดยเฉพำะพืน้ ที่ดำ้ นทิศเหนือสะพำนขุนเดช[7] นอกจำกนั้นแล้วพื้นที่กว๊ำนพะเยำจึงถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สิน
ของรัฐโดยได้กำหนดให้เป็นที่รำชพัสดุ เลขที่ พย.07[8] และรับผิดชอบดูแลของกรมประมง โดยอำศัยอำนำจในกำร
จัดกำรพื้นที่จำกพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 เมื่อพื้นที่กว๊ำนพะเยำมีขนำดใหญ่และมีชุมชนอำศัยอยูร่ อบๆ
เป็ น จ ำนวนมำก ชุม ชนได้ ใช้ประโยชน์จ ำกกำรจั บสั ตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำเพื่ อ กำรบริโภคในครัวเรือ น แต่เพื่ อกำร
เพำะพันธุ์สัตว์น้ำจึงมีกำรกำหนดแนวเขตพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์หวงห้ำมมิให้บุคคลเข้ำไปทำกำรประมงโดยมีประกำศ
ห้ำมตั้งแต่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2485 ตำมประกำศเรื่อง “ประกำศกะซวงกเสตรำธิกำร เรื่อง กำหนดไห้ใช้เครื่องมือบำง
หย่ำงทำกำรจับสัตว์น้ำพำยในบริเวณเขตไกล้เคียงที่หวงห้ำมรักสำพืชพันธุ์ กว๊ำนพะเยำ ในท้องที่จังหวัดเชียงรำย”
และต่อมำได้มีกำรแก้ไขใหม่ตำมประกำศ เรื่อง กำหนดกว๊ำนพะเยำเป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษำพืชพันธุ์ และ
กำหนดเครื่องมือที่อนุญำตให้ทำกำรประมง เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2492 ในปัจจุบันกำรจับปลำในกว๊ำนพะเยำมี
รูปแบบเครื่องมือที่หลำกหลำย เช่น ข่ำย ขนำดช่องตำ ประมำณ 5 – 8 เซนติเมตร และเบ็ด [9] เป็นต้น ผลของกำร
กำหนดเขตพื้นที่หวงห้ำมและอนุญ ำตบำงพื้นที่ให้ทำประมงเฉพำะบำงเครื่องมือดังกล่ำวเท่ำนั้น แม้จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรสงวนและเพำะพันธุ์ทรัพยำกรสัตว์นำในกว๊
้
ำนพะเยำ แต่ที่ผ่ำนมำก็พบปัญหำเกี่ยวกับกำรประมง กำร
ใช้พ้ืนที่ กำรจับทรัพยำกรสัตว์นำอยู
้ ่หลำยประกำรและจำกผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ อำทิเช่น พงษ์พันธ์ สุนทรวิภำต และ
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คณะ ศึกษำพบปัญ หำกำรจับสัตว์น้ำโดยคนต่ำงถิ่นซึ่งไม่ใช่บุคคลในชุ มชนรอบกว๊ำนพะเยำทำให้เกิดปัญ หำควำม
ขัดแย้งและกำรใช้ทรัพยำกรและกำรจับสัตว์น้ำเป็นอย่ำงยิ่ง ปัญหำกำรจับกุมชำวประมงที่ทำผิดกฎหมำยมีปัญหำน้อย
เพรำะชำวประมงยอมรับกำรจับกุมกำรทำผิด กฎหมำยประมง และชำวประมงมีค วำมรู้น้อ ยที่สุ ดเกี่ย วกั บกำรใช้
เครื่องมือประมงภำยใต้กฎหมำย[10] พยุหำด มูลเมือง ศึกษำพบปัญหำที่เกิดกับกว๊ำนพะเยำ คือ กิจกรรมกำรใช้ที่ดิน
แตกต่ำงกัน มีส่วนสัมพันธ์กับกำรใช้ทรัพยำกรของกว๊ำนพะเยำแตกต่ำงกัน และมีส่วนสัมพันธ์ในกำรใช้แหล่งน้ำ ได้แก่
เป็นแหล่งประมง แหล่งท่องเที่ยว และกำรพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรม นอกจำกนีก้ ิจกรรมกำรใช้
ที่ดินมีส่วนระบำยน้ำเสียลงสู่กว๊ำนพะเยำ ตลอดจนพบปัญหำควำมเสื่อมโทรมของกว๊ำนพะเยำ ได้แก่ ปัญหำน้ำเสีย
ปัญหำกำรตื้นเขิน และปัญหำของกำรรุกล้ำพื้นที่ชำยฝั่ง กำรพัฒนำเมือง จะส่งผลให้เกิดกำรใช้นำเพิ
้ ่มขึน้ จำกเดิมถึง 5
เท่ ำ มีกำรใช้กว๊ำนพะเยำเป็ นแหล่ งท่ องเที่ย ว และกำรพั ก ผ่ อนหย่อ นใจ และแหล่งประมง[11] สรัชชำ สุ ริยกุ ล ณ
อยุธยำ ศึกษำพบว่ำควำมร่วมมือในกำรจัดกำรป่ำชุมชนยังมีระดับต่ำ ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน คนส่วนใหญ่มุ่ง
แต่เรื่องประโยชน์ในกำรจับปลำเท่ำนัน้ ไม่มีกำรอนุรักษ์และป้องกันพื้นที่ป่ ำชำยน้ำแต่อย่ำงไร สำเหตุอำจคือ ไม่มกี ำร
กำหนดสิทธิของพื้นที่ป่ำชำยน้ำชัดเจน มีกำรบุกรุกที่ดินต่อเนื่อง ประชำชนไม่มีส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำของรัฐบำล
ควำมเป็นชุมชนเหนียวแน่นและควำมผูกพันกับกว๊ำนพะเยำลดลง[12]

วิธีวิทยาการวิจัย
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดำเนินวิจัยวิจัยเอกสำรมุ่งเน้นสำรวจมำตรกำรทำงกฎหมำยภำยในประเทศ เช่น
บทบัญ ญั ติต่ำง ๆ จำรีตประเพณี แห่งท้ องถิ่น หลัก กฎหมำยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สิทธิจับสัตว์น้ำของชุมชน
มุง่ เน้นสำรวจมำตรกำรทำงกฎหมำยของต่ำงประเทศที่เป็นแนวทำงที่ดีที่สุด เป็นแนวทำงกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสม
ประกอบกับกำรวิจัยภำคสนำม โดยสำรวจรูปแบบกำรจับสัตว์นำของชุ
้
มชนในปัจจุบัน ทั้งวิธีกำร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ใช้ และสัมภำษณ์ สนทนำกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชำวประมง ผู้ประกอบกำรที่ใช้ประโยชน์จำกสัตว์น้ำ สำรวจข้อมูลใน
หนองหำนและบึงบอระเพ็ดเปรียบเทียบกับกว๊ำนพะเยำ จัดเวทีวงเสวนำทำงวิชำกำรในแต่ละชุมชนรอบกว๊ ำนพะเยำ
รวมทั้งชุมชนต้นน้ำ และชุมชนปลำยน้ำ ตลอดจนจัดเวทีเสวนำร่วมกับหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง และจัดเวทีเสวนำ
ร่วมกันทั้งชำวประมงร่วมกับหน่วยงำนรัฐด้วย

ผลการศึกษา
1. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกว๊านพะเยา
“ในน้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว”[13] เป็นคำกล่ำวให้เห็นสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของกำรหำปลำเป็นอำหำร โดยเฉพำะใน
แม่นำ้ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมำก กำรจับปลำเป็นอำหำรเป็นวิถีชีวิตที่มีกำร
“แลกเปลี่ยน” และ “ถ่ำยทอด” ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในกว๊ำนพะเยำจะต้องมี
องค์ประกอบที่สำคัญอันดับแรก คือ ผู้มีสิทธิมสี ่วนร่วมในกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์ ซึ่งได้แก่ รัฐ ชุมชน บุคคล และ
ท้องถิ่น ภำยใต้มำตรกำรทำงกฎหมำยที่รับรองคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน จำกกำรศึกษำมำตรกำรทำง
กฎหมำยพบว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 66 รับรองสิทธิในกำรจับสัตว์น้ำอัน
เป็นทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนประมงใช้ประโยชน์โดยเฉพำะบริโภคในครัวเรือนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคลและ
ชุมชน สิทธิดังกล่ ำวเริ่มมีควำมชัดเจนทำงกฎหมำยตำมที่รัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญ ญั ติ
รับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมไว้ตำมมำตรำ 46 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วน
ร่วมกับรัฐและชุมชนในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่องตำม
มำตรำ 56 “สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชนในกำรบ ำรุ ง รั ก ษำ และกำรได้ ป ระโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำรคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้ อม
เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ
หรือคุณภำพชีวิตของตน ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ” แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิของ
บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมไว้ แต่เกิดควำมไม่ชัดเจนจนสิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิม
ไม่อำจใช้บังคับได้เพรำะบทบัญญัตทิ ี่มีคำว่ำ “ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” ตัวอย่ำงเช่นปัญหำดังต่อไปนี้ คำพิพำกษำ
ศำลฎี ก ำที่ 5818/2549 ซึ่ ง สรุ ป ได้ ว่ ำ [14] โจทก์ ที่ 3 ถึ ง โจทก์ ที่ 19 อ้ ำงว่ำ เป็ น บุ ค คลในชุม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ งเดิ ม ตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 46 นั้น แต่ศำลฎีกำเห็นว่ำ โจทก์ดังกล่ำว ยังไม่มีอำนำจฟ้อง
จำเลยเพรำะ ค ำว่ำ “ชุมชนท้องถิ่น ดั้งเดิ ม ” ยังไม่มีคำนิย ำมควำมหมำยหรือขอบเขตที่แน่นอน และมำตรำ 46 ที่
บัญญัตไิ ว้ว่ำ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติ และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” ข้อควำมในตอนท้ำยที่ว่ำ
“ทั้งนีต้ ำมที่กฎหมำยบัญญัติ” จึงเป็นเงื่อนไขที่จะต้องรอให้มีกฎหมำยบัญญัตอิ อกมำตำมมำตรำนีเ้ สียก่อน ดังนัน้ เมื่อ
ในขณะที่มีกำรฟ้องคดีน้ี ปรำกฏว่ำยังไม่มีกฎหมำยบัญญัติออกมำใช้บังคับ จึงยังไม่อำจถือได้ว่ำมีกำรโต้แย้งเกี่ ยวกับ
สิทธิหรือหน้ำที่ของโจทก์ดังกล่ำว จึงไม่มอี ำนำจฟ้องและไม่มสี ิทธิฎีกำอีกด้วย
กำรตีควำมสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนดังกล่ำวได้กลำยเป็นปัญหำสำคัญทำให้สิทธิที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ไม่เกิดผลในทำงปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อร่ำงรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2550 จึงตัดถ้อยคำปัญหำคำว่ำ “ทั้งนี้
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” ออกไป อีกทั้งยังได้เพิ่มลักษณะของชุมชนที่เป็นที่รวมกันของบุคคลเพิ่มเติมขึ้น คือ ชุมชน
และชุมชนท้องถิ่นตำมมำตรำ 66 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติและมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ” นอกจำกนั้นยังมีหลักกำรใหม่ให้สิทธิในกำรฟ้องร้องหน่วยงำนของรัฐที่ไม่ปฏิบัติ
ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังที่บัญญัติในมำตรำ 67 วรรคแรก “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
กำรอนุรักษ์ บำรุงรักษำและกำรได้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำร
คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรำยต่ อ สุ ข ภำพอนำมั ย สวั ส ดิ ภ ำพ หรือ คุ ณ ภำพชีวิต ของตน ย่อ มได้ รับควำมคุ้ ม ครองตำมควำม
เหมำะสม” และวรรคท้ำย “สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัตหิ น้ำที่ตำมบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง”
ทั้งมำตรำ 66 และมำตรำ 67 ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่ร่วมกันเป็นชุมชนในกำรมีส่วนร่วมได้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติ และรับรองสิทธิของชุมชนให้สำมำรถฟ้องร้อ งหน่วยงำนของรัฐเพื่อบังคับใช้สิทธิของชุมชนให้
เป็นไปตำมที่รัฐธรรมนูญ ดังนั้น หน่วยงำนของรัฐจึงจำเป็นต้องเคำรพในสิทธิของชุมชน ผลทำงกฎหมำยที่เกิดขึ้นต่อ
สิทธิชุมชนทำให้ชุมชนใช้บังคับสิทธิได้อย่ำงแท้จริง แม้จะมีปัญหำกำรตีควำมสภำพบังคับของสิทธิชุมชนดังกล่ำวใน
ช่วงแรกของกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญ บ้ำง คือ กำรตีควำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเกี่ยวกับสิทธิของ
บุคคลและชุมชนตำมมำตรำ 67 ดังเช่น บันทึกสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ 491- 493/2552 สรุป
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สำระได้ว่ำ[15] “โดยหลักของกำรตรำกฎหมำยต้องถือว่ำ เมื่อได้มีกำรประกำศกฎหมำยฉบับใดในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้ว ผลใช้บังคับของกฎหมำยฉบับนัน้ ย่อมเริ่มตัง้ แต่วันที่กำหนดในกฎหมำยฉบับนัน้ โดยหลักดังกล่ำวรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิ่งหำคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่ได้ประกำศรัฐธรรมนูญ ในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และถือว่ำสิทธิชุมชนตำมส่วนที่ 12 ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมำตรำ 66 และมำตรำ 67 ได้เกิดขึ้นและ
ได้ รับกำรคุ้ ม ครองแล้ ว ตำมรัฐ ธรรมนู ญ อย่ำงไรก็ ดี แม้ สิ ทธิ ดั ง กล่ ำวจะมีอ ยู่ต ำมรั ฐธรรมนู ญ แต่เมื่อ พิจ ำรณำ
บทบัญญัตมิ ำตรำ 303 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งบัญญัติวำ่ “ในวำระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้ำ
บริหำรรำชกำรแผ่นดินภำยหลังจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตำมรัฐธรรมนูญนี้ ดำเนินกำรจัดทำหรือปรับปรุง
กฎหมำยในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แ ล้วเสร็จ ภำยในเวลำที่ก ำหนด” แล้ วจะเห็ นว่ำยังจ ำเป็ นต้องมีกำรตรำกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรกำหนดรำยละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองกำรใช้สิทธินนั้ ขึน้ ใช้บังคับก่อน ซึ่งมำตรำ 303(1) ได้กำหนด
ระยะเวลำไว้ว่ำจะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปี นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ จึงต้อง
ถือว่ำบทบัญ ญั ติมำตรำ 67 ของรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีผลใช้บังคับทันที เพรำะมีบทเฉพำะกำลตำมมำตรำ 303(1)
กำหนดให้มีผลใช้บังคับภำยใต้เงื่อนไขที่ต้องมีกฎหมำยกำหนดรำยละเอียดเสียก่อน ดังที่กล่ำวมำแล้ว”
ปัญหำกำรตีควำมสิทธิชุมชนที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ตำมที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีควำมเห็นดังกล่ำวมีผลต่อ
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ อย่ ำงไรก็ดี มีควำมชัดเจนมำกขึ้นเมื่อศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ำสิทธิตำม
รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น สิ ท ธิ ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ทั น ที ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ฎหมำยออกมำบั ง คั บ ใช้ อี ก ครั้ ง ดั ง ค ำวิ นิ จ ฉั ยศำล
รัฐธรรมนูญที่ 3/2552 สรุปสำระสำคัญได้ว่ำ [16] “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 มีเ จตนารมณ์ให้
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้ มีสภาพบังคับได้ทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่
ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน” ดังนั้น เมื่อคำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญผูกพันองค์กร
ของรัฐทั้งหมดย่อมทำให้สิทธิของชุมชนได้รับกำรรับรองว่ำมีสภำพบังคับทันทีได้อย่ำงแท้จริง
ปั จจุ บัน มีก ฎหมำยที่ เกี่ย วกั บชุม ชนมำใช้บังคั บ คื อ พระรำชบั ญ ญั ติส ภำองค์ ก รชุม ชน พ.ศ. 2551 ซึ่ งมี
บทบัญ ญั ติที่สำคั ญ เกี่ ยวกับชุมชน สิ ทธิชุม ชน และสิ ทธิชุม ชนในกำรได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพ ยำกรธรรมชำติ เช่น
มำตรำ 21 ให้สภำองค์กรชุมชนตำบล มีภำรกิจดังต่อไปนี้ …. (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิกองค์กรชุมชนร่วมมือ
กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงำนของรั ฐ ในกำรจั ด กำร กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ และกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรธรรมชำติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน …. (6) จัดให้มีเวทีกำรปรึกษำหำรือกัน
ของประชำชนเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรให้ควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรือ เอกชนที่ มี ผ ลหรือ อำจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภำพ
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยำกรธรรมชำติ สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชน โดยกฎหมำยกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนของรัฐให้กำรส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนด้วย ดังเช่น มำตรำ 22 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนของรัฐส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมร่วมมือ รวมตลอดทั้งชีแ้ จงทำควำมเข้ำใจแก่
สภำองค์กรชุมชนตำบลและชุมชนทุกประเภทตำมที่ร้องขอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภำองค์กรชุมชนตำบลอยู่ใน
เขตอำจให้กำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรของสภำองค์กรชุมชนตำบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตำมที่กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กฎหมำยเกี่ยวกั บกำรปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอำนำจและหน้ำในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประชำชนในท้องถิ่น กล่ำวคือ พระรำชบัญญั ติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดอำนำจและหน้ำที่ใน
กำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีอำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำร

2743

Proceedings

ใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอำนำจและหน้ำที่ใน
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง กำรคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำป่ำ
ไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ให้
อำนำจหน้ำที่แก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล คือ มีหน้ำที่ต้องทำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คุ้มครอง ดูแล และ
บ ำรุ ง รั ก ษำทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น สิ ท ธิ ชุ ม ชนในกำรมี ส่ ว นร่ ว มได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะทรัพยำกรสัตว์น้ำ กำรจับสัตว์น้ำใช้ประโยชน์เพื่อกำรบริโภคย่อมเป็นสิทธิชุมชนที่
รัฐธรรมนูญรับรอง ดังนัยจำกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่ำว ประกอบกับคำวินิจศำลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 และ
พระรำชบัญญั ติองค์กรสภำชุมชน พ.ศ. 2551 ดังนั้น ภำยใต้หลักควำมเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญ ญั ติ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ใด ๆ ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐไม่อำจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ หำกขัดหรือแย้งย่อมไม่มีผลใช้
บังคับ บทบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดแย้งจะไม่อำจใช้บังคับให้เป็นอุปสรรคขัดแย้งต่อ
สิทธิชุมชน สิทธิของบุคคลที่ร่วมกันเป็นชุมชนในกำรมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นที่ชัดแจ้งว่ำ
ชุมชนมีสิทธิมีส่วนร่วมและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับรัฐหรือหน่วยงำนรำชกำร รำชกำรส่วนท้องถิ่น และบุคคลแต่ละ
คนมีสิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนเช่นกัน อย่ำงไรก็ดี ขอบเขตและลักษณะของสิทธิดังกล่ำวยังขำดควำมชัดเจน เมื่อมี
กำรใช้สิทธิจึงมักเกิดข้อพิพำทไปสู่ฝ่ำยตุลำกำรให้พิจำรณำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกำรตัดสินยืนยันสิทธิ ดังนั้น ปัจจุบัน
หน่วยงำนของรัฐ รำชกำรส่วนต่ำง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือประชำชน จึงปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์
ใหม่เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจกันอยู่ร่วมกันได้ ลดกำรใช้อำนำจและเคำรพสิทธิหน้ำที่ระหว่ำงกันมำกขึ้น เกิดควำมร่วมมือ
ร่วมใจในกำรแก้ไขปัญหำ เมื่อเกิดข้อเรียกร้องต่ำง ๆ โดยเฉพำะข้อเรียกร้องที่มำจำกชุมชน
สิทธิในการจับสัตว์น้าตามมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่ดีที่สุด
จำกผลกำรศึกษำของมอฟฟิต วีแลน และแจ็คสัน เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงในเขตแผ่นดินใน
อเมริกำเหนือ โดยเน้นย้ำว่ำ บริบททำงประวัติศำสตร์เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรประมงเป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรทำ
ควำมเข้ำใจและรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ กำรจัดกำรภูมปิ ระเทศ และกำรศึกษำ
ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์จะทำให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญ และข้อคิ ดที่จำเป็นในกำรบริหำรจัดกำร[17] และเห็นว่ำข้อมูล
เกี่ยวกับระบบนิเวศมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะนำมำใช้ในบริบทของกำรพัฒนำในระยะยำวและกำรตรวจสอบทบทวน
มำตรกำรที่ใช้อีกด้วย ในส่วนขององค์กร กฎหมำยและระเบียบที่นำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงในระยะ
เริ่มต้น มีควำมสับสนเกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของและกำรเข้ำถึงแหล่งน้ำภำยในประเทศ ชนชั้นสูงและขุนนำงมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สิน และไม่ได้ให้สิทธินั้นแก่ชนพื้นเมืองและปฏิเสธข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติด้วย ในช่วง
ปฏิวัติอ เมริ ก ำ จึ งได้ เปิ ด ให้ ส ำธำรณะได้ ใช้ทรัพ ยำกรในน้ำและผืน ดิ น ภำยใต้ห ลั ก สมบั ติส ำธำรณะ (Public Trust
Doctrine) กฎหมำยที่นำมำใช้ควบคุมกำรประมงเป็นกฎหมำยหนึ่งที่นำมำใช้ด้วย[18] กฎหมำยหลำยฉบับในรัฐฝั่ ง
ตะวันออกของสหรัฐอเมริกำได้นิยำมให้เขตที่ดินริมตลิ่ง (Riparian zones) อยู่ในควำมครอบครองของเอกชน ควำม
ล้มเหลวในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรประมงและระบบทรัพยำกรน้ำจึงเกิดขึ้นตำมมำ ในกรณี ของแคนำดำในแต่ละรัฐมี
กฎหมำยกำรประมงเป็นของตัวเอง กฎเกี่ยวกับกำรประมงส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ทรัพยำกรปลำซึ่งอำศัยในแม่น้ำแต่
ขยำยพันธุ์ในทะเล ปลำทะเล หรือปลำที่อยู่อำศัยในเขตชะวำกทะเล และหอยชนิดต่ำง ๆ และเส้นทำงกำรอำศัยและ
ย้ำยถิ่นของปลำผ่ำนเขื่อน ชำวแคนำดำรู้วำ่ กำรลดจำนวนหรือกำรขยำยพันธุ์มำกเกินไปส่งผลต่อกำรทำประมงน้ำจืด
ในเขตแผ่นดิน แต่รัฐขำดประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรเกินขนำด จำกกำรศึกษำพบว่ำ กฎระเบียบเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรกำรประมงส่วนใหญ่ จะให้ควำมสนใจกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
วิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรเน้นไปที่กำรรักษำทรัพยำกรกำรประมงให้ยั่งยืน โดยควบคุมกำรจับปลำ นอกจำกนี้
ทรัพยำกรกำรประมงอำจทำกำรอนุรักษ์โดยกำรเพำะพันธุ์ปลำอีกทำงหนึ่ง [19] ในส่วนของกำรประเมินคุณค่ำทำง
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สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของปลำประเภทต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไว้ตลอดเวลำ ในหลำยปีที่ผ่ำนมำ ปลำที่
ไม่ได้มีไว้เพื่อควำมบันเทิงและปลำที่ไม่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจถูกมองว่ำเป็น ‘ปลำขยะ’ (Trash fish) และถูกขจัดออกไป
จำกระบบเพื่อรักษำพันธุ์ปลำที่เป็นที่ต้องกำรเอำไว้ [20] ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970 ควำมตระหนักเกี่ยวกับภัย
คุ ก คำมต่อ ทรั พ ยำกรธรรมชำติแ ละสุ ข ภำพของมนุ ษย์มีเพิ่ม มำกขึ้น และส่ งผลต่อ กำรออกกฎหมำยภำยในของ
สหรัฐอเมริกำที่สำคัญหลำยฉบับ เช่น กฎหมำยสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ กฎหมำยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ กฎหมำย
คุณภำพอำกำศ กฎหมำยกำรจัดกำรชำยฝั่งทะเล และกฎหมำยอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรกำรประมง[21] นอกจำกนี้
ยังมีกำรนำเรื่องสิทธิของชนพืนเมือง (Aboriginal rights) มำใช้ด้วย โดยบทบำทของชนพื้นเมืองอเมริกันในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรประมงเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1970 มีกำรลงนำมในสนธิสัญญำกั บชนพื้นเมืองหลำย
ต่ำง ๆ สิทธิในทรัพยำกรประมงและสัตว์ป่ำค่อย ๆ ได้รับกำรรือ้ ฟื้นและตีควำมเพิ่มเติมโดยศำล และด้วยกระบวนกำร
เหล่ำนั้นเอง ทำให้คุณค่ำของภูมิปัญญำดั้งเดิมและกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันกลำยเป็นสิ่งสำคัญในกำรจัดกำรกำร
ประมง และถูกนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง[22]
2. ปัญหาทางกฎหมายที่มีการจับสัตว์น้าในกว๊านพะเยา
2.1 ปัญหาเขตที่รักษาพืชพันธุ์
พื้นที่ทำกำรประมง คือ ที่จับสัตว์น้ำ หมำยถึงที่ที่มีน้ำขังหรือน้ำไหล เขตพื้นที่พนื้ น้ำของกว๊ำนพะเยำ
ทั้งหมดกลำยที่เป็นที่จับสั ตว์น้ำ ตำมประกำศ เรื่อง กำหนดกว๊ำนพะเยำเป็นจับสัตว์น้ำประเภทที่รักษำพืชพันธุ์ และ
กำหนดเครื่องมือ ที่อนุญ ำตให้ทำกำรประมง พ.ศ. 2492 ประกำศฉบั บนี้ได้อำศัยอำนำจจำกพระรำชบัญ ญั ติกำร
ประมง พ.ศ. 2490 และประกำศฉบับนี้ได้แบ่งเขตพื้นที่จับสัตว์น้ำออกเป็นสองเขตที่เรียกว่ำเขตพื้นที่สีแดง และเขต
พื้นที่สเี ขียว หรือเขต 1 และเขต 2 ดังรำยละเอียดในภำพแผนที่

ภาพที่ 1 แผนที่แนบท้ำยประกำศ ฉบับลงวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2492
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จำกภำพแผนที่แนบท้ำยประกำศดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำพื้นที่หวงห้ำมทำกำรประมงเด็ดขำดครอบคลุมพื้นที่
ชุมชนแม่ตำ บ้ำนร่องไฮ ชุมชนประตูปรำสำท และแม่ใสบำงส่วน โดยเฉพำะชุมชนร่องไฮ และแม่ตำ ชุมชนจะได้รับ
ผลกระทบจำกเขตหวงห้ำมทำกำรประมงเด็ดขำด ในอดีตกำรจับปลำส่วนมำกเป็นกำรนำไปบริโภคในครัวเรือน แต่ใน
เขตหวงห้ำมเด็ดขำดนี้ไม่สำมำรถทำกำรประมงได้แม้จะทำเพื่อกำรบริโภคในครัวเรือน พื้นที่หวงห้ำมเด็ดขำดกลำยเป็น
พื้นที่อันตรำยสำหรับชำวประมง หำกชำวประมงชุมชนร่องไฮ หรือแม่ตำต้องกำรหำปลำจะต้องพำยเรือออกไปนอก
เขตหวงห้ำมเด็ดขำดเพื่อไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ เช่น เขตชุมชนสันช้ำงหิน ชุมชนสันกว๊ำน ในอดีตเกิดปัญหำควำมขัดแย้ง
กัน เองของชำวประมงเพรำะมีก ำรจั บปลำข้ ำมมำให้ เขตชุม ชนอื่น ๆ ผลกระทบนี้ได้ บรรเทำเบำบำงลงเมื่อ ชุม ชน
ชำวประมงตระหนักว่ำสิทธิในกำรจับสัตว์นำในกว๊
้
ำนพะเยำเป็นสิทธิชุมชน เกิดกระบวนกำรต่อสู้เรียกร้องกับหน่วยงำน
ของรัฐเพื่อให้แก้ไขปัญหำกำรจับปลำข้ำมเขตและกำรจับปลำในเขตหวงห้ำมเด็ดขำด เกิดกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิตำมกฎหมำยและกำรเรียกร้องของชุมชนชำวประมงมำกขึ้นอย่ำงชัดเจนเมื่อ พ.ศ. 2547

ภาพที่ 2 แสดงพืน้ ที่หวงห้ำมเด็ดขำด (สีแดง) และพืน้ ที่อนุญำตให้ทำประมง (สีเขียว) โดยผู้วิจัยระบำยสีเพิ่ม
จำกรูปแผนที่ดังกล่ำว ที่แสดงพื้นที่หวงห้ำมเด็ดขำด (สีแดง) และพื้นที่อนุ ญ ำตให้ทำประมง (สีเขียว) ซึ่ง
อนุญำตเฉพำะเครื่องมือเบ็ดต่ำง ๆ ลอบนอน ไซ จัม (ยกยอ) และสุ่ม เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนเท่ำนั้น เมื่อทำกำร
ทดลองระบำยสีในพืน้ ที่ตำมแนวที่ประกำศกำหนดจะพบเขตที่รักษำพืชพันธุ์ตำมกฎหมำยประมงจะครอบคลุมพื้นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเอกชนด้วย ส่งผลให้กำรจับสัตว์นำในพื
้
้นที่ดินของเอกชนต้องห้ำมตำมประกำศเขตนี้ไปด้วย ข้อจำกัดใน
กำรทำกำรประมงจึงไม่ได้มีอยู่เฉพำะในพื้นที่เขตกว๊ำนพะเยำเท่ำนั้น หำกแต่ครอบคลุมไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ รอบกว๊ำน
พะเยำด้วย ผลกระทบเช่นนี้ แม้จะมีผลในทำงปฏิบัติน้อยมำกเมื่อเอกชนทำกำรประมงในพื้นที่ของตนเอง รูปแบบ
วิธีกำรทำกำรประมงขึ้นอยูก่ ับเอกชน บุคคลแต่ละคนเพรำะตนเองเป็นเจ้ำของที่ดิน หน่วยงำนของรัฐที่ดูแลพื้นที่กว๊ำน
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พะเยำรับภำระหนักอยู่แล้วสำหรับพื้นที่กว๊ำนพะเยำทั้งหมด จึงเป็นไปได้ยำกที่จะมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปดูแลกำรทำ
ประมงในเขตพื้นที่เอกชนที่เป็นเขตที่รักษำพืชพันธุ์ ปัญ หำสำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ พื้นที่กว๊ำนพะเยำที่เป็นเขตที่
รักษำพืชพันธุ์มีสภำพเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่พ้ืนที่ลดลง โดยพิจำรณำได้จำกพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตต์หวงห้ำม
ที่ดินบริเวณกว๊ำนพะเยำ อำเภอพะเยำ จังหวัดเชียงรำย พุ ทธศักรำช 2482 และประกำศ เรื่อง กำหนดกว๊ำนพะเยำ
เป็นจับสัตว์นำประเภทที
้
่รักษำพืชพันธุ์ และกำหนดเครื่องมือที่อนุญำตให้ทำกำรประมง ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม
พ.ศ. 2492 ประกอบกับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ พย. 0149 พ.ศ. 2540

ภาพที่ 3 แผนที่แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตหวงห้ำมที่ดนิ รอบกว๊ำนพะเยำ อำเภอพะเยำ
จังหวัดเชียงรำย พุทธศักรำช 2482

ภาพที่ 4 แผนที่เขตกว๊ำนพะเยำตำมหนังสือ นสล. เลขที่ พย. 0149
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จำกข้ อ มู ล รู ป แผนที่ ดั ง กล่ ำ ว เมื่ อ พิ จ ำรณำเปรี ย บเที ย บพื้ น ที่ ก ว๊ำ นพะเยำตำมแผนที่ แ นบท้ ำ ยพระรำช
กฤษฎีกำฯ พ.ศ. 2482 และประกำศฯ เขตที่รักษำพืชพันธุ์ พ.ศ. 2492 จะเห็นได้ชัดเจนว่ำพื้นที่ทำกำรประมงของกว๊ำน
พะเยำได้หำยไปบำงส่วน คือ บริเวณน้ำแม่ตำและห้วยร่องห้ำที่ไหลมำสมทบกับลำน้ำอิงด้ำนบนของรูปแผนที่ พื้นที่
ดังกล่ำวเป็นจุดต้นน้ำจุดหนึ่งของกว๊ำนพะเยำ เมื่อประกำศฯ เขตที่รักษำพืชพั นธุ์กำหนดเขตกว๊ำนพะเยำดังกล่ำวใน
ประกำศแล้ว ทำให้เมื่อมีกำรออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) รูปแผนที่กว๊ำนพะเยำจึงมีลักษณะเช่นเดียวกัน
กับประกำศฯ คือ พื้นที่ส่วนน้ำแม่ตำและห้วยร่องห้ำหำยไป เขตกว๊ำนพะเยำจึงดูเหมือนกับมีเพียงถึงบริเวณบ้ำนต้นผึ้ง
บ้ำนร่องห้ำตรงบริเวณสะพำนขุนเดชเท่ำนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เขตกว๊ำนพะเยำที่หำยไปเท่ำนั้น ยังส่งผลให้เขตที่รักษำพืช
พันธุ์ไม่ได้ครอบคลุมบริเวณสะพำนขุนเดชขึ้นไปด้วย ทำให้ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำพื้นที่ดังกล่ำวสำมำรถทำกำรประมงได้
โดยไม่มีข้อจำกัดเพรำะไม่ได้อยู่ในเขตกว๊ำนพะเยำและไม่ ได้อยู่ในเขตที่รักษำพืชพันธุ์ ปัญ หำเขตกว๊ำนพะเยำไม่ใช่
เพียงแต่กำรสูญหำยไปเพรำะแผนที่กว๊ำนพะเยำไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงเท่ำนัน้ หำกแต่เกิดจำกผลกระทบ
จำกกำรที่เขตกว๊ำนพะเยำไม่ชัด เจนจนทำให้เอกชนขอออกเอกสำรสิทธิแสดงกรรมสิทธิ์ในพื้นที่รอบกว๊ำนพะเยำ
จำนวนมำก มีกำรใช้เอกสำรสิทธิเหล่ำนั้นแสดงชีแ้ จงเมื่อมีกำรตรวจสอบว่ำเป็นกำรรุกล้ำหรือไม่ เมื่อมีเอกสำรสิทธิมำ
แสดงจึงถือว่ำไม่ได้รุกล้ำ เอกชนหลำยพื้นที่รอบกว๊ำนพะเยำได้ก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงมำกขึ้นโดยกำรขนดินเข้ำไปใน
พื้นที่ของตนเองที่ติดกับกว๊ำนพะเยำและถมดินเข้ำไปในพื้นน้ำมำกขึน้ เหตุกำรณ์เหล่ำนีเ้ กิดขึ้นรอบ ๆ กว๊ำนพะเยำ เช่น
ภำพตัวอย่ำงนี้

ภาพที่ 5 ถมที่ดนิ รอบกว๊ำนพะเยำ
จำกภำพตัวอย่ำงดังกล่ำว เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำมีกำรถมดินลงไปบนพืน้ น้ำซึ่งอำจเป็นที่สงสัยได้วำ่ เป็นที่ดนิ
เอกชนหรือเป็นพื้นดินที่กว๊ำนพะเยำ แต่จำกภำพนี้แสดงให้เห็นว่ำที่ชำยตลิ่งหรือที่ดินติดกับแหล่งน้ำ ติดกับกว๊ำน
พะเยำซึ่งน่ำจะเป็นที่พักหรือที่อนุบำลของสัตว์น้ำขนำดเล็กได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว พื้นที่รอบกว๊ำน
พะเยำมีพชื น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจำนวนมำกแต่เมื่อเกิดเหตุกำรณ์เช่นนีเ้ กิดขึน้ พืชน้ำและพันธุ์ไม้นำที
้ ่เป็นแหล่งอนุบำลสัตว์
น้ำย่อมได้รับผลกระทบ ควำมไม่ชัดเจนของเขตพื้นที่กว๊ำนพะเยำจึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้กำรประมงหรือกำรจับสัตว์
น้ำในกว๊ำนพะเยำเปลี่ยนแปลงไป เพรำะเขตกว๊ำนพะเยำสูญหำย พื้นน้ำถูกทับถมด้ว ยดินของเอกชนมำกขึ้น แหล่ง
อนุบำลพันธุ์ปลำ พื้นที่หำหำจึงลดลง นอกจำกกำรลดลงของพื้นที่กว๊ำนพะเยำที่อยู่ด้ำนในกว๊ำนพะเยำเองแล้ว พื้นที่
รอบกว๊ ำ นพะเยำยั ง มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงไปจ ำนวนมำกโดยเฉพำะฝั่ ง ชุ ม ชนตรงข้ ำ มกั บ ฝั่ ง เทศบำลได้ เกิ ด พื้ น ที่
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เกษตรกรรมทำนำปัง นำข้ำวตลอดทั้งปี มีกำรสูบน้ำจำกกว๊ำนพะเยำไปใช้เพื่อกำรทำนำ มีกำรทำนำปิดกั้นลำห้วย
ทำงเดินของปลำ เช่น ภำพตัวอย่ำงนี้

ภาพที่ 6 สูบน้ำจำกกว๊ำนพะเยำไปยังนำข้ำวรอบกว๊ำนพะเยำ
นอกจำกกำรกลำยเป็นพื้นที่นำข้ำวแล้ว ในพื้นที่ดินเหล่ำนี้ยังได้กลำยเป็นที่นำบัว บำงพื้นที่รกร้ำง บำงพื้ นที่
กลำยเป็นบ่อเลีย้ งปลำของเอกชน เมื่อเอกชนแสดงกรรมสิทธิ์เป็นเจ้ำของที่ดินในพื้นที่ดังกล่ำว กำรจับปลำในพื้นที่ของ
เอกชนรอบกว๊ำนพะเยำจึงเกิดขึ้นจำนวนมำกเพรำะถือว่ำเป็นที่ดินของเอกชน มีกำรสูบน้ำหรือวิดน้ำเพื่อจับปลำเป็น
จำนวนมำก เป็นที่น่ำสังเกตว่ำในเขตพื้นที่ เอกชนที่อยู่รอบกว๊ำนพะเยำน่ำจะเป็นแหล่งที่วำงไข่หรือแหล่งอนุบำลพันธุ์
ปลำก่อนลงสู่กว๊ำนพะเยำเช่นกัน เมื่อมีกำรจับปลำจำนวนมำกอำจจะทำให้มีผลกระทบต่อปริมำณพันธุ์ปลำที่มีใน
กว๊ำนพะเยำ ทำให้ปลำบำงชนิดลดลงได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีกำรจับปลำในลำคลองที่ตดิ กับถนนรอบกว๊ ำนพะเยำฝั่ง
ชุมชน และจำกกำรสำรวจพื้นที่รอบกว๊ำนพะเยำทำให้เห็นภำพเหตุกำรณ์ เหล่ำนี้อยู่เสมอ มีกำรสูบน้ำออกจำกลำ
คลองเพื่อนำไปทำนำ มีกำรสูบน้ำจำกนำข้ำวนำบัวเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในกำรทำนำ ในพื้นที่ดังกล่ำวมีปลำจำนวนมำก
ตัวอย่ำงเช่น ภำพดังต่อไปนี้

ภาพที่ 7 ปลำจำกกำรจับในนำข้ำวรอบกว๊ำนพะเยำ
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พื้นที่ดินรอบกว๊ำนพะเยำได้กลำยเป็นที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมจำนวนมำกแล้ว มีกำรใช้สำรเคมีจำนวนมำก
เพื่อกำรทำนำในแต่ละฤดู กำรสะสมของสำรเคมีในพันธุ์ปลำจึงน่ำจะเกิดขึน้ เพียงแต่อำจจะมีปริมำณสะสมน้อยเพรำะ
ปลำมี อ ำยุ ไม่ น ำน กำรบริ โภคปลำกว๊ำ นพะเยำบ่ อ ย ๆ อำจจะท ำให้ มี ส ำรเคมี ส ะสมในร่ ำ งกำย แต่ อ ย่ำ งไรก็ ดี
ข้อพิจำรณำนี้จะต้องมีกระบวนกำรพิสูจน์ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่ำปลำในกว๊ำนพะเยำไม่ได้รับสำรเคมี
สะสมจำกกำรทำนำรอบกว๊ำนพะเยำและผู้ที่บริโภคปลำจำกกว๊ำนพะเยำไม่ได้มีสำรเคมีสะสมในร่ำงกำย ตัวอย่ำง เช่น
ภำพสำรเคมีที่พบในบริเวณนำข้ำวรอบกว๊ำนพะเยำ

ภาพที่ 8 ภำชนะสำรเคมีบริเวณนำข้ำวรอบกว๊ำนพะเยำ
ปัญหำเขตกว๊ำนพะเยำและที่รักษำพืชพันธุ์ยังเกิดจำกกำรสะสมของวัชพืชผักตบชวำจำนวนมำกที่ทับถมกัน
จนกลำยเป็นกองวัชพืชนำดใหญ่ ในฤดูหนำวที่มีลมแรงกองวัชพื ชนี้จะลอยข้ำมไปมำในกว๊ำนพะเยำได้ บำงครั้งลอย
จำกฝั่งชุมชนมำติดที่ฝั่งเทศบำล ลอยจำกฝั่งเทศบำลไปฝั่งชุมชน เมื่อลอยไปฝั่งเทศบำลได้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภำพ
ทำให้ ไม่สวยงำมสำหรับกำรท่ องเที่ย วเมื่อมองจำกฝั่ งเทศบำลหรืออนุส ำวรีย์พ่อ ขุนงำเมือ ง และเมื่อ ลอยจำกฝั่ ง
เทศบำลไปฝั่งชุมชนจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ทำกำรประมงทำให้จับปลำไม่ได้ และยังไปทับถมทำลำยพื้นที่เขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนอีกด้วย เมื่อถึงฤดูแล้งกองวัชพืชนีจ้ ะแห้งและตำยลงทับถมกันมำกขึ้นทำให้พ้ืนที่กว๊ำนพะเยำตื้น
เขิน พืน้ ที่น้ำ พืน้ ที่หำปลำจึงลดลงตำมลำดับ ตัวอย่ำง เช่น ภำพต่อไปนี้

ภาพที่ 9 วัชพืชในกว๊ำนพะเยำ
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จำกภำพดังกล่ำวนี้ แสดงให้เห็นพื้นที่ท่ำเรือชุมชนที่เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนที่มวี ัชพืชเข้ำมำทับ
ถมจำนวนมำก ส่วนมำกแล้วเมื่อเวลำผ่ำนไปนำน ๆ กองวัชพืชนี้จะทับถมกันมำกจนปิดกั้นทำให้เส้นทำงเดินเรือของ
ชำวประมงเดินทำงสัญจรไม่สะดวก โดยสรุปแล้ว พื้นที่เขตรักษำพืชพันธุ์ของกว๊ำนพะเยำได้กลำยสภำพเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงมำกจำก พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน เกิดเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงทั้งทำงกฎหมำยที่ปรำกฏแผนที่ตำมประกำศฯ
เขตรักษำพืชพันธุ์ และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ประกอบกับสภำพควำมเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่ำนี้
ทำให้เขตที่รักษำพืชพันธุ์ไม่อำจมีควำมเหมำะสมเพีย งพอต่อกำรรักษำพืชพันธุ์สัตว์น้ำ ปริมำณสัตว์น้ำที่ลดลงได้รับ
อิทธิพลจำกเขตกว๊ำนพะเยำที่เปลี่ยนแปลงไป กำรรุกล้ำกว๊ำนพะเยำ กำรทำเกษตรกรรมรอบกว๊ำนพะเยำ วัชพืชที่ทับ
ถมกัน ล้วนส่งผลต่อพื้นที่เขตที่รักษำพืชพันธุ์และพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำลดลง ทำให้กำรหำปลำและกำรจับปลำ
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรใช้เครื่องมือรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ปริมำณปลำเท่ำเดิม ปัญหำเขตพืน้ ที่รักษำพืชพันธุ์นี้จึงมี
ควำมสัมพันธ์โดยตรงต่อกำรจับปลำและกำรใช้เครื่องมือจับปลำในกว๊ำนพะเยำ อย่ำงไรก็ดี กำรที่พ้ืนที่รักษำพืชพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไปได้ทำให้พันธุ์ปลำลดลง กำรหำปลำมีควำมยุ่งยำกมำกขึ้น เกิดกระบวนกำรต่อสู้เพื่อกำรอนุรักษ์และ
กำรจับปลำโดยชุมชนประมงพื้นบ้ำนรอบกว๊ำนพะเยำ ได้ร่วมมือกันกำหนดเขตอนุรักษ์ของชุ มชน เพื่อหวงห้ำมกำรจับ
ปลำในเขตเพื่อให้มกี ำรอนุบำลปลำก่อนลงสูก่ ว๊ำนพะเยำ
2.2 ปัญหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่อนุญาตให้ใช้จับสัตว์น้าในกว๊านพะเยาประกำศ เรื่อง กำหนด
กว๊ำนพะเยำเป็นจับสัตว์น้ำประเภทที่รักษำพืชพันธุ์ และกำหนดเครื่องมือที่อนุญำตให้ทำกำรประมง พ.ศ. 2492 ได้
สร้ำงผลกระทบ คือ ข้อจำกัดในกำรใช้เครื่องมือกำรประมงที่อนุญำตเฉพำะ 5 เครื่องมือเท่ำนั้น คือ เบ็ดต่ำง ๆ ลอบ
นอน ไซ จัม (ยกยอ) และสุ่ ม เพื่ อใช้ในกำรบริโภคในครั วเรือนเท่ ำนั้น แต่บริบทกำรหำปลำ จับปลำในปั จจุ บัน ที่
เปลี่ยนแปลงไปเครื่องมือกำรประมงที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกำศดังกล่ำวย่อมเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมำยหำกฝ่ำฝื น
นำมำใช้ เพรำะเครื่องมือบำงอย่ำงไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว จึงจะพบเห็นกำรนำเครื่องมืออื่น ๆ มำใช้ในพื้นที่กว๊ำนพะเยำ
จำนวนมำก เช่น ข่ำย เอ๋อ อิแอบ หรือไซกุ้ง เครื่องมือใหม่ต่ำง ๆ ต้องพัฒนำกฎหมำยเพื่อรองรับเพรำะมีกำรใช้จริง ๆ
ในกว๊ำนพะเยำ เช่น เรื่องข่ำย จะใช้ข่ำยได้หรือไม่ ข่ำยจะมีควำมถี่เท่ำไหร่ ถ้ำจำเป็นที่จะต้องกำหนดเรื่องข่ำย กำหนด
เรื่องควำมถี่ข่ำยระดับไหนเหมำะสม ชำวประมงจะรู้ว่ำได้ปลำอะไร แล้วเอำไปทำอะไร มีผลกระทบในกว๊ำนพะเยำ
อย่ำงไร หำกศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดพะเยำเอำพันธุ์ปลำมำปล่อยจะมีประโยชน์อะไร ชำวประมงหลำยคนมี
ข่ำย 30-50 หัว ใส่แล้วจับได้ปลำหมอ ปลำตะเพียน ปลำหมอช้ำงเหยียบ สถำนกำรณ์กำรทำประมงโดยเครื่องมือใหม่
ๆ เกิดขึ้นอยู่รอบกว๊ำนพะเยำ โดยเฉพำะฝั่งชุมชน ปัญหำ คือ เครื่องมือเหล่ำนั้นไม่ได้ระบุ ไว้ว่ำอนุญำตให้ใช้ได้ตำม
ประกำศฯ ดังกล่ำว จำกกำรจัดเวทีเสวนำในชุมชนต้นน้ำ รอบกว๊ำนพะเยำ และปลำยน้ำ จำนวน 12 เวที สำมำรถสรุป
ได้ว่ำ ชำวประมงและชุม ชนรอบกว๊ำนพะเยำเห็ น ว่ำควรมีกำรทบทวนประกำศเรื่อ งเครื่องมือที่ อ นุญ ำตให้ ชัดเจน
เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ปัจจุบันมำกขึ้น และควรมีกำรศึกษำข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ร่วมกันเพื่อกำหนดประเภท ขนำด
ของเครื่องมือ ให้เหมำะสมกับกำรใช้จั บสั ตว์น้ำประเภท ชนิด ขนำดต่ำง ๆ ทั้งนี้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและป้ องกั น
ผลกระทบต่อกำรหำปลำและกำรหำเลี้ยงชีพของชำวประมง ทั้งยังเกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น เช่น ข่ำยจะอนุ ญำตหรือไม่
อนุญ ำตควำมถี่ ของตำข่ำยเท่ ำไร อุ ปกรณ์ เอ๋อ อิแอบ คอนโด จะอนุญ ำตหรือไม่ รูปแบบกำรวำง รูปแบบกำรใช้
เครื่องมือจะเป็นอย่ำงไร สิ่งเหล่ำนี้ชุมชนชำวประมงต้องกำรควำมชัดเจนโดยมีข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์มำพิจำรณำ
ร่ว มกั นระหว่ำงชำวประมงและหน่วยงำนของรัฐ ทั้ งนี้เพื่ อ หำข้ อยุ ติและหำวิธีก ำรทำกำรประมงในกว๊ำนพะเยำที่
เหมำะสมกับชนิดพันธุ์ปลำ โดยทั่วไปแล้วชำวประมงในพืน้ ที่ชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำมีควำมตระหนักว่ำกำรใช้เครื่องมือ
รูปแบบใหม่ ๆ มีผลกระทบต่อพันธุ์ปลำในกว๊ำนพะเยำ เพียงแต่กำรหำปลำเพื่อนำไปขำยหำรำยได้เพื่อครอบครัวก็เป็น
สิง่ ที่จำเป็น ดังนัน้ หำกจะมีกำรกำหนดเครื่องมือหรือรูปแบบกำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ให้เหมำะสมก็ยนิ ดีให้ควำมร่วมมือ
กับนั ก วิชำกำรและรำชกำรส่ว นที่ เกี่ ย วข้ องทั้ งประมงจั งหวัด และศูน ย์วิจั ย และพั ฒ นำประมงน้ำจื ด พะเยำ อีกทั้ ง
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ชำวประมงรอบกว๊ำนพะเยำยังยินยอมปฏิบัติตำมกฎหมำยและอนุรักษ์กำรใช้เรือพำยในกำรทำประมงในกว๊ำนพะเยำ
แต่อย่ำงไรก็ดีปัจจุบันมีกำรนำเรือไฟฟ้ำมำใช้จนเป็นที่ขัดข้องใจของชำวประมงพื้นบ้ำนที่ใช้เรือพำยเช่นกัน และจำก
กำรสำรวจกำรประมงในพื้นที่กว๊ำนพะเยำได้พบรูปแบบกำรจับปลำและกำรใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนไป มีกำรวำงข่ำย
กำรใช้อิแอบจับกุ้ง กำรใช้ไซหย่อนเพื่อจับกุ้ง กำรใช้นั่งร้ำนทุ่นลอยน้ำยิงปลำ กำรใช้เรือไฟฟ้ำ กำรหำปลำในกว๊ำน
พะเยำโดยกำรใช้ข่ำยมีเป็นจำนวนมำก มีหลำยควำมถี่ของตำข่ำย รูปแบบกำรใช้มีกำรแบบทุ่นลอยน้ำกับแบบจมน้ำ
แบบทุ่นลอยน้ำจะใช้ก้ำนผักตบชวำเป็นทุ่น ควำมถี่ของตำข่ ำยมีหลำกหลำย ตั้งแต่ 1.5 เชนติเมตร ถึง 16 เซนติเมตร
แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะใช้ควำมถี่ประมำณ 5 ถึง 7 เชนติเมตร ข่ำย 1 หัวจะวำงยำวได้ประมำณ 80 ถึง 100 เซนติเมตร
และแต่ละคนจะมีข่ำย หลำยหัว เมื่อวำงแล้วจะวำงติดต่อกันยำวหลำยกิโลเมตร ชำวประมงหลำยคนเห็นว่ำรูปแบบ
กำรใช้ข่ำยมีผลกระทบต่อพันธุ์ปลำ เพรำะบำงคนใช้ควำมถี่ตำข่ำยน้อยมำกทำให้ได้ปลำขนำดเล็ก ได้ลูกปลำบ้ำง
เหล่ำนีเ้ กิดผลเสียหำยต่อกำรเจริญเติบโตของปลำในกว๊ำนพะเยำ หำกจะระบุควำมถี่ที่เหมำะสมชำวประมงเห็นว่ำควร
ระบุตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป สำหรับรูปแบบกำรวำงไม่ควรวำงติดต่ อกันจนยำวเกินไป อย่ำงไรก็ดี ชำวประมงยังเห็น
ว่ำเพื่อหำข้อยุติควรสำรวจข้อมูลร่วมกันกับชำวประมงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ำย
กำรใช้เครื่องมืออิแอบในกำรจับกุ้ง เครื่องมือชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันมำกในกว๊ำนพะเยำเพรำะกุ้ง
รำคำสูง กิโลกรัมละประมำณ 280 ถึง 300 บำท แม้เครื่องมือชนิดนีจ้ ะไม่ได้จับปลำ แต่ก็จะมีปลำขนำดเล็กหลงเข้ำไป
ด้วย ปลำขนำดใหญ่ส่วนมำกจะไม่เข้ำ กำรวำงอิแอบจะวำงเป็นแนวยำวติดต่อกันไปเพื่อกั้นทำงเดินของกุ้งให้กุ้งมำติด
และเข้ำไปในช่องที่ทำไว้ด้ำนในลักษณะคล้ำยไซ บำงกรณีจะวำงอิแอบล้อมรอบกองวัชพืชหรือผักตบชวำเพรำะบริเวณ
กองวัชพืชจะมีกุ้งไปอำศัยอยู่ทำให้ได้กุ้งปริมำณมำกขึ้น กำรวำงอิแอบบำงครั้งจะปิดกั้นทำงเดินของปลำ ปิดกั้นทำง
เดินเรือ แต่ชำวประมงก็มีควำมเข้ำอกเข้ำใจซึ่งกันและกันเพรำะจำเป็นต้องทำมำหำเลี้ยงชีพ อย่ำงไรก็ดี ชำวประมง
เห็นว่ำกำรวำงอิแอบควรจะศึกษำรูปแบบวิธีกำรใช้เครื่องนี้ให้เหมำะสมเพื่อกำหนดเป็นกฎเกณฑ์กำรใช้เครื่องมือ
ประเภทนี้ให้เหมำะสมกับกำรจับกุ้งในกว๊ำนพะเยำ เครื่องมือไซหย่อนใช้สำหรับกำรจับกุ้ง เมื่อต้องกำรวำงเครื่องมือ
จะต้องหย่อนลงไปในน้ำ ระหว่ำงไซหย่อนแต่ละอันจะมีแผงกั้นเพื่อกั้น ให้กุ้งค่อย ๆ เข้ำไซ กำรวำงไซหย่อนจะวำง
ในช่วงบ่ำยสองโมงและจะมีกำรเก็บขึ้นในช่วงเช้ำ กำรนำไซหย่อนขึน้ มำห้อยไว้ตำมภำพดังกล่ำวทำให้หลำยฝ่ำยมองว่ำ
เป็นกำรทำให้เสียทัศนียภำพ เพรำะมีไซหย่อนเป็นจำนวนมำก และเมื่อเป็นไซแล้วจึงถูกมองว่ำอนุญำตให้ใช้ได้ตำม
ประกำศฯ เขตที่รักษำพืชพันธุ์ เป็นเครื่องมือที่อนุญำตตำมกฎหมำย ชำวประมงที่นิยมใช้ไซหย่อนเห็นว่ำจำเป็นต้อง
ศึกษำรูปแบบวิธีกำรวำงไซหย่อนให้เหมำะสม กำรเก็บรักษำ เพรำะวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้ำงเป็นเหล็กเส้นขนำดเล็ก กำร
วำงติดต่อกันเป็นจำนวนมำกอำจปิดกั้นทำงเดินของสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ นั่งร้ำนทุ่นลอยน้ำใช้สำหรับกำรนั่งยิงปลำด้วย
อำวุธปืน ชำวประมงพบว่ำบำงครั้งจะมีกำรยิงนกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนด้วย นั่งร้ำนลักษณะ
ดังกล่ำวทำจำกไม้ บำงครั้งจะมีนั่งร้ำนที่ทำจำกเหล็กด้วย มีทุ่นลอยน้ำเป็นถังน้ำมันหรือถังน้ำขนำดใหญ่ สำมำรถ
เคลื่อนย้ำยได้โดยกำรใช้เรือพำยหรือเรือไฟฟ้ำลำกจูง จำกกำรสำรวจในพื้นที่รอบกว๊ำนพะเยำจะพบนั่งร้ำนลักษณะ
ดังกล่ำวมีจำนวนมำกในช่วงเดือนธันวำคมและมกรำคม ชำวประมงในชุมชนได้ร้องเรียนไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จึงได้
มีก ำรสั่ งรื้อ ถอนนั่ งร้ำนดังกล่ำวออกไปจำกกว๊ำนพะเยำ ข้อ ร้องเรีย นที่ สำคั ญ คือ กำรยิงปลำด้ วยอำวุธปื นนั้น มี
อันตรำยต่อชำวประมงที่พำยเรือหำปลำในกว๊ำนพะเยำและชำวบ้ำนที่เก็บก้ำนผักตบชวำอำจได้รับอันตรำยจำกกระสุน
ปืนได้ นอกจำกนัน้ มีกำรลักลอบยิงนกที่อพยพมำอำศัยอยู่ในกว๊ำนพะเยำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของนกนำนำชนิด อีก
ทั้งนั่งร้ำนดังกล่ำวมีเป็นจำนวนมำกเมื่อมีกำรท่องเที่ยวมำกขึ้นทำให้ทัศนียภำพไม่สวยงำมและเป็นอันตรำยแก่กำร
ท่องเที่ยวรอบกว๊ำนพะเยำ เรือไฟฟ้ำที่คนหำปลำบำงคนได้นำมำใช้เพื่อจับปลำในกว๊ำนพะเยำ เรือไฟฟ้ำดังกล่ำวพบ
เห็นได้ในช่วงวันหยุดรำชกำร โดยเฉพำะวันเสำร์และอำทิตย์ เรือไฟฟ้ำนีไ้ ม่มเี สียงและไม่มนี ำมั
้ น มีใบพัดอยู่ดำ้ นท้ำย ใช้
พลังงำนแบตเตอรี่ ขนย้ำยได้สะดวกสำมำรถนำขึ้นหลังรถกระบะได้เพรำะลำเรือทำจำกพลำสติก ลำเรือไม่ใหญ่มำก
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เรือไฟฟ้ำนี้จะใช้สำหรับเดินทำงไปตกเบ็ดปลำชะโด ใช้เคลื่อนย้ำยนั่งร้ำนยิงปลำ หรือบำงครั้งจะใช้เพื่อไปดำนำยิงปลำ
ส่วนมำกจะใช้เพื่อ ออกไปตกเบ็ด ปลำชะโด หรือปลำชนิด อื่น ๆ ชำวประมงพื้นบ้ ำนเห็ นว่ำกำรใช้เรือ ไฟฟ้ำควรจะ
พิจำรณำให้ชัดเจนหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะอนุญำตหรือไม่อย่ำงไร เพรำะชำวประมงพื้นบ้ำนใช้เรือพำยเท่ำนั้น
แต่คนหำปลำต่ำงถิ่นนำเรือไฟฟ้ำมำใช้ทำให้เกิดควำมรู้สกึ ว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน เรือพำยของชำวประมงพื้นบ้ำนที่จอด
ไว้ในบริเวณท่ำเรือชุมชนหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน ชำวประมงพื้นบ้ำนนิยมใช้เรือพำยและเป็นไปตำม
คำตอบกระทู้ถำมของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตอบกระทู้ถำมในที่ประชุมรัฐสภำที่อนุ ญำตให้ใช้
เรือ พำยในกว๊ำ นพะเยำ ไม่ อ นุ ญ ำตเรือ ยนต์ เพรำะเรือ ยนต์ นั้ น เสี ย งดั ง และมี น้ ำมั น ซึ่ ง เป็ น อั น ตรำยต่ อ ปลำและ
กระทบกระเทือนต่อกำรวำงไข่ของปลำ ดังนั้น ในกว๊ำนพะเยำจึงจะเห็นเรือพำยของชำวประมงพื้นบ้ำนจำนวนมำกอยู่
รอบกว๊ำนพะเยำ โดยเรือ พำยต่ำง ๆ นี้เป็ นเรือ ขุดไม่ใช่ เรือ ต่อโดยทำจำกไม้สั กเป็ นส่ วนใหญ่ ชำวประมงพื้น บ้ ำน
นอกจำกจะใช้เรือพำยในกำรหำปลำแล้วยังใช้ในกำรเดินทำงข้ำมกว๊ำนพะเยำและใช้เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียนกลำงน้ำใน
กว๊ำนพะเยำในเทศกำลวันสำคัญทำงศำสนำ ชำวประมงเห็นว่ำกำรใช้เรือพำยในกว๊ำนพะเยำยังเป็นเอกลักษณ์สำคัญ
ของกำรทำประมงกว๊ำนพะเยำ กล่ำวโดยสรุปแล้ว ปัญหำกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ จับสัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำยังมี
ปัญหำควำมไม่ชัดเจนเพรำะเครื่องมือหลำยชนิดไม่ได้อยูใ่ นประกำศฯ เขตที่รักษำพืชพันธุ์ กำรจะกำหนดอนุญำตอย่ำง
ชัดเจนจึงเป็นแนวทำงที่เหมำะสมและควรศึกษำรูปแบบวิธีกำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ให้เหมำะสมโดยกำรศึกษำข้อมูลกำร
วิจัยที่ชำวประมงมีส่วนร่วมในกำรศึกษำ จึงจะสำมำรถกำหนดรูปแบบแนวทำงกำรใช้เครื่องมือจับสัตว์นำที
้ ่เหมำะสม
3. อุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าอย่างยั่นยืน
กำรใช้ประโยชน์จำกสัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำไม่ได้มี เฉพำะชำวประมงรอบกว๊ำนพะเยำเท่ำนั้น แต่ยังมีผู้บริโภค
ปลำกว๊ำนพะเยำ นักท่องเที่ยว บุคคลอื่น ๆ หรือแม้แต่องค์กรหน่วยงำนของรัฐก็ได้ใช้ประโยชน์จำกสัตว์น้ำในกว๊ำน
พะเยำทั้งสิ้น กำรใช้ประโยชน์โดยกำรจับสัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำเพื่อสนองต่อควำมต้องกำรที่หลำกหลำยนำไปสู่ปัญหำ
กำรมีปริมำณสัตว์น้ำไม่เพียงพอ ประกอบกับกำรจับสัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำมีกฎหมำยควบคุม คือ ประกำศฯ เขตที่
รั ก ษำพื ช พั น ธุ์ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ จ ำกั ด ที่ ท ำให้ ช ำวประมงเห็ น ว่ ำ เป็ น กำรจ ำกั ด สิ ท ธิ ในกำรจั บ สั ต ว์ น้ ำในกว๊ ำ นพะเยำ
กระบวนกำรต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิอย่ำงจริงจังจึงเกิดขึ้น โดยมีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนเป็นเครื่องมือในกำร
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงำนรำชกำร โดยใช้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำนี
้ ้เป็นแหล่งอนุรักษ์และอนุบำล ปัจจุบันนี้มีเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน หรือ เขตอนุรักษ์ของประมงพื้นบ้ำน หรือจะเรียกว่ำ ท่ำเรือชุมชน อยู่ ทั้งหมด 17 เขต และจำก
กำรสำรวจพื้นที่ทำให้สำมำรถร่ำงกำหนดที่ตั้งของแต่ละเขตได้ดังภำพภำพนี้
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ภาพที่ 10 แสดงเขตอนุรักษ์สัตว์นำของแต่
้
ละชุมชน
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือกันของชุมชน ชำวประมง และหน่วยงำน
ของรัฐ คือ ประมงจังหวัดพะเยำ กำหนดข้อห้ำมไม่ให้ทำกำรจับปลำในเขตฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ชำวประมงพื้นบ้ำนได้ชว่ ยกัน
อนุรักษ์พันธุ์ปลำและอนุบำลปลำขนำดเล็ ก สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ำ และกำรใช้ประโยชน์
โดยส่วนมำกจะกำหนดกฎกติกำเป็นป้ำยติดไว้ให้ประชำชนทั่วไปอ่ำน ดังนี้

ภาพที่ 11 ประกำศคณะกรรมกำรประมงพื้นบ้ำนห้ำมจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ
อย่ำงไรก็ดี เมื่อเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนเกิดขึ้นขำดมำตรกำรทำงกฎหมำยรับรองเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ำของชุมชน กำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคทำให้เขตอนุรักษ์ฯ
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง บำงพื้นที่ยังเป็นที่รกร้ำงไม่เหมำะสมกับกำรอนุบำลสัตว์นำ้ บำงพื้นที่ยังตื้นเขิน
กติกำของชำวประมงพื้นบ้ำนและหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำว ยังขำดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ำมำช่วยเหลือ
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ดูแลตำมอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถิ่น กำรใช้ประโยชน์จำกสัตว์นำในกว๊
้
ำนพะเยำจึง
สำมำรถยั่งยืนได้

สรุปผลและอธิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
1. มำตรกำรทำงกฎหมำยที่ส่งเสริมสิทธิชุมชนในกำรจับสัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำยังไม่มีกำรแก้ไขให้สอดคล้อง
กันทั้งระบบ กล่ำวคือ แม้รัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 66 มีบทบัญญัติให้ชุมชนมีสิทธิได้
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร แต่กฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ คือ
พระรำชบัญญัตกิ ำรประมง พ.ศ. 2490 และกฎหมำยลำดับรองได้แก่ ประกำศ เรื่อง กำหนดกว๊ำนพะเยำเป็นที่จับสัตว์
น้ำประเภทที่รักษำพืชพันธุ์ และกำหนดเครื่องมือที่อนุญำตให้ทำกำรประมง พ.ศ. 2492 ยังไม่มีบทบัญญัติที่ให้ชุมชนใช้
สิทธิชัดเจนและขำดกำรมีส่วนรวมของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ำทั้งยังเป็นกฎหมำยควบคุมและสั่งกำรซึ่ง
เป็นอุปสรรคทำงกฎหมำยแก่สิทธิชุมชนประมงพื้นบ้ำน ประกอบกับเขตพื้นที่ทำกำรประมงในกว๊ ำนพะเยำไม่ตรงกับ
สภำพควำมเป็ นจริง คื อ พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตต์ห วงห้ ำมที่ดิ น บริเวณกว๊ำนพะเยำ อ ำเภอพะเยำ จังหวั ด
เชียงรำย พุทธศักรำช 2482 และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ พย.0149 ที่กำหนดแนวเขตกว๊ำนพะเยำ
ยังไม่ชัดเจนทำให้เขตที่รักษำพืชพันธุ์และพื้นที่ทำกำรประมงมีปริมำณลดลง เมื่อกำรกำหนดเขตห้ำมทำกำรประมง
และปัญหำกำรลดลงของพื้นที่ทำกำรประมงมีผลกระทบต่อชำวประมง จำกกำรศึกษำพบว่ำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ชุมชน
ชำวประมงแก้ไขปัญหำโดยสร้ำงเขตอนุรักษ์ชุมชนซึ่งอยู่ติดกับชุมชนหรือเรียกว่ำ “ท่ำเรือชุมชน” ช่วยอนุรักษ์และ
อนุบำลพันธุ์ปลำเพื่อให้สำมำรถจับสัตว์นำได้
้ โดยสะดวกมำกขึ้น โดยมีกฎเกณฑ์ในกำรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของตนเอง
ปัจจุบันมี 17 เขตอนุรักษ์รอบกว๊ำนพะเยำ เกิดขึ้นจำกกำรร่วมมือระหว่ำงชำวประมงพื้นบ้ำนกับหน่วยงำนรัฐที่ดูแลกำร
ประมง คือ ประมงจังหวัดพะเยำและ ศูนย์วิจัยและพั ฒนำประมงน้ำจืดพะเยำ ร่วมกันกำหนดห้ำมจับสัตว์น้ำในเขต
อนุรักษ์ หำกมีกำรฝ่ำฝืนจะมีกำรปรับเป็นเงิน โดยกำรตกลงกันของชุมชนชำวประมงและชำวบ้ำนในเขตรอบกว๊ำน
พะเยำ มีกำรติดป้ำยประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
2. ปัญหำและอุปสรรคทำงกฎหมำยเกิดจำกกำรบังคับใช้ประกำศ เรื่อง กำหนดกว๊ ำนพะเยำเป็นที่จับสัตว์น้ำ
ประเภทที่รักษำพืชพันธุ์ และกำหนดเครื่องมือที่อนุญำตให้ทำกำรประมง พ.ศ. 2492 สองประกำรได้แก่ กำรกำหนด
เขตห้ำมทำกำรประมง และกำรกำหนดเครื่องมือที่อนุญำตให้ใช้เฉพำะ 5 เครื่องมือเท่ำนัน้ กำรกำหนดแนวเขตห้ำมทำ
กำรประมงเด็ดขำดได้ส่งผลกระทบต่อชำวประมงในชุมชนใกล้เขต ได้แก่ ร่องไฮ แม่ตำ ประตูปรำสำท วัดบุญยืน สัน
แกลบดำ ในอดีตได้มีกำรจับกุมชำวประมงที่ผ่ำนเข้ำไปในพืน้ ที่หำ้ มดังกล่ำว ชำวประมงในพื้นที่เหล่ำนั้นจะต้องเดินทำง
ด้วยเรือพำยไปยังเขตที่อนุญำตทำกำรประมง อย่ำงไรก็ดีแม้จะมีเขตพื้นที่ให้ทำกำรประมงได้แต่มีกำรอนุญำตให้ใช้
เครื่องมือ เบ็ดต่ำง ๆ ลอบบอน ไซ จัม (ยกยอ) และสุ่มเท่ำนั้น ผลของกฎหมำยที่ มีมำแต่อดีตส่งผลให้ชำวประมง
พื้นบ้ำนหำปลำได้ด้วยขอบเขตจำกัด อย่ำงไรก็ตำม แม้ชุมชนชำวประมงจะจับสัตว์นำได้
้ จำกัดแต่ชุมชนได้เข้ำใจเหตุผล
ควำมจำเป็นที่ต้องจำกัดบ้ำงเพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้ ชุมชนจึงร่วมกับประมงจังหวัดและศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนำประมงน้ำจืดพะเยำสร้ำงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรใช้สิทธิจับสัตว์น้ำภำยใต้เงื่อนไขช่วย
อนุรักษ์ด้วย อย่ำงไรก็ดี เมื่อมีกำรใช้สิทธิจับสัตว์น้ำมำกขึ้นและอำศัยเครื่องมือรูปแบบอื่น เช่น ข่ำยหรือแน่ง ไซกุ้ง เอ๋อ
คอนโด และมีบุคคลทั่วไปใช้เครื่องมือที่อันตรำย เช่น ปืนยิงปลำ รูปแบบและเครื่องมือเหล่ำนี้ไม่ได้อนุญำตโดยชัดแจ้ง
ตำมประกำศฯ และมีแนวโน้มจะมีกำรใช้มำกขึน้ ดังนัน้ จำกกำรศึกษำและสนทนำกับชำวประมงพื้นบ้ำนทำให้ทรำบว่ำ
ชำวประมงพื้นบ้ำนต้องกำรฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนให้เหมำะสมและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้
เกิดกำรอนุรักษ์สัตว์นำให้
้ มีใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ไม่ปล่อยให้เขตอนุรักษ์เป็นพื้นที่รกร้ำงทบถมด้วยกองวัชพืช และไม่
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อนุญำตให้มีกำรจับสัตว์น้ำ กำรยิงปลำ กำรยิงนกน้ำโดยเด็ดขำด ทั้งนี้ เพรำะชุมชนตระหนักว่ำเขตอนุรักษ์ชุมชนเป็น
พันธะสัญญำระหว่ำงชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนและหน่วยงำนรัฐที่ตกลงจะช่วยกันรักษำพันธุ์สัตว์น้ำให้มีเพียงพอแก่
กำรใช้ประโยชน์
3. แนวทำงกำรกำหนดรูปแบบกำรจับสัตว์น้ำที่เหมำะสมกับชนิด ขนำด และปริมำณโดยกำรริเริ่มของชุมชน
ควรที่จะต้องอำศัยพื้นฐำนควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนรัฐผู้บังคับใช้กฎหมำยกับชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนที่เคย
ร่วมมือกันกำหนดเขตอนุรักษ์ชุมชนผ่ำนกระบวนกำรเสนอควำมคิดเห็นร่วมกันในกำรกำหนดรูปแบบกำรจับสัตว์น้ำที่
เหมำะสม ซึ่งชุมชนเห็นว่ำจะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรศึกษำจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบ ชนิด ขนำดและปริมำณสัตว์น้ำ เช่น รูปแบบกำรใช้ข่ำยหรือแน่ง ขนำดตำข่ำยที่ชุมชนเห็นว่ำควร
อนุญำตตั้งแต่ 5 – 7 เซนติเมตรขึ้นไป รูปแบบกำรวำงไซกุ้ง เอ๋อที่ควรจะต้องวำงสลับและห่ำงกันเพื่อให้สัตว์น้ำมำ
ช่องทำงเดินและไม่วำงปิดปำกลำห้วย เป็นต้น นอกจำกนั้น กำรกำหนดรูปแบบกำรจับสัตว์น้ำและกำรบริหำรจัดกำร
เขตอนุรักษ์ของชุมชนควรจะต้องเพิ่มหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นพันธะกิจสำมฝ่ำย
คือ ชุมชนประมงพื้นบ้ำน หน่วยงำนของกรมประมง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
งบประมำณในกำรดำเนินกำรให้ต่อเนื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมพร้อม เช่น องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนตุ่น รับภำรกิจด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพื้นที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพื่อ
บำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ในเขตอนุรักษ์ เช่น กระซังอนุบำลพันธุ์ปลำ

ข้อเสนอแนะ
1. แก้ ไขประกำศเขตที่ รัก ษำพืชพั น ธุ์ พ.ศ. 2492 ฯ ให้ แ สดงแนวเขตหวงห้ ำมทำกำรประมงเด็ ด ขำดโดย
กำหนดให้แสดงแนวเขตพื้นที่ให้มคี วำมชัดเจน โดยเฉพำะแนวเขตจำกชุมชนบ้ำนร่องไฮไปยังวัดศรีโคมคำควรจะต้องมี
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยแจ้งให้ทรำบเขตอนุรักษ์ที่ชัดเจน มั่นคง ถำวร ตรวจสอบได้ 2. แก้ไขประกำศเขตที่รักษำ
พืชพันธุ์ พ.ศ. 2492 ฯ กำหนดเครื่องมือที่อนุญำตให้ทำกำรประมงให้ชัดเจนเหมำะสมกับปัจจุบันสอดคล้องกับกำรใช้
ประโยชน์และกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะกำรใช้เครื่องมือที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์น้ำและประชำชนควรห้ำมใช้
และมีข้อจำกัดในกำรใช้เครื่องมืออันตรำย เช่น กำรใช้อำวุธปืนยิงปลำหรือนก กำรใช้เป็ดฝรั่งในกำรตกปลำ กำรใช้
นั่งร้ำนนั่งยิ่งปลำ กำรใช้เครื่องมือคอนโด กำรใช้เครื่องมือข่ำย กำรใช้เครื่องมือไฟฟ้ำซ๊อต กำรใช้เครื่องมือไซจับกุ้ง
ฝอย โดยต้องรับฟังคิดเห็นของชุมชนประมงพื้นบ้ำนอย่ำงทั่วถึง 3. ควรออกประกำศรับรองสถำนะทำงกฎหมำยของ
กฎเกณฑ์กำรใช้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำของชุ
้
มชนทั้งหมด โดยจัดทำเป็นอนุบัญญัติหรือกฎหมำยลูกบทของหน่วยงำน
รับรองกำรปรับค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรประมงในเขตอนุรักษ์ชุมชน โดยประมงจังหวัดพะเยำ ศูนย์วิจัยและ
พัฒ นำประมงน้ำจืดพะเยำ และองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นรอบกว๊ำนพะเยำ ตลอดจนชุม ชนต้องจัดกำรประชุม
ร่วมกันเพื่อออกประกำศดังกล่ำว 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊ำนพะเยำ ทั้งเทศบำลต่ำง ๆ องค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลต่ ำ ง ๆ ตลอดจน องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎหมำยเพื่ อ ดู แ ลจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพื้นที่ของตนเอง จัดสรรงบประมำณในกำรฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ จัดสรร
งบประมำณในกำรอนุบำลพันธุ์ปลำ จั ดสรรงบประมำณในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของเขตอนุรักษ์ ทั้งนี้
จะต้องร่วมมือกันทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำควำมตกลงร่วมกันเพื่อดูแลพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนใน
พื้นที่ 5. ชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำทั้ง 17 ชุมชนต้องร่วมกันเสริมสร้ำง ฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พั นธุ์สัตว์น้ำของชุมชน หรือที่
เรียกว่ำ ท่ำเรือชุมชน ให้มีควำมมั่นคงต่อเนื่อง ชัดเจนแน่นอน โดยกำรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ควรมีกำรศึกษำรูปแบบกำรจับสัตว์น้ำที่เหมำะสมกับชนิด ขนำด ปริมำณโดยให้
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ชำวประมงพื้นบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรศึกษำ กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรสรุปและนำเสนอต่อสำธำรณชนเพื่อสร้ำง
กำรยอมรับในข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะนำไปสู่กำรกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรจับสัตว์นำ้
สรุปข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูร ณำกำรกฎหมำยและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (รูปแบบตำรำง
Matrix)
External Opportunities
External Threats
(โอกำส)
(อุปสรรค)
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี 1. มีชำวประมงเกิดขึ้นใหม่หรือต่ำง
ควำมสนใจสนั บ สนุ น กำรส่ ง เสริ ม พื้นที่เข้ำมำจับสัตว์นำมำกขึ
้
น้
ช่วยเหลือชำวประมงพื้นบ้ำนมำกขึ้น 2. มี ก ำรใช้ เครื่อ งมื อ จั บ สั ต ว์น้ ำที่
2. ชำวประมงพื้นบ้ำนมีควำมต้องกำร อันตรำยมำกขึ้น เช่น ปืน นั่งร้ำนยิง
ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว น ปลำ
ท้องถิ่นมำกขึ้น
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่มำ
3. ชำวประมงพื้น บ้ำนสนับสนุนกำร ของเขตอนุรักษ์ชุมชนไม่ได้ถ่ำยทอด
ห้ำมใช้เครื่องมืออันตรำย
อย่ำงเป็นระบบชัดเจน
Internal Strengths (จุดแข็ง)
SO
ST
1.สำนักงำนประมงจั งหวัด พะเยำมี 1. สำนักงำนประมงจังหวัดพะเยำควร 1. ส ำนั ก งำนประมงจั งหวัด พะเยำ
ควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ชำวประมง ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ
พื้นบ้ำน
ท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรวำงแผน ป้ ำ ยเขตพื้ น ที่ ก ว๊ ำ นพะเยำ เขต
2. ศูนย์วจิ ัยและพัฒนำประมงน้ำจืด งำนดูแลกว๊ำนพะเยำ
อนุ รั ก ษ์ชุ ม ชน เขตห วงห้ำมให้
พะเยำสนับสนุนพันธุ์ปลำอยู่เสมอ 2. ศูนย์วิจัยและพัฒ นำประมงน้ำจืด ชัดเจน มั่นคง และเข้ำใจได้สำหรับ
3. บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนประมง พะเยำควรร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชำวประมงใหม่ ๆ
จั ง ห วั ด พ ะเยำส ำมำรถ ท ำงำน ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในกำรปล่ อ ยพั น ธุ์ ป ลำ 2. ส ำนั กงำนประมงจั งหวัดพะเยำ
ร่วมกับผู้นำชำวประมงในพืน้ ที่ได้ดี และกำรอนุบำล กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ต้องแก้ไขประกำศที่รักษำพืชพันธุ์ฯ
ให้ท้องถิ่น
เพื่ อ ก ำ ห น ด ห้ ำม ใช้ เค รื่ อ งมื อ
3. บุคลำกรของสำนักงำนประมงควร อั น ตรำยให้ ชั ด เจนมำกขึ้ น โดย
ถ่ ำ ย ท อ ด ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ ห น้ ำ ที่ ให้ ร่วมกับชุมชนชำวประมง
อำสำสมั ค รประมงพื้ น บ้ ำ นในกำร 3. สำนักงำนประมงและชำวประมง
ดู แ ลสอดส่ อ งกำรท ำกำรประมงที่ พื้ น บ้ ำ นจะต้ อ งถ่ ำ ยทอดควำมรู้
อันตรำย
ค วำม เข้ ำ ใจ เกี่ ยวกั บ ที่ ม ำแ ล ะ
เจตนำรมณ์ ของเขตอนุ รัก ษ์ ชุม ชน
ให้แก่คนในท้องถิ่นอยูเ่ สมอ
Internal Weaknesses (จุดอ่อน)
WO
WT
1. ประกำศเขตรักษำพืชพันธุ์ฯ แนว 1. สำนักงำนประมงฯ สำนักงำนที่ดิน 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เขตไม่มคี วำมชัดเจน
ธนำรักษ์พ้ืนที่พะเยำ องค์กรปกครอง ชุมชนร่วมกันตรวจสอบดูแลกำรทำ
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ร่วมกันตรวจสอบ กำรประมงที่อันตรำยโดยกำรจัดตั้ง
บำงส่วนยังไม่ได้จัดสรรงบประมำณ รำงวัดแนวเขตกว๊ำนพะเยำเสียใหม่ให้ อำสำสมัครอนุรักษ์ประมงพื้นบ้ำน
ดูแลจัดกำรกว๊ำนพะเยำ
สอดคล้องถูกต้อง
กว๊ำนพะเยำ
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3. หน่วยงำนรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กว๊ำ นพะเยำแต่ ไม่ ไ ด้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สั ต ว์ น้ ำโดยตรงยั ง ไม่ ไ ด้ ท ำหน้ ำ ที่
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กำรจั ด กำร
ทรั พ ยำกรสั ต ว์ น้ ำในกว๊ ำ นพะเยำ
อย่ ำ งชั ด เจน เช่ น ส ำนั ก งำนที่ ดิ น
ธนำรักษ์พ้ืนที่พะเยำ

2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เริ่ ม
จัดสรรงบประมำณพื้นฟูเขตอนุรักษ์
พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ ำของชุ ม ชน และกำร
อนุบำลสัตว์นำ้

2. ชำวป ระม งพื้ น บ้ ำน ร่ ว ม กั น
ตรวจสอบกำรใช้เครื่องมืออันตรำย
แจ้ง ชี้จุด นำส่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

การน้าไปใช้ประโยชน์
1. ชุมชนโดยหมูบ่ ้ำน ตำบลที่อยู่รอบกว๊ำนพะเยำที่มีควำมพร้อมร่วมกันกำหนด “กฎเกณฑ์ชุมชน” เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรสัตว์น้ำในกว๊ำนพะเยำและบริเวณชุมชน ให้มีกำรจับสัตว์น้ำอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับกฎหมำยกำร
ประมง และสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติโดยใช้ทรัพยำกรพร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยำกรด้วย โดยกำหนดแนวเขต
อนุรักษ์ชุมชน วิธีกำรใช้ประโยชน์ กำรบำรุงรักษำ และค่ำเสียหำยต่อทรัพยำกร ให้ชัดเจน
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สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ ราชพัสดุกว๊านพะเยาและการพัฒนาเชิงนโยบาย
กฎหมาย
Changing of Kwan Phayao Ratchaphatsadu Land usage andlLegal policy
development
วิทูรย์ ตลุดกา1*
Withoon Taloodkum1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการบุกรุกที่ราชพัสดุ
กว๊านพะเยา ศึกษาสภาพปัญหาของหน่วยงานรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการดูแลที่ดินราชพัสดุ จัดทา
ฐานข้อมูลการใช้ที่ดนิ ขอบเขตและสิทธิในที่ดนิ และวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการที่ดิน โดยทบทวนเอกสาร งานวิจัย สัมภาษณ์ ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สารวจและสังเกตการณ์
ในพื้นที่ พบว่า กว๊านพะเยาเป็นที่ราชพัสดุ สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มี
ปัญหาการปรับใช้กฎหมายที่ดนิ ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็น
ว่า ข้อเสนอดังกล่าวอาจมีอุปสรรคและเกิดข้อพิพาทเป็นคดีเป็นจานวนมาก ต้องมีการขับไล่ผู้ที่อยูอ่ าศัยออกจากพืน้ ที่
จะทาให้ใช้เวลา เกิดความล่าช้า ตลอดจนผลของคาพิพากษาอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ โครงการวิจัยนี้จึงเสนอแนะให้ใช้
มาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมแก่กรณี โดยผู้วา่ ราชการจังหวัดพะเยาและกรมประมงควรเร่งดาเนิน การเพิ่มเติม
ขอออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ
คาสาคัญ: ที่ดนิ ราชพัสดุ 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
1
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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

บทนา
การเพิ่มความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับ
นโยบายโดยอาศัยองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรดินที่มีความสาคัญต่อชีวิตและคนในชาติซึ่งเป็น
พืน้ ฐานเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดินที่รัฐเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์เพื่อให้ได้
แนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นแนวนโยบายจากพื้นที่เสนอเป็นแนวทางต่อนโยบายในระดับประเทศ
ที่ดินกว๊านพะเยาเป็นแหล่งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า และการประมงที่สาคัญแต่กลับไม่มแี นวนโยบายทาง
กฎหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาที่ดินกว๊านพะเยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาต่างๆ ยังขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนลุ่มน้ากว๊านพะเยา สืบเนื่องด้วยกฎหมายด้านทรัพยากรต่างๆ ทั้งระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นยังขาดมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ดังนั้น ในปัจจุบัน
กระแสการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่นับวันจะทาให้ลุ่มน้ากว๊านพะเยาเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ระบบกฎหมายที่ใช้
กับการจัดการทรัพ ยากรกว๊านพะเยากลั บไม่ได้รับการศึก ษาให้พั ฒ นาให้สอดคล้ องกัน เพราะขาดการศึก ษาเชิง
นโยบายกฎหมายที่ใช้บังคับกับทรัพยากรกว๊านพะเยา ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้จึงมีความจาเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะ
ชี้ให้เห็นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ กว๊านพะเยาที่เปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้บังคับ
กับที่ดนิ กว๊านพะเยา
กว๊านพะเยาเป็นที่ดินที่ราชพัสดุ เลขที่ พย. 0149 หรือ พย.07 ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นที่ดินดินสา
ธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน ประเภท สาหรับใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มีเนื้อที่ตามเอกสารโดยประมาณ 12,831
ไร่ ประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้าขนาดใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินกว๊านพะเยาทั้งในพื้นที่น้าและพื้นที่ดินรอบ
กว๊านพะเยาที่หลากหลาย เช่น การทาประมง การใช้ที่ดินทานา การใช้ที่ดินอยู่อาศัย การใช้พ้ืนที่ดินแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถาน สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ขอบเขตของที่ดินที่ราชพัสดุกว๊านพะเยา ยังไม่มี
ความชัดเจนเป็นปัญหามายาวนาน เพราะการประกาศเขตเมื่อ พ.ศ. 2482 ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้าม
ที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา พ.ศ. 2482 ยังไม่ได้กาหนดแนวเขตตามความเป็นจริงได้ ในเวลาเดียวกันนั้นที่ดินที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวได้มอบให้กรมประมงเป็นผู้ดูแลใช้พ้ืนที่น้าในการเป็ นแหล่งรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้า แต่เนื่องจากปัญหาน้าท่วมที่
ไม่แน่นอนทาให้พ้ืนที่นาและพื
้
้นที่ดินไม่มีความชัดเจน กรมประมงจึงไม่อาจกาหนดเขตพื้นที่ในการดูแลได้อย่างชัดเจน
ส่งผลให้ปัจจุบันมีปัญหาการใช้ดินของกว๊านพะเยาที่เอกชนเข้าครอบครองในฤดูนาลดท
้
านาโดยใช้นาจากกว๊
้
านพะเยา
ปัญหาการรุกล้าพื้นที่ริมตลิ่งเพื่อสร้างอาคาร ร้านค้า ที่อยู่อาศัย แม้แต่หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ยังเข้ามาใช้พ้ืนที่ดิน
กว๊านพะเยาสร้างเป็นสวนสาธารณะ สร้างโรงพยาบาล สร้างวัด นอกจากนั้นยังมีประชาชนที่ไร้ที่ดินอยูอ่ าศัยได้สร้าง
บ้านเรือนในพื้นที่ดินกว๊า นพะเยาอยู่อาศัยและขอเช่ากับกรมธนารักษ์ จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ราชพัสดุ
กว๊านพะเยามีความหลากหลายแต่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจึงสร้างปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับการเป็นที่ดินสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนควรจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และจากผลการศึ กษาของพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต
และคณะ พบว่าการที่คนต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่บุคคลในชุมชนรอบกว๊านพะเยามาจับสัตว์น้าทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ด้านการใช้ทรัพยากรและการจับสัตว์น้าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผลการศึกษาของพยุหาด มูลเมือง พบปัญหาเกิด
กับกว๊านพะเยาโดยกิจกรรมการใช้ ที่ดินแตกต่างกันมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรของกว๊านพะเยาแตกต่างกัน
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พ.ศ.2541 มีการใช้นาจากกว๊
้
านพะเยาจานวน 3.3 ล้าน ลบ.ม. แหล่งที่อยูอ่ าศัยร้อยละ 48 แหล่งพาณิชยกรรมร้อยละ
16 เกษตรกรรมร้อยละ 15.7 และสถานที่ราชการร้อยละ 15 ทั้งหมดคิดเป็นน้าร้อยละ 11 ของปริมาณน้ากักเก็บใน
กว๊านพะเยา อีกทั้งยังมีส่วนสัมพันธ์ในการใช้แหล่งน้า ได้แก่แหล่งประมง แหล่งท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ และ
แหล่งมรดกทางวัฒ นธรรม นอกจากนี้กิจกรรมการใช้ที่ดินมีส่วนระบายน้าเสียลงสู่กว๊านพะเยา พื้นที่รับน้ากว๊าน
พะเยาจากพื้นที่เกษตรมีการระบายน้าเสียลงสู่กว๊านพะเยาสูงสุด พื้นที่ชุมชนเมืองเกิดน้าเสียจากแหล่งที่อยูอ่ าศัยมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นน้าเสียจากแหล่งพาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ อีกทั้งยังพบปัญหาความเสื่อมโทรมของกว๊าน
พะเยา เช่น ปัญหาน้าเสีย ปัญหาการตืน้ เขิน และปัญหาการรุกล้าพื้นที่ชายฝั่ง คาดว่าอนาคตนโยบายการพัฒนาเมือง
จะส่งผลให้การใช้น้าเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จะมีการใช้กว๊านพะเยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง
ประมง เกิดการระบายน้าเสียเพิ่มมากจนเกินกาลังรองรับของกว๊านพะเยา ทาให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึน้ และอีก 20 ปี
ข้างหน้าจะเกิดการใช้น้าที่เข้าใกล้จุดสูงสุดของกว๊านพะเยาที่จะจัดสรรให้ได้ ส่วนการจัดการทรัพยากรป่าชายน้ายังมี
ปัญหาเช่นเดียวกันโดยจากผลการศึกษาของสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา พบว่าความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชนยัง
มีระดับต่า ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ประชาชนส่วนใหญ่สนใจเรื่องผลประโยชน์ในการจับปลาเท่านั้น ยังไม่มีการ
อนุรักษ์และป้องกันพื้นที่ป่าชายน้า ทั้งที่ครัวเรือนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากกว๊านอย่างมากมายนอกเหนือจากการ
ทาประมงตลอดปี แต่ไม่มกี ิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบใดที่จะดูแลแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น เพราะไม่มี
การกาหนดสิทธิของพื้นที่ป่าชายน้าชัดเจน มีการบุกรุกที่ดินต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาของ
รัฐบาล การลดลงของความเป็นชุมชนความเหนียวแน่นและความผูกพันกับกว๊านพะเยา สิ่งน่าสนใจจากการศึกษาครั้ง
นี้ คือ วิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการกว๊านพะเยามี 3 รูปแบบ คือ ความคิดแบบธรรมชาตินยิ มมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติซึ่งต้องมีความสมดุลกัน ความคิดสิ่งแวดล้อมนิยมมองส่วนธรรมชาติที่เสียหาย ปัญหาของมลพิษ ทัง้ จากน้า
เสีย สารเคมี และของเสียอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชาชน และอุตสาหกรรม ความคิดแบบวัต ถุนิยมมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดจากธรรมชาติให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
จากการศึกษาของอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ เมื่อ พ.ศ. 2544 เรื่องกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการใน
ท้องถิ่น พบว่าอุปสรรคที่ทาให้ชุมชนไม่มีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจั ดการ
ทรัพยากร และกฎหมายการบริหารจัดการท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการที่ดินราชพัสดุยังมีปัญหาหลายประการซึ่งจากการศึกษาของวาสิทธิ์ นนทสิน และคณะ เมื่อ พ.ศ. 2551
เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุศึ กษากรณีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจัดให้เช่า พบว่ามีปัญหาการรวบรวมที่ราชพัสดุได้จานวนน้อยและขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่ครอบครอง
และเมื่ อ พ.ศ. 2554 เรื่อ ง แนวทางเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการใช้ที่ ราชพั ส ดุ เพื่ อ ประโยชน์ในทางราชการ พบว่า การ
ครอบครองที่ราชพัสดุของหน่วยงานราชการขาดหลักเกณฑ์มาแต่เดิม โดยเฉพาะทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุที่
กรมธนารักษ์มไี ม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ปัจจุบัน มีความพยายามของชุมชนรอบกว๊านพะเยาที่จะเข้ามามีสว่ นร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรกว๊าน
พะเยาทั้งที่ดินและการประมงให้มีสภาพเหมาะสมกับความเป็นจริงและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การศึกษาทา
ความเข้าใจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินกว๊านพะเยาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จึงมีความสาคัญที่จะนาไปสู่การ
กาหนดแนวนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการพัฒ นาที่ดินกว๊านพะเยาของหน่วยงานรัฐต่างๆ ให้มี ความ
ชัดเจน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษารวบรวมสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการบุกรุกที่ราชพัสดุกว๊านพะเยา สภาพปัญหาของ
หน่วยงานรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการดูแลที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยา จัดทาฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน
ขอบเขตและสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับกว๊านพะเยา วิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการที่ดนิ กว๊านพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการที่ราชพัสดุกว๊านพะเยาไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่ กว๊าน
พะเยาเปลี่ยนแปลงไปทาให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมกับการบุกรุกที่ดนิ กว๊านพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
วิ จั ย โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) จากต ารากฎหมาย หนั ง สื อ บทความ และ
ผลงานวิจัย เกี่ ยวที่ราชพั สดุ และกว๊านพะเยา ร่วมทั้ งกฎหมายแม่บท กฎหมายล าดับรอง ประกอบกับคดี ความที่
พิจารณาแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา ตลอดจนเอกสารมหาชนที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐโดยขอ
ข้อมูลตามสิทธิในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ อีกทั้งดาเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ (Fieldwork Research) เก็บข้อมูล
ภาพถ่าย เดินสารวจ ลงเรือสารวจ เก็บข้อมูลการใช้ที่ดิน ทั้งพื้นดิน พื้ นน้า ที่อยู่อาศัย ป่า พื้นที่เกษตรกรรม สิ่งปลูก
สร้างอื่นๆ โรงแรม โรงพยาบาล ร้านค้าพาณิชย์ แหล่งโบราณสถาน ตลอดจนการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นาชุมชน สัมภาษณ์
หัวหน้าหน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย และวิเคราะห์แยกแยะเพื่อจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
การได้มาซึ่งที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยา
ปัจจุบันที่ดิน ที่ราชพัสดุก ว๊านพะเยาเป็ นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพ ย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เลขที่ พย. 07 เมื่อ พ.ศ. 2524 และจัดเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาหรับใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ พ.ศ. 2497 โดยมีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ พย. 0149 เมื่อ พ.ศ. 2540
อย่างไรก็ดี ที่ราชพัสดุกว๊านพะเยายังประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่ราชพัสดุอ่ืนๆ คือ ปัญหาความไม่ถูกต้องชัดเจนของ
หลักฐานทางทะเบียน สืบเนื่องเมื่อ พ.ศ.2482 รัฐบาลได้มาซึ่งที่ดินกว๊านพะเยาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดย
อาศัยอานาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พุทธศักราช 2478 มีการกาหนดเขตหวงห้ามบริเวณที่ดินกว๊านพะเยาโดยออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์
หวงห้ามที่ดินกว๊านพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2482 เพื่อประโยชน์ในการบารุงรักษาพืชพันธุ์สัตว์นา้
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ภาพแผนทีแ่ นบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482 (เส้นสีแดงนักวิจัยระบายขึ้นเอง)
ในเวลาเดียวกันนั้น พ.ศ. 2482 ได้มีการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอพะเยา จังหวัด
เชียงรายเพื่อประโยชน์ในการบารุงรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้าเช่นกันโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 ออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่
อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482 โดยมีแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเหมือนกับแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตต์หวงห้ามฯ
เมื่อพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับแล้วมีประเด็นสาคัญจะต้องพิจารณา คือ กฎหมายทั้งสองฉบับยังมีผลใช้
บังคับอยู่หรือไม่ เมื่อพิจารณาการประกาศใช้กฎหมายทั้งสองฉบับจะต้องถือว่าพระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ ออกมาใช้
บังคับก่อน แม้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันเดียวกัน แต่เพราะพระราชกฤษฎีกาเวนคื นฯ จัดพิมพ์ประกาศก่อน
และตามด้วยพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ อย่างไรก็ดี พระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ มาตรา 3 กาหนดให้ใช้ได้
5 ปี ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2477 กาหนดให้การเวนคืนทีได้กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกานั้นจะต้องออกเป็นพระราชบัญญั ติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อีกฉบับหนึ่ง และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการ
ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอีกฉบับดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ จึงเป็นอันสิ้นผลไปแล้วเมื่อผ่านไป 5 ปี คือ
พ.ศ. 2487 ดังนัน้ กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยูต่ อ่ มาย่อมเป็นพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ
เมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตามพระราชบัญ ญั ติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 มาตรา 4 กาหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการหวงห้ามที่ดนิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายให้อานาจออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ.2482 ก็
หาได้ทาให้การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของกว๊านพะเยาสิ้นสุดลง เพราะมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. 2497 ก าหนดให้ ที่ ดิ น ที่ ได้ ห วงห้ า มไว้ ก่ อ นประกาศใช้ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุ ทธศักราช 2478 ยังคง
บังคับใช้เป็นที่หวงห้ามต่อไป และตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกาหนดให้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้จะถอนสภาพการสงวนหวงห้ามได้ตอ้ งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อยังไม่มกี ารถอน
สภาพการสงวนหวงห้ามดังกล่าว ที่ดินกว๊านพะเยาตามแผ่นที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ จึงยัง
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เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ถูกหวงห้ามไว้มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีข้าหลวงประจาจังหวัดหรือผู้วา่ ราชการจังหวัด
ในปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการหวงห้ามที่ดนิ ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ ดังกล่าว
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยา
จากการศึกษาพบว่า มีก ารใช้ที่ดินกว๊านพะเยาโดยแบ่ งออกเป็น คือ แหล่งน้าเพาะพั นธุ์สัตว์น้าและการ
ประมง ที่ตั้งทาการของหน่วยงานของรัฐ สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ที่อยูอ่ าศัยของประชาชน ที่ดินไม่ได้
ใช้ประโยชน์ใดโดยเฉพาะ
ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้า
กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดในระยะเวลาเริ่มแรก ตัง้ แต่ พ.ศ. 2482 และเมื่อสร้าง
ประตูกั้นน้าเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2484 ต่ออีกใน พ.ศ. 2485 กระทรวงเกษตราธิการในเวลานั้นได้กาหนดให้กว๊านพะเยา
เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ตามพระราชบัญญัตอิ ากรค่าน้า รศ. 120 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2472 และกาหนดห้ามการจับสัตว์น้า
ในพืน้ ที่กว๊านพะเยา โดยมี “ประกาศกะซวงกเสตราธิการ เรื่อง กาหนดไห้ใช้เครื่องมือบางหย่างทาการจับสัตว์นาพาย
้
ไนบริเวนเขตไกล้เคียงที่หวงห้ามรักสาพืชพันธุ์ กว๊านพะเยา ไนท้องที่จังหวัดเชียงราย”

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2492 ข้าหลวงประจาจังหวัดได้กาหนด “ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง กาหนดกว๊านพะเยา
เป็นที่จับสัตว์น้าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ และกาหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ทาการประมง พ.ศ. 2492” โดยประกาศ
ดังกล่าวได้แสดงแผนที่แนบท้ายประกาศไว้
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แผนที่แนบท้ายประกาศที่รักษาพืชพันธุ์ พ.ศ. 2490 (ผู้วิจัยระบายสีข้นึ เอง)
เหตุที่ต้องมีประกาศดังกล่าวเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2490 ทาให้ต้องมีการประกาศที่รักษาพืชพันธุ์ฉบับใหม่โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้อานาจกรมการ
จังหวัดซึ่งมีข้าหลวงประจาจังหวัดเป็นผู้มีอานาจประกาศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินกว๊านพะเยาเป็นที่
รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้าโดยกรมประมงเป็นผู้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ ประชาชนใช้ประโยชน์โดยการให้จับสัตว์
น้าได้เฉพาะการใช้เครื่องมือบ้างชนิดเท่านัน้
เมื่อพิจารณาประกาศฯ พ.ศ. 2485 และประกาศฯ พ.ศ. 2492 จะพบว่าแผนที่แนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2492
จะเหมือนคล้ายกับแผนที่แนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2485 อย่างชัดเจน และในแผนที่ดังกล่าวได้ระบุใ นส่วนหมายเหตุ
แสดงหลักเขตต์กว๊านคอนกรีต และท่อหมุดเขตต์กว๊าน อาจทาให้เขตที่ดินกว๊านพะเยาเปลี่ยนแปลงไปจากที่หวงห้าม
ไว้ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482
เมื่อสามารถพิจารณามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดนิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัตขิ องแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ซึ่งบัญญัติว่า
“ถ้าการหวงห้ามนั้นมิได้กาหนดเวลาไว้ เมื่อจะถอนการหวงห้ามทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้ออกเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นจะระบุเงื่อนไขในการถอนไว้ก็ได้
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การถอนหวงห้ามแต่บางส่วนให้นาบทบัญญัติแห่งมาตรา 5 และมาตรา 6 ว่าด้วยแผนที่มาใช้โดยอนุโลม”
ดังนั้น จึงเห็นว่าถ้าหากไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามและไม่มแี ผนที่พนื้ ที่ถอนการหวงห้าม
เขตแนวกว๊านพะเยาจะยังคงมีอยู่ตามที่ปรากฏในแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณ
กว๊านพะเยาฯ พุทธศักราช 2842 และการที่ประกาศฯ พ.ศ. 2485 และ พ.ศ. 2492 กาหนดหลักเขตกว๊านพะเยาไว้จึง
ไม่อาจมีผลทางกฎหมายแต่แนวเขตพื้นที่ของกว๊านพะเยาตั้งแต่ พ.ศ. 2842 แต่อย่างใด
ที่ตั้งทาการของหน่วยงานของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพะเยา ประกอบด้วยที่ ทาการสานักงานซึ่ง
เป็นบริเวณพระตาหนักกว๊านพะเยาซึ่งเป็นบริเวณประตูระบายน้า อยู่ตรงกันข้ามกับพื้นที่กว๊านพะเยาส่วนใหญ่โดยมี
ถนนพหลโยธินกั้นและมีสะพานข้ามลาน้าอิงกั้นระหว่างพื้นที่สานักงานฯ กับพื้นที่กว๊านพะเยาส่วนใหญ่ โดยพื้นที่
สานักงานฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุประมาณ 67 ไร่ และในกว๊านพะเยาเป็นที่ตั้งของบ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้า ซึ่งได้
เกิดขึ้นในภายหลังที่ใช้เป็นสถานที่อนุบาลเพาะพันธุ์สัตว์นา้ และที่พ้ืนที่จัดเก็บผักตบชวาที่ลอยมาทับถมกันบริเวณคอ
สะพานที่จะไหลเข้าสู่ประตูระบายน้า ทาให้ผักตบชวามาทับถมบริเวณนี้ซึ่ งสานักงานฯ ใช้เป็นพื้นที่อนุบาลพันธุ์ปลา
และเป็นเขตหวงห้ามสีแดงที่หา้ มจับสัตว์นาโดยเด็
้
ดขาด

ภาพบ่อเพาะพันธุ์สัตว์นาของศู
้
นย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพะเยา
(ขอบคุณภาพ ที่มา สื่อสารออนไลน์ Facebook Page พะเยาโพสต์ เพื่อคนพะเยา)
ปัญหาการบุกรุกที่ดินกว๊านพะเยา
ก. คดีที่ถงึ ที่สุดในศาลฎีกา
พื้นที่ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ตดิ กับกว๊านพะเยา ได้แก่ ที่ดินของแขวงการทางพะเยา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุ เลขที่ พย.453 ได้มาโดยการจับจองและได้รับใบเหยียบย่า หมายเลข 49 เล่มที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2464
เมื่อ พ.ศ. 2476 อาเภอพะเยาในเวลานั้นได้ออกประกาศสงวนสิทธิในที่ดินไว้ ที่ดินแปลงนี้ของแขวงการทางพะเยาได้
เคยมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับแขวงการทางพะเยาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ ปรากฏเป็นคาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 872/2511 และคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2544/2516
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 872/2511 ใบเหยียบย่าเมื่อ พ.ศ. 2464 มีกาหนดอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น ใบเหยียบย่า
และการขึ้นทะเบียนราชพัสดุ ไม่ใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เมื่อที่ดนิ รายพิพาทไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ จึง
เป็นที่ดินมือเปล่า และไม่ได้ความว่ามีการสงวนไว้หรือมีการใช้ที่แปลงนี้เพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ ที่พิพาทหาใช่สา
ธารณสมบัตขิ องแผ่นดินไม่ เพราะมิใช่เป็นที่ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ผลของคาพิพากษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเอกชนได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินได้ตามมาตรา 1306 เพราะ
ไม่ใช่ที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เนื่องจากไม่ได้ปรากฏว่ามีการสงวนไว้หรือใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนัน้ คดีน้ี
เอกชนจึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทาให้เอกชนชนะคดีกลายเป็นเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ติดกว๊านพะเยาหรือที่ดินฝั่ง
ชุมชนเมืองพะเยา
อย่างไรก็ดี ต่อมามีคดีพิพาทที่น่าสนใจเกี่ยวที่ดิน รอบกว๊านพะเยาของหน่วยงานรัฐอีกคดีซึ่งเป็นที่ดินของ
แขวงการทางพะเยาอีกเช่นเดียวกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2544/2516 ประกาศสงวนที่ดิน เมื่อ พ.ศ. 2746 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วย
การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 บัญญัติว่าการถอนการหวง
ห้ามนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และการหวงห้ามที่ว่านี้พระราชบัญญัติดังกล่าวให้รวมถึง
การหวงห้ามที่มีมาก่อน เมื่อไม่มีการถอนการหวงห้ามโดยออกพระราชกฤษฎีกา ที่ดินดังกล่าวจึงยังเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน และตามมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะโอนแก่กันไม่ได้เว้นแต่มีกฎหมาย
เฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา
ผลของค าพิ พ ากษาดั งกล่ าวในคดี ห ลั งนี้ แขวงการทางพะเยาจึงยั งมีสิ ทธิ ในที่ ดิ น โดยอาศั ยเหตุ ผ ลตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดนิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พุทธศักราช 2478
นอกจากนี้ แขวงการทางพะเยายังได้ม อบที่ดินแขวงการททางพะเยาบางส่วนให้แก่หน่วยงานราชการใช้
ประโยชน์ เช่ น ให้ จั ง หวั ด พะเยาสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ พ่ อ ขุ น ง าเมื อ ง เนื้ อ ที่ 1-2-0 ไร่ ให้ เทศบาลเมื อ งพะเยาสร้ า ง
สวนสาธารณะ 3-0-53.20 ไร่ มอบโอนให้เทศบาลเมืองพะเยาบริเวณพื้ นที่ชายกว๊านบริเวณศาลาหมื่นปี และที่ดิน
สวนสมเด็จย่า และบ้านพักรับรอง เนื้อที่ 12-0-77.20 ไร่ และส่งคืนให้กรมธนารักษ์ เนือ้ ที่ 15-1-52 ไร่
ข.ที่ดินมีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดนิ ที่มปี ัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ คือ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยา (กบร.จังหวัดพะเยา) เห็นว่ามี
ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนกับที่ดินกว๊านพะเยาตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้าม
ที่ดินบริเวณกว๊านพะเยาฯ พุทธศักราช 2482 โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวเห็นควรดาเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ซึ่งมีเอกสารสิทธิที่อยูใ่ นข่ายการพิจารณาเพิกถอนจานวนทั้งสิ้น 963 แปลง
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ภาพแผนที่ แสดงพืน้ ที่ไม่ได้ออก นสล. และมีปัญหาเอกสารสิทธิ์ทับซ้อน
จากภาพแผนที่ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พื้นที่ระบายสีแดง คือ บริเ วณลาน้าอิงก่อนไหลผ่านสะพานขุนเดชสู่
กว๊านพะเยาส่วนใหญ่ พื้นที่ดังกล่าวปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยาฯ
พุทธศักราช 2482 แต่ไม่ปรากฏในหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) ทาให้เกิดปัญหาการออกเอกสารสิท ธิรุกล้า
เข้ามาในพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ส่วนพื้นที่ระบายสีเหลืองระหว่างเส้นสีน้าเงินซึ่งเป็นแนวเขตที่ดินกว๊านพะเยา
ตามหนังสือ นสล. คือ พื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยาฯ พุทธศักราช 2482
แต่ไม่ปรากฏตามหนังสือ นสล.
ผู้มีอานาจหน้าที่ในการจัดการที่ดินกว๊านพะเยา
จากการศึกษายังได้ขอ้ มูลอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่โดยแบ่งได้ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามีอานาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊าน
พะเยา อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดนิ รกร้างว่างเปล่า
อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พุทธศักราช 2478
2. กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถอื กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. กรมประมงมีอานาจหน้าที่ใช้ประโยชน์และดูแลที่รักษาพืชพันธุ์ตามประกาศกาหนดเขตที่รักษาพืชพันธุ์
กว๊านพะเยา พ.ศ. 2492 ตามพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2490 และพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน
บริเวณกว๊านพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482
4. อธิบดีกรมที่ดินมีอานาจเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดย
คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 61
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สรุปผลและอธิปรายผล
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่ดินกว๊านพะเยา
จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่ดนิ กว๊านพะเยา ดังนี้ ปัญหาผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ที่จะจัดการที่ดินกว๊านพะเยา ปัญหาการกาหนดแนวเขตที่ดินกว๊า นพะเยาตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษีกากาหนด
เขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482 ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายใน
การปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา ปัญหาความล่าช้าและความต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหา
ปัญ หาสาคัญ ที่สามารถวิเคราะห์ประการแรก คือ ปัญ หาผู้มีอานาจตามกฎหมายที่จะจัดการที่ดินกว๊าน
พะเยาถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐาน เนื่องจากที่ดนิ กว๊านพะเยาเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติทั่วไปจะต้องมีผู้ทรงกรรมสิทธิ์
หรือเจ้าของที่ดิน และโดยทั่วไปผู้ทรงกรรมสิทธิ์จะเป็นผู้มีสิทธิอานาจในการจัดการที่ดินของตนเอง แต่สาหรับที่ดิน
กว๊านพะเยาในยุคเริ่มต้นเป็นการสงวนหวงห้ามโดยมีข้าหลวงประจาจังหวัดเป็นผู้อานาจหวงห้ามบุคคลอื่นๆ ไม่ให้เข้า
ไปปลุกสร้างรุกล้าในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ดี ข้าหลวงประจาจังหวัดไม่ได้เป็นผู้จัดการดูแลที่ดินกว๊านพะเยาเนื่องจาก
ผู้ดูแลใช้ประโยชน์มาแต่แรก คือ กรมประมง ซึ่งเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ที่ดนิ กว๊านพะเยาเป็นที่รักษาพืชพันธุ์
ต่อมาเมื่อมีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยกรมที่ดิน
เป็ น ผู้ ออกเอกสารหนั งสือ ส าคั ญ ส าหรับที่ ห ลวง (นสล.) ดังนั้น ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวข้องกั บที่ ดิน กว๊านพะเยา
ประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก คือ จังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กรมประมง กระทรวงการคลัง และ
กรมที่ดิน ซึ่งทาให้การจัดการที่ดนิ กว๊านพะเยาต้องได้รับการตัดสินใจจากทัง้ 4 หน่วยงานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการชีแ้ นวเขตกว๊านพะเยาซึ่งหน่วยงานทั้งหมดดังกล่าวยังไม่อาจชี้แนวเขตกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน
จากการดาเนินโครงการวิจัยนี้ยังได้ข้อมูลการใช้ที่ดิน และข้อมูลขอบเขตและสิทธิในที่ดินที่เกี่ยวกับกว๊าน
พะเยา โดยแบ่ งออกเป็ น 1. ขอบเขตที่ ดิ น ตามแนวเขตแผนที่ แ นบท้ า ยพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตต์ ห วงห้ า มฯ
พุทธศักราช 2482 2.ขอบเขตที่ดินตามแนวเขตหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง นสล. พ.ศ.2540 3. ขอบเขตที่ดินตาม
แนวเขตหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง นสล. ที่ติดกับกว๊านพะเยา 4. ที่ดินเอกชนที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 963 แปลง อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถดาเนินการจัดทา GIS ได้เพราะยังขาดรูป
ที่ดนิ 963 แปลง จากสานักงานที่ดนิ จังหวัดพะเยาซึ่งไม่สามารถขอข้อมูลในส่วนนีไ้ ด้
มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการที่ดินกว๊านพะเยา
ผู้วิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะให้ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการที่ดนิ กว๊านพะเยา ดังนี้ (1) คาสั่งของอธิบดี
กรมที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ออก
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะทับซ้อนในเขตแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดนิ บริเวณกว๊าน
พะเยา อ.พะเยา จ.เชียงราย พ.ศ. 2482 (2) อธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเพิ่มเติมตามมาตรา 8
ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจังหวัดพะเยาในฐานะทบวงการเมืองยื่นคาร้องแสดงความประสงค์ต่ออธิบดีกรม
ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้นายอาเภอเมืองพะเยา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนรอบกว๊านพะเยาเข้ามามีส่วนร่วมให้ความเห็น
อย่างไรก็ ดี เมื่อ พิจารณาข้อ เสนอแนะการใช้ม าตรการทางกฎหมายทั้ งสองประการดั งกล่ าวจะพบว่ามี
อุปสรรคในการใช้มาตรการและผลกระทบที่จะตามมา คือ จะเกิดข้อพิพาทเป็นคดีความเป็นจานวนมากอย่างน้อย
ที่สุดน่าจะมีคดีความไม่นอ้ ยกว่า 963 คดี ตามจานวนที่ดนิ ที่มีปัญหาทับซ้อน นอกจากนัน้ ต้องมีการขับไล่ผู้ที่อยูอ่ าศัย
ในเขตที่พิพาทออกจากพื้นที่อาจทาให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนจานวนมาก ส่วนมาตรการที่สองสาหรับ
การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเพิ่มเติมหากมีประชาชาชนคัดค้านและฟ้องร้องเป็นคดีความจานวนมากจะทาให้
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ใช้เวลาและความล่าช้า ตลอดจนผลของคาพิพากษาอาจแตกต่างกัน อีกทั้งกรมประมงได้แสดงความประสงค์จะใช้
ประโยชน์พ้ืนที่กว๊านพะเยาเพียงประมาณ 12,831 ไร่ ตาม นสล. พ.ศ.2540 ซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่ตามแผนที่แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482 ดังนัน้ พื้นที่นอกเขต นสล. พ.ศ. 2540 ที่อยูใ่ นเขตแผนที่แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พุ ทธศักราช 2482 ที่ จะออก นสล. เพิ่มเติมจึงยังไม่มีหน่วยงานใดจะใช้
ประโยชน์โดยเฉพาะหรือดูแลรักษา ตลอดจนยังมีปัญหาเรื่องการถอนสภาพการเป็น ที่สาธารณสมบัติของแผ่ นดิน
หรือการถอนการใช้ประโยชน์ที่ต้องดาเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ดินกว๊านพะเยา
จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงเสนอให้ใช้มาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมกับกรณี โดยแบ่ง (1) พื้นที่ที่มี
ประชาชนอยู่อาศัย (2) พื้นที่ไม่มีผู้อยู่อาศั ยไร้สิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากที่ดินกว๊านพะเยาตามแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พุทธศักราช 2482 ยังคงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ถูกหวงห้ามไว้โดย
มีข้าหลวงประจาจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจหวงห้ามและกรมประมงเป็นผู้มอี านาจหน้าที่ดูแลรักษา
ใช้ประโยชน์ โดยในพื้นที่ (1) ที่มีประชาชนอยู่อาศัยเป็นชุมชนหมู่บ้านหากผู้วา่ ราชการจังหวัดพะเยาและกรมประมงไม่
ประสงค์จะหวงห้ามและใช้ประโยชน์แล้วเพราะสภาพพื้นที่ได้กลายเป็นบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างจานวนมาก หน่วยงาน
ทั้งสองอาจพิจารณาถอนสภาพการเป็นที่ดินหวงห้ามโดยพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 และ
(2) พื้นที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยไร้สิ่งปลูกสร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและกรมประมงควรที่จะต้องเร่งดาเนินการขอให้
อธิบดีกรมที่ดินมีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเป็นสาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่ อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 8 ตรี
สรุปผลการศึกษา
จากการดาเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ทบทวนมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุกว๊าน
พะเยา การสารวจ และการสัมภาษณ์ ทาให้พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินกว๊านพะเยาได้เปลี่ยนแปลงจากสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ ที่สงวนหวงห้ามจับสัตว์น้า ที่ตั้ง
ของหน่วยงานรัฐ ปัจจุบันที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยาได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวสร้าง
สวนสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองพะเยา เกิดปัญหาสงสัยว่าเอกชนอาจบุกรุกได้เข้า
ทาประโยชน์โดยครอบครองและออกโฉนดที่ ดิ นหรือ หนั งสือ รับรองการทาประโยชน์ต ามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
จานวน 963 แปลง ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหาโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการเพิก
ถอนโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และใช้มาตรการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเพิ่มเติม
สาเหตุของปัญหา คือ การตีความสถานะทางกฎหมายของที่ดินกว๊านพะเยาและแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 ยังเป็นที่ดิน
ที่หวงห้ามไว้เพื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นหรือไม่ และแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่มีแนวเขตที่ตรง
กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 ประกอบกับประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 ซึ่งมีบทบัญญัติให้การสงวนหวงห้ามยังคง
มีสภาพบังคับสงวนหวงห้ามต่อไป และการถอนสภาพการสงวนหวงห้ามจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรการแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานของรัฐกาลังดาเนินการอยู่ คือ การเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์สาหรับที่ดินที่ทับซ้อนในแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482 และ
ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) เพิ่มเติมสาหรับพื้นที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวง
ห้ามฯ พ.ศ. 2482 ซึ่งยังไม่ได้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
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การแก้ไขปัญหาโดยการเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และการออกหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่ดาเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แต่ยัง
เกิดความล่าช้าเพราะการแก้ไขปัญหายังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่มีอานาจดาเนินการตลอดจนความไม่เชื่อมั่นใน
แนวเขตแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พุ ทธศักราช 2482 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะนามา
ซึ่งกระบวนการฟ้องร้องต่อสู้คดีพพิ าทกับที่ดินกรรมสิทธิ์เอกชนรอบกว๊านพะเยาจานวนมาก ตลอดจนเกิดการคัดค้าน
การออกหนั งสือ ส าคั ญ ส าหรับที่ ห ลวง และผลที่ ต ามมาของแต่ล ะคดี ค วามอาจแตกต่างกั น เกิ ด เป็ น มาตรฐานที่
หลากหลายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอว่าหน่วยงานของรัฐ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีอานาจ
หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามฯ พุ ทธศักราช 2482 และกรมประมงในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ราชพัสดุกว๊านพะเยา ควรจะเร่งดาเนินการแบ่งพื้นที่ที่มีประชาชน ชุมชนปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย หากกรมประมง
ไม่ประสงค์ใช้ประโยชน์ในการรักษาพืชพันธุ์แล้วจังหวัดพะเยาควรนามาใช้ประโยชน์ตามกฎหมายให้เป็นที่อยูอ่ าศัยของ
ประชาชนภายใต้การจัดการดูแลของจังหวัดพะเยา และพื้นที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยไร้สิ่งปลูกสร้างต้องดาเนินการยืนยันการ
หวงห้ามโดยการเพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์เพื่อนามาใช้ประโยชน์เป็นที่รักษาพืชพันธุ์หรือ
ประโยชน์สาธารณะของแผ่นดินด้านอื่นๆ โดยการเข้ ามาร่วมจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนรอบ
กว๊านพะเยา
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอใต้ อาเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา
The community participation in community forest management: A case study
of Ban Rong-Por-Tai, Phukamyao district, Phayao province
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านร่องปอใต้ในการจัดการป่าของ
ชุมชน และศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ผลจากการศึกษาพบว่า
คนในชุม ชนบ้ า นร่ อ งใต้ มีส่ ว นร่ วมในการจั ด การป่ า ของชุม อยู่ในระดั บ มาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.39 โดยการสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เริ่มตั้งแต่การให้คนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล และ
ร่วมรับประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้คนในชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจากัด
และเรียนรู้วิธีการที่จะรักษาป่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน 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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บทนา
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของระบบนิเวศ และมีประโยชน์ตอ่ สิ่งมีชวี ติ ไม่วา่ จะเป็นสัตว์หรือมนุษย์
ในระบบนิเวศป่าไม้ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้า ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เป็นแนวป้องกัน
ลมพายุ ตลอดจนเป็นแหล่งกาเนิดของต้นน้าลาธาร สาหรับสิ่งมีชีวิตป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยที่สาคัญ
ของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานต่อการดารงชีพของมนุษย์ โดยมนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าไม้เป็น
แหล่งปัจจัยสี่นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยกตัวเช่น การนาไม้มาใช้ในการก่อสร้างหรือตกแต่งที่อยู่อาศัย นามาเป็น
เชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร การใช้ป่าเป็นแหล่งหาอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การนาส่วนของผล เมล็ด ใบ
ดอก ลาต้นของไม้ในป่ามาเป็นอาหาร การได้รับน้าผึง้ หรือเนื้อของสัตว์ซึ่งเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับจากป่า การใช้
ป่าเป็นแหล่งวัตถุดิบของสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ใช้รักษาโรค เช่น การนาเปลือก ดอก ผล เมล็ด ราก ของไม้ใน
ป่ามาดัดแปลงหรือสกัดเอาส่วนที่สาคัญปรุงเป็นยารักษาโรคซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของยาเม็ด ยาน้า หรือแคปซูล เป็นต้น
จากความสาคัญ และคุ ณ ประโยชน์ของป่ าไม้ที่มีต่อระบบนิเวศและการด ารงชีพของสิ่ งมีชีวิตโดยเฉพาะต่อมนุษย์
ปัญหาป่าไม้ถูกทาลายหรือปัญหาป่าไม้เสื่อมโทรม นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์อย่างยิ่ง ดังนัน้ การอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ในอัตราที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสาคัญ
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจั งหวัด
พะเยา ประชาชนร้อยละ 94.6 ประกอบอาชีพทานา และมีอาชีพเสริมเป็นการหาของป่า เช่น เห็ด พืช และผักต่างๆ
พื้นที่ป่าไม้ของอาเภอภูกามยาว ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ป่าแม่ร่องปอ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่องิ ฝั่งซ้าย
เนื้อที่ประมาณ 73,278 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าผลัดใบชนิดป่าเต็งรังขนาดเล็ก ป่าไม้เหล่านี้เป็นป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนซึ่งมี
ความล่อแหลมต่อการบุกรุกทาลายป่าเพื่อนาไม้ไปทาฟืนและเผาถ่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้องการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม ภาครัฐ ได้แก่ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น องค์กรส่วนอาเภอ
และกรมป่าไม้จังหวัดพะเยา ได้ริเริ่มจัดให้มีการจัดการป่า โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนที่
อยู่รอบๆ พื้น ที่ ป่า อนุ รัก ษ์ เป็ น ศู น ย์ก ลางในการบริห ารจั ด การ ควบคุ ม ดู แ ลรัก ษา หรือ บ ารุ งป่ า ตามแนวทางที่
เหมาะสม โครงการเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยมีชุมชนที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนจานวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ภายใต้
โครงการดังกล่าว หน่วยงานราชการ ผู้นาท้องถิ่น ตลอดจนผู้นาชุมชนได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ป่า
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ การอนุรักษ์ป่าชุมชนยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่า ที่ควร ในปี 2557 คงเหลือป่าชุมชนที่มีการ
ดาเนินงานและต่ออายุโครงการกับกรมป่าไม้ 3 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้วหลวง ป่าชุมชนบ้านสันป่าส้าน และ
ป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้ รวมเป็นพืน้ ที่ป่าชุมชน 1,979.56 ไร่ [1]
งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นว่าการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดแก่ชุมชนในอาเภอภูกาม
ยาวจะช่วยให้การดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าของอาเภอภูกามยาวเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น [2, 3] งานวิจัยนี้จึง
ต้องการที่จะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอาเภอภูกามยาว โดยศึกษาค้นหาปัจจัยที่มผี ลต่อการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เลือกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้เป็น
พื้นที่แรก เนื่องจากมีพ้ืนที่ป่าที่ต้องอนุรักษ์ มากที่สุด ผลการวิจัยจะช่วยให้ชุมชนสามารถวางแผน ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการจั ดการการมีส่ วนร่วมของชุมชน ให้ เป็ นกระบวนการที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปเป็ น
แบบอย่างในการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ป่าอื่นต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ที่ศกึ ษาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้ มีพ้ืนที่ 1,386.83 ไร่ โดยกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานี้ ได้แก่
คนในชุมชนบ้านร่องปอใต้ (หมูท่ ี่ 14) จานวนครัวเรือน 134 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1. การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าของชุมชน
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสุ่มจากตัวแทน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จานวน 100 คน กาหนดโดยใช้วิธีของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และกาหนดความคลาดเคลื่อน (e) ขนาดประชากรที่ยอมรับได้ 0.05 [5] เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถามโดยมีโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของชาวบ้าน
ตอนที่ 2 แบบวัดระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน [4, 5, 6] โดยเนื้อหาครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจ โดยมีดัชนีช้ีวัด 3 ประการ ได้แก่ ร่วมปรึกษาหารือ
ปัญหาเรื่องป่าชุมชน ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ และร่วมเสนอแนวทางแก้ไข หรือทางออกสาหรับปัญหา
ป่าชุมชน
ประเด็ น ที่ 2 การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก าร โดยมี ดั ชนี ช้ี วั ด 7 ประการ ได้ แ ก่ ร่ ว มทบทวน
กฎเกณฑ์ของป่าชุมชน ร่วมสารวจป่าชุมชน ร่วมปลูกป่า ร่วมอบรมเรื่องป่าไม้ ร่วมทบทวนแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน
ร่วมติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ และร่วมพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยมีดัชนีช้ีวัด 5 ประการ ได้แก่ ใช้ไม้ปลูกสร้างหรือ
ซ่อมแซมบ้านเรือน ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงทาฟืน เก็บเห็ด หน่อไม้ ผักหวานหรือพืชชนิดอื่นๆ เก็บหาพืชสมุนไพรรักษา
โรค ใช้นาในป่
้ าชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตร
ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยมีดัชนีช้ีวัด 3 ประการ ได้แก่ ร่วมติดตามและ
ควบคุ ม การด าเนิน กิ จ กรรมอนุ รัก ษ์ ป่ าชุม ชน ร่ว มประเมิน การใช้ประโยชน์ จ ากป่ า ร่ว มประเมิ น ปั ญ หาและ
อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
2. แนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน
ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ศกึ ษา จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนของอาเภอภูกามยาว ได้แก่ ผู้นาชุมชน
คณะกรรมการป่าชุมชน และตัวแทนจากชุมชนของทั้ง 3 หมู่บ้าน เจ้าหน้ากรมป่าไม้จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ส่วน
ปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนอาเภอ จานวนรวม 20 คน
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การวิเคราะห์และการแปลผล
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ระบบการให้คะแนนซึ่งมีการแทนค่า มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นคะแนนเท่ากับ 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ ส่วนเกณฑ์การเปรียบเทียบค่าน้าหนักคะแนน
เฉลี่ย แบ่งเป็น 3 ช่วงคะแนน ได้แก่ ช่วงคะแนนแรก 3.68 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมาก ช่วงคะแนนที่สอง
2.34 – 3.67 หมายถึง มีสว่ นร่วมในระดับปานกลาง และช่วงสุดท้าย 1.00 – 2.33 หมายถึง มีสว่ นร่วมในระดับน้อย
ข้อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสนทนากลุ่ ม น ามาจั ด หมวดหมู่แ ละจั ด เชื่อ มโยงตามขั้ น ตอน วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของข้อ มู ล โดยวิธี ก ารแบบสามเส้ า เพื่ อ ให้ เนื้อ หามีค วามชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น และจากนั้น จะท าการ
สังเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดด้วยการจัดระเบียบข้อมูล อภิปรายผลการวิจัยเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน
ผลข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของชาวบ้านของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ งคิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุเฉลี่ย 49.06 ปี ระดับการศึกษาชั้นประถม (ป.4 –ป.6) คิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 81 มีระยะเวลาการอาศัยในท้องถิ่นมากกว่า 20 ปี มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
3-4 คน รายได้เฉลี่ยต่อปี 61,645 บาท สภาวะทางการเงินของกลุ่ มตัวอย่างมีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 50 จากการ
สอบถามเกี่ยวกับการทากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับคนในชุมชน พบว่า ร้อยละ 56 ของกลุ่ม
ตัวอย่างเคยเข้าร่วม โดยกิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าทดแทนคิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมา
ได้แก่ กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้าคิดเป็นร้อยละ 22.9 กิจกรรมสร้างแนวกั้นไฟป่าคิดเป็นร้อยละ 21.6 กิจกรรมการเฝ้า
ระวังรักษาป่าชุมชนคิดเป็นร้อยละ 16.8 กิจกรรมเก็บขยะรอบป่าชุมชนคิดเป็นร้อยละ 13.4 ด้านการใช้ประโยชน์จาก
ป่า พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีก ารใช้สอยประโยชน์ป่ามากที่ สุ ด เพื่อใช้เป็ น แหล่ งหาพืชสมุ น ไพร คิ ด เป็ นร้อ ยละ 31.8
รองลงมาใช้ป่าเป็นแหล่งหาอาหาร/ของป่า คิดเป็นร้อยละ 21.7 แหล่งพักผ่อนคิดเป็นร้อยละ 17.1 แหล่งไม้ฟืนคิดเป็น
ร้อยละ 16.7 แหล่งต้นน้าลาธารคิดเป็นร้อยละ 12.7
ผลการศึ ก ษาด้ า นการมีส่ ว นร่ วมของชุม ชนในการจั ด การป่ า 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ า นการตั ด สิ น ใจ ด้ านการ
ดาเนินงาน ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการป่าของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ ด้านการดาเนินงาน ด้านการประเมินผล และ
สุดท้ายด้านการใช้ประโยชน์จากป่า ค่าเฉลี่ยในการมีสว่ นร่วมในแต่ละด้านแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน
กิจกรรม
 ด้านการตัดสินใจ
o ร่วมปรึกษาหารือปัญหาเรื่องป่าชุมชน
o ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ
o ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขหรือทางออกสาหรับปัญหาป่าชุมชน
เฉลี่ย
 ด้านการดาเนินงาน
o ร่วมทบทวนกฎเกณฑ์ของป่าชุมชน
o ร่วมสารวจป่าชุมชน
o ร่วมปลูกป่า
o ร่วมอบรมเรื่องป่าไม้
o ร่วมทบทวนแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน
o ร่วมติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ
o ร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับป่าชุมชน
เฉลี่ย
 ด้านการใช้ประโยชน์จากป่า
o ร่วมใช้ไม้ปลูกสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือน
o ร่วมใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทาฟืน
o ร่วมเก็บเห็ด หน่อไม้ ผักหวาน หรือพืชชนิดอื่นๆ
o ร่วมเก็บหาพืชสมุนไพรเพื่อรักษาโรค
o ร่วมใช้น้าในป่าชุมชนเพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร
เฉลี่ย
 ด้านการประเมินผล
o ร่วมติดตามและควบคุมการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์ป่าฯ
o ร่วมประเมินการใช้ประโยชน์จากป่า
o ร่วมประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย

ระดับการมีสว่ นร่วม

4.48
4.32
4.37

มาก
มาก
มาก

4.39

มาก

4.37
4.23
4.25
4.19
4.19
4.07
4.26

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.22

มาก

3.85
3.62
3.62
3.58
3.43

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.62

ปานกลาง

3.90
3.79
3.74

มาก
มาก
มาก

3.81
4.39

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 หากพิจารณาการมีส่วนร่วมจาแนกออกเป็นแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่า
ทุกกิจกรรมในด้านการตัดสินใจ ด้านการดาเนินงาน และด้านการประเมินผล คนในชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้นกิจกรรมในด้านการใช้ประโยชน์จากป่า มีการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือน
เท่านัน้ ที่อยูใ่ นระดับมาก นอกนั้นเป็นกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในระดับปานกลางเท่านัน้
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แนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าของชุมชน ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และปัญหา/อุปสรรคของการจัดการป่า
ของชุมชน ผลการศึกษา มีดังนี้
ด้านรูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าไม้ การสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เริ่มต้นจากการริเริ่มของผู้นาชุมและกลุ่มตัวแทนของคนในหมู่บ้านที่มีความต้องการอยากอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าของชุมชน เริ่มแรกได้ช่วยกันออกแนวคิดสร้างกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของชุมชน และได้พูด
ชักจูง และชักชวนให้ชาวบ้านคนอื่นๆ เข้าร่วม มีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งเข้า จากกลุ่มเล็กๆ จานวนสมาชิกเริ่มมีมาก
ขึน้ และทาให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนขยายใหญ่ขนึ้ ทั้งนี้ดว้ ยชาวบ้านในชุมชนเริ่มตระหนักและเห็นถึงคุณประโยชน์
ทีเกิดจากป่า จากการเข้ามาให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ของจังหวัด หลังจากนั้นคนในชุมชนนาโดยผู้นาของ
ชุมชนได้มีแนวคิดในการสร้างระเบียบแบบแผนการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยร่วมกันกาหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับป่า
ชุมชน เพื่อใช้ในการดูแลรักษาป่าขึ้นมา โดยห้ามไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ หากผู้ใดฝ่าฝืน
กฎจะได้รับโทษด้วยการปรับเป็นเงินเข้าหมู่บ้านต้นละจานวน 500 - 2000 บาท และให้รางวัลแก่คนที่มาแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับผู้ตัดไม้เป็นเงินที่แบ่งครึ่งจากเงินค่าปรับ นอกจากนี้ชุมชนยังได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าทาต่อเนื่องมาทุกปี ประกอบด้วย 1) กิจกรรมด้านการป้องกันรักษาป่าไม้ เช่น การทาทางตรวจการณ์และแนวกัน
ไฟ จัดเวรลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้ การทาแนวเขตและหมายแนวเขตป่าชุมชน การสร้างที่พักตรวจตราลาด
ตะเวนป้องกันรักษาป่าไม้ 2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ ได้แก่ การเพาะชากล้าไม้โดยคนในชุมชน และ
นาไปปลูกต้นไม้เสริมในบริเวณพื้นที่ป่า 3) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การจัดประชุม
ด้านป่าชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นประจา การส่งอาสาหมู่บ้านไปเป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาด้านป่า
ชุมชน ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 4) กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การทาป้ายแสดง
แนวเขตป่าชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบป่าชุมชน ตลอดจนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายชื่อพันธุ์ไม้
และสุดท้ายกิจกรรมด้านการพัฒนาป่าชุมชน ได้แก่ การทาฝายชะลอความชุ่มชืน้ หรือฝายแม้ว และการสร้างเส้นทาง
เพื่อการเรียนรูศ้ กึ ษาธรรมชาติ
ด้านผลสาเร็จของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมสนทนา ได้สรุปถึง
ผลสาเร็จของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การดาเนินการที่กระตุ้ นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ โดยมิให้ขาดซักขั้นตอน ซึ่งจะ
ช่วยให้คนในชุมชน ได้รับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของวิธีการ/กิจกรรมทีต่ นเองได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดขึน้ และ
เรียนรู้ที่จะปฏิบัตติ ามอย่างเคร่งครัด
ด้านปั ญ หา/อุ ป สรรค ของชุ ม ชนในการจั ดการป่ าชุม ชน กลุ่ มตั วอย่างที่ เข้าร่วมสนทนา ได้ให้ค วาม
คิดเห็นถึงสิ่งที่เป็นปัญหา/อุปสรรคของชุมชนในการจัดการป่า คือ การขาดความรู้ความเข้าใจต่อวิธีการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูที่เหมาะสมกับสภาพของป่าชุมชน และปัญหาการบุกรุกและทาลายจากคนชุมชนอื่น กล่าวคือ การใช้ประโยชน์
จากป่าที่อยู่ในรับผิดชอบดูแลของชุมชนไม่ได้มีเฉพาะคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีชุมชนอื่นๆ ในตาบล หรืออาเภอ
ใกล้เคียงอีกหลายชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ จึงทาให้การดูแลรักษาไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่าเท่าที่ควร
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สรุปผลและอภิปรายผล
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดแก่ชุมชนในอาเภอภูกามยาวจะช่วยให้การดูแล
รักษาและอนุรักษ์ป่าของอาเภอภูกามยาวเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ควรเริ่มตั้งแต่การ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิน ผล และร่วมรับประโยชน์ จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึง
ความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจากัด และเรียนรู้วิธีการที่จะรักษาป่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน และการค้นหาภาคีความร่วมมือที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยการให้คนในชุมชนพื้นที่อ่ืน ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จาก
ป่ า ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลรั ก ษาป่ า ร่ ว มกั บ คนในชุ ม ชนด้ ว ย จะช่ว ยให้ ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ป่ า มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ กระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม จะช่วยให้คนในชุมชน ตลอดจนคนจากชุมชนพืน้ ที่
อื่น ได้ รับรู้แ ละตระหนั กถึ งความส าคั ญ ของทรัพ ยากรป่ าไม้ที่มีอ ยู่อ ย่า งจ ากั ด และเรีย นรู้วิธีก ารที่ จ ะรัก ษาป่ าให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
การศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาถึงรูปแบบของการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการป่า โดยชุมชนที่กล่าวถึงไม่ใช่เฉพาะชุมชนที่อยูร่ อบๆ ป่า แต่หมายรวมถึงคนในชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาใช้ประโยชน์
จากป่าด้วย โดยคาถามของการวิจัย คือ กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล
และร่วมรับประโยชน์ จะเป็นไปในรูปแบบใด และอะไรหรือปัจจัยใดที่จะส่งผลคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าเกิดการ
สานึกรักที่จะดูแลป่าที่เป็นวิถีแห่งชีวิตของคนในชุมชนคงอยู่ต่อไป นอกจากนี้การศึกษาควรครอบคลุมไปถึงแนว
ทางการนาระบบสารสนเทศมาการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการดูแลรักษาป่าให้กับชุมชน
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การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
กรณี : ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ท่ี 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 าเนิ น การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยชุ ม ชน และการพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจทักษะทางประชาธิปไตยในชีวิตประจาวัน และพัฒนากระบวนการ
เครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม โดยใช้วธิ ีการวิจัย
เชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แบบประเมิ น ความไม่ พึ ง พอใจในบริ ก ารสาธารณะ บั ต รคะแนนประชาชน (People
Scorecards) การเรี ย นรู้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ (Budget Literary) และการปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลง (Pilot Model)
ผลการดาเนินการวิจัยและพัฒนา สรุปตามขั้นตอนได้ว่า ขั้นตอนการเตรียมการ พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม คณะทางานภาคประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น
โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ แต่ยังขาดประสบการณ์ และความมั่นใจในการดาเนินการ ส่วน
ขั้นตอนการด าเนินการ พบว่า องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคประชาสั งคม คณะทางานภาคประชาชน พี่น้อ ง
ประชาชน และหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในพื้นที่ มีความเชื่อมั่ นในกระบวนการทางานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
และสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และขั้นตอนการติดตาม เรียนรู้ ทาให้เกิดแรงจูงใจสาหรับพี่
น้องประชาชน และภาคีในพื้นที่ที่จะสามารถจัดการตนเอง และจัดการปัญหาของตนเองในพื้นที่ได้ตอ่ ไป
ค าส าคั ญ : ธรรมาภิบ าลท้ อ งถิ่ น ประชาธิ ปไตยแบบปรึก ษาหารือ การจั ด การตนเองของชุม ชน บั ต รคะแนน
ประชาชน การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณ
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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

บทนา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสะพานเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย (SAPAN) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for
International Development - USAID) ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 เพื่อดาเนินการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน และ
การพัฒนาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดาเนินการด้านการพัฒนาความรู้
สร้ า งความเข้ า ใจทั ก ษะทางประชาธิ ป ไตยในชี วิ ต ประจ าวั น และพั ฒ นากระบวนการ เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า ง
ประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากการทางานพัฒนาองค์
ความรู้ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์ปกครองส่วนท้อ งถิ่น (UniversityCommunity Engagement) ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกัน หรือ
อี ก นั ย หนึ่ ง อาจจะเรี ย กได้ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาช่ อ งทางประชาธิ ป ไตยในชุ ม ชนผ่ า นกระบวนการปรึ ก ษาหารื อ
(Deliberative Democracy) โดยการเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) ร่วมกัน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ
เป็นรูปธรรมในพื้นที่ และจนในที่สุดสามารถนากระบวนการและเครื่องมือที่ได้น้ี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการตนเอง
(Self-Governance) ให้เหมาะสมกับหมูบ่ ้าน ชุมชน ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจทักษะทางประชาธิปไตยในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการ เครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น

แนวคิดการวิจัยและพัฒนา
ความคิดในการวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้ ประกอบด้วยแนวความคิดที่สาคัญในการพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดใน 4
ประเด็นดังนี้ ได้แก่
1. การพัฒ นาธรรมาภิบาลท้องถิ่น (Local Governance) หรืออาจเรียกว่าการพัฒ นารูปแบบการบริหาร
จัด การท้ อ งถิ่ น ที่ ดี ซึ่ งเป็ น การพั ฒ นาระบบกลไกการประเมิน การด าเนิน งานขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น มี
ประสิทธิภ าพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และมาตรฐานคุ ณ ภาพในระดั บที่ เป็น สากล สอดคล้ องกั บ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) การบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ และระบบการประกัน
คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ การจัดและบริการสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพืน้ ที่รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง (ปริญญา สร้อยทอง, 2555, หน้า 210-214)
อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นนั้น ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบกลไกการประเมินผล
การจัดและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
2. ประชาธิ ป ไตยแบบปรึก ษาหารือ (Deliberative Democracy) เป็ น การที่ ค นในสังคมทุก ฝ่ ายมีโอกาส
มาร่ ว มสนทนาทางการเมื อ ง (Political Dialogue) ร่ ว มอภิ ป รายสาธารณะ (Public Discussion) หรื อ แลกเปลี่ ย น
ความเห็นสาธารณะ (Public Discourse) อย่างเท่าเทียมกันและอย่างมีอิสระในฐานะที่เป็นพลเมือง (Citizen) ของสังคม
หรือชุมชน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อแสวงหาและ
ก่อให้เกิดมติร่วมหรือเจตน์จานงทางการเมือง (General Will) ร่วมกันที่จาเป็นสาหรับนาไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญ หาทางการเมือง หรือเป็นกรอบสาหรับการพัฒนาเพื่ออนาคตของชุมชนและสังคม (Gutmann and Thompson,
2000, p. 161 ; Weeks, 2000, p. 361 ; Smith and Wales, 2000, p. 53)
ประชาธิปไตยรูปแบบนี้จึงเน้นความสาคัญของกระบวนการที่ทาให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมได้มีโอกาสอย่างเท่า
เทียมในการพูดให้ผู้อ่ืนฟังและรับฟังในสิ่งที่ผู้อ่ืนพูด ไม่ว่าเราจะเรียกว่า การสนทนาทางการเมือง การร่วมอภิปราย
สาธารณะ หรือการแลกเปลี่ยนความเห็นสาธารณะ ต่างก็เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเน้นให้พลเมืองทั้งหลายได้มี
โอกาสมาสนทนาทางการเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน (Smith and Wales, 2000, p. 53) และการที่แต่ละคน
มีโอกาสแสดงเหตุผลให้อีกฝ่ายได้รับรู้ซึ่งกันและกัน ตามหลักความสัมพันธ์แบบฉันท์มิตรหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่าง
กันจะส่งผลทาให้นโยบายหรือการตัดสินใจที่เป็นผลสรุปออกมาผูกพันกับทุก ๆ คน (Gutmann and Thompson, 2000,
p. 167)
อาจสรุปได้ว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนั้น ให้ความสาคัญกับ กระบวนการที่ทาให้ผู้คนในสังคมได้มี
โอกาสในการพูดให้ผู้อื่นฟัง และรับฟังในสิ่งที่ผู้อ่นื พูด เพือ่ สร้างความเข้าใจและผูกพันร่วมกัน
3. การจัดการตนเองของชุมชน (Local Self Governance) หมายถึง การที่ชุมชนมีความสามารถจัดการกับ
ปัญ หา และสามารถจัดการความสัม พัน ธ์ของชุมชน หรือ จัดการกั บสิ่ งต่างๆ ที่เกิด ขึ้นในชุม ชน มีค วามอิส ระ ทั้ ง
ทางด้ านความคิ ด การแสดงออก และมีอ งค์ ค วามรู้ ซึ่ งอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการจั ด ทาแผนงานและ
โครงการเป็นของชุมชนเอง การจัดรูปแบบองค์กรชุมชน สถาบันชุมชน หรือสภาองค์กรชุมชน การวางกฎระเบียบ
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ชุมชน เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อคนในชุมชนท้องถิ่น
โดยค านึ ง ถึ งหลั ก ความเสมอภาค เป็ น ธรรม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุม ชนท้ อ งถิ่ น สามารถปรั บ ตั ว
เปลี่ยนแปลงแบบอิสระในเชิงพลวัตตามตามบริบทที่เกิดขึ้นภายใต้องค์ความรู้ที่มีอยู่ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, หน้า
381-382)
อาจสรุปได้วา่ การจัดการตนเองของชุมชนนั้น ให้ความสาคัญกับความสามารถในการจัดการกับปัญหา และ
จัดการความสัมพันธ์ภายในชุมชน และจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นอิสระภายใต้ความถูกต้องชอบ
ธรรม
4. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นการวิจัยที่
มุ่งเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการแก้ปัญหาท้องถิ่นหรือการพัฒนาร่วมกัน ที่เริ่มต้นจากการ
กาหนดและวิเคราะห์ปัญหาโดยประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นหลัก โดยมีการประเมินปัญหา ความต้องการของ
ชุม ชน การช่ วยกั น วิเคราะห์ ส ถานการณ์ เป็ น การกระตุ้น จิ ต ส านึ ก หรือ กระตุ้ น ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี บ ทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การแก้ไขและพัฒนาให้เหมาะสม หรือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม (นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล, 2551, หน้า 190-191)
ในส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารที่เน้นสภาพการณ์จริง (Contextual action research) หรือ การวิจัยที่เน้นเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Action Learning) ผู้เกี่ยวข้อ งในโครงการต้อ งมีความเข้าใจในภาพรวมของความจริงทั้ งหมด เพื่อ
นาไปสู่การออกแบบโครงการวิจัยเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีสถานะเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการและมีส่วนใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทาความ
เข้าใจกับสภาพการณ์ ที่เป็นจริง ค้นหาความหมายจากความจริง และกาหนดแนวทางให้บรรลุความสาเร็จรวมทั้ง
ทดลองปฏิบัติจริงในสภาพการณ์ที่เป็นธรรมชาติ ตลอดจนสะท้อนผลการปฏิบัติไปสู่การเรียนรู้ (วรรณดี สุทธินรากร,
2556, หน้า 46)
อาจสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมนั้น ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาท้องถิ่น เพื่อทดลองสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่ นในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองปากร้าว ตาบลหนองอ้อ อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้ ได้ดาเนินการโดยใช้วธิ กี ารวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ และเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย แบบประเมินความไม่พึ งพอใจในบริการ
สาธารณะ บัตรคะแนนประชาชน (People Scorecards) การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget Literary) และ
การปฏิบัตกิ ารร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Pilot Model)
ในการด าเนิน การวิจั ยและพั ฒ นามี 3 ขั้ นตอน คื อ ขั้น ตอนการเตรีย มการ ขั้น ตอนการด าเนิน การ และ
ขั้นตอนการติดตาม/เรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

ขั้นตอน
1. การทาข้อตกลงร่วมกันใน
การรับทุนและขอบข่ายการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการ

ขั้นตอนการเตรียมการ
เครื่องมือ
เนื้อหา
การประชุมชีแ้ จง
- เพื่อทาความเข้าใจในข้อตกลงและกระบวนการทางาน
ร่วมกัน
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ขั้นตอน
2. การวางแผนและคัดเลือก
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนิน
กิจกรรม

ขั้นตอนการเตรียมการ
เครื่องมือ
เนื้อหา
การประชุมเพื่อ
- คั ด เลื อ กพื้ น ที่ เป้ า หมายในการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ มี
ลงคะแนนคัดเลือก ศักยภาพ ความเหมาะสมและมีความพร้อมในการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

3.การฝึกอบรมคณะทางานใน
พื้นที่

การอบรมการใช้
เครื่องมือ

- เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้เครื่องมือ “แบบ
ประเมิ น ความไม่ พึ ง พอใจในบริ ก ารสาธารณะ” “บั ต ร
ค ะแ น น ป ระชาชน ” แ ล ะ “ก ารเรี ย น รู้ ก ารใช้ จ่ าย
งบประมาณ”
- รู้จักการแบ่งงานกันทา
- ประเมินความพร้อมของคณะทางานในพื้นที่

4.การออกแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล/สรุปผล

แบบประเมินความ
ไม่พงึ พอใจในบริการ
สาธารณะ
- ด้านการให้บริการ
- ด้านบุคคลากร
- ด้านวัสดุอุปกรณ์
- ด้านสถานที่

- ทาให้เกิดการระดมความคิดในชุมชน
- สะท้ อ นความไม่ พึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
ให้บริการของภาครัฐ
- ได้ ผ ลสรุ ป ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจ 10
ลาดับ

การประชุม
ประชาเสวนา

- เพื่ อคื น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ แบบสอบถามให้
ประชาชน
- ติดบัตรคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญประเด็นที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข 5 ลาดับแรก
- เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันในการใช้งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อ อธิบายในประเด็น ดังนี้
 แหล่งทีม่ าของงบประมาณมาจากที่ไหน (ต้นน้า)
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณคือ
ใคร บริหารจัดการอย่างไร (กลางน้า)
 ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร (ปลายน้า)
- เชื่อ มโยง 5 ประเด็ น ปั ญ หาที่ ค วรได้ รับ การปรั บ ปรุ ง
แก้ไข กับงบประมาณของหน่วยงาน
- ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง เพื่อค้นหา
ข้อมูล (ความจริง)

5.จัดเวทีชาวบ้าน
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ขั้นตอน
6.จัดเวทีหน่วยงาน

7.การทดลองปฏิบัตจิ ริง

8.การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ขั้นตอนการเตรียมการ
เครื่องมือ
เนื้อหา
การประชุม
- เพื่อคืนข้อมูลที่ได้จากเวทีชาวบ้าน
ประชาเสวนา
- หน่วยงานที่เกี่ยวอธิบายให้ความรู้ถึงรายละเอียดทาง
เทคนิคต่างๆ (ข้อเท็จจริง)
- หาแนวทางที่พอเป็นไปได้ในการทดลองให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมการวางแผน การด าเนิน การ การติดตาม/
ตรวจสอบ และการปรับปรุง/พัฒนา (PDCA)
การร่วมกันปฏิบัตกิ าร - เปิดโอกาสให้ประชาชนทีส่วนร่วมในการติดตามการใช้
เพื่อสร้างการ
จ่ า ยงบประมาณในโครงการตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การ
เปลี่ยนแปลง
ด าเนิน การ การติด ตาม/ตรวจสอบ และการปรับ ปรุง /
พัฒนา (PDCA)
การประชุม
ประชาเสวนา

9.การจัดเวทีวิชาการชุมชน
ท้องถิ่น

การประชุมนาเสนอ
ผลการดาเนินการใน
เวทีวิชาการและเวที
สาธารณะท้องถิ่น

10.การติดตาม/บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง

การติดตามผลการ
ดาเนินงาน

- เพื่ อ คื น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากแบบสอบถาม เวที ชาวบ้ า น เวที
หน่วยงาน การทดลองปฏิบัตจิ ริง
- นาเสนอผลการทดลองปฏิบัติจริง เกิดความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น
หรือไม่
- สรุ ป ช่ อ งทางการเรี ย นรู้ แ ละการติ ด ตามการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ
- หาแนวทางปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนในอนาคต (สิ่งที่เป็นจริง,ฝันที่เป็น
จริง)
- สรุ ป บทเรี ย นในการพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลท้ อ งถิ่ น โดย
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
- น าเสนอขั้ น ตอนและกระบวนการในการ การสร้ า ง
ประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น
- นาเสนอผลการทางานต่อสาธารณะในพืน้ ที่
- ก่อน/หลัง การดาเนินการ
- นาเสนอต่อสื่อสารสาธารณะ
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองปากร้าว ตาบลหนองอ้อ
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปการดาเนินการและผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้ตามตาราง
ดังนี้
ขั้นตอน
ขั้นตอนการเตรียมการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

เครื่องมือ
การประชุมชีแ้ จงและ
ฝึกอบรมคณะทางานในพืน้ ที่

ผลการเปลี่ยนแปลง
- เกิดความเข้าใจร่วมกันในการใช้เครื่องมือ “แบบ
ประเมิ น ความไม่ พึ ง พอใจในบริ ก ารสาธารณะ”
“บั ต รคะแนนประชาชน” และ “การเรีย นรู้ก ารใช้
จ่ายงบประมาณ”
การออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวม - เกิ ด การสะท้ อ นความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล/สรุปผล
การมีส่วนร่วมในทางานของภาครัฐ
เวทีชาวบ้าน

- ชาวบ้านได้ทราบถึงสถาพปัญหาเกิดขึ้น
- การมี ส่ ว นร่ ว มโดยการจ้ า งแรงงานคนภายใน
หมู่บ้าน เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน
ให้ ช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น และทรั พ ยากรใน
ชุมชน
- คณะท างานชี้ แ จงขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของ
โครงการที่ ผ่ า นมาให้ กั บ ผู้ เข้ าร่ ว มเวที หน่ว ยงาน
ทราบและกล่ าวถึ งปั ญ หาประปา ของหมู่ 2 บ้ า น
คลองปากร้าว น้ามีสขี ุ่นไม่สะอาด
- นายช่าง อบต. อธิ บายถึ งแบบที่ จ ะปรับปรุงจุ ด
ผลิตน้าประปา ใช้งบประมาณ 172,000
- การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคน าเสนอวิ ธี ก ารผลิ ต
น้ าประปาที่ ถู ก ต้ อ ง จาก 3 จุ ด เหลื อ 2 จุ ด ลด
งบประมาณ จาก 172,000 บาท เป็ น 104,000
บาท
- ค ณ ะกรรมก ารประปาหมู่ บ้านร่ ว มสมทบ
งบประมาณ 10,000 บาท
- กองทุนหมู่บ้านฯ สบทบบประมาณ 6,000 บาท
- ค ณ ะท างานภ าค ป ระชาชนร่ ว ม กั บ พี่ น้ อง
ประชาชนที่อาสาสมัครให้การสนับสนุนแรงงาน
- มีแผนด าเนิน การให้ ประชาชนเข้า มามีส่ วนร่ว ม
ก ารวางแผ น ก ารด าเนิ น ก าร ก ารติ ด ตาม /
ตรวจสอบ และการปรับปรุง/พัฒนา (PDCA)

เวทีหน่วยงาน
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ขั้นตอน

เครื่องมือ
การเรียนรู้นอกพื้นที่

การทดลองปฏิบัตจิ ริง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นตอนการติดตาม/เรียนรู้

เวทีวิชาการชุมชนท้องถิ่น

ผลการเปลี่ยนแปลง
- การศึกษาดูงานการผลิตน้าประปา ณ ตาบลท่า
ชัย
- ช า ว บ้ า น แ ล ะ อ บ ต .ห น อ งอ้ อ ได้ เรีย น รู้
กระบวนการผลิ ต และการดู แ ลน้ าประปาอย่ า ง
ถูกต้อง
- การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน(อาสาสมัคร) ในการ
ดาเนิน การทาความสะอาดรางระบายน้า เปลี่ ย น
ระบบครอลีน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของสถานี
สูบน้าในหมู่บ้าน
- มีการจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ในการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน โดยงบประมาณปรับปรุงแก้ไขของ
อบต.
- การแลกเปลี่ ย นพู ด คุ ย การท างานประสาน
ร่วมมือกัน ของหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะทั้ง
ในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น นาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และสามารถลดงบประมาณ
รายจ่ายของภาครัฐได้อย่างชัดเจน
- นาวิธีการแก้ ไขปั ญ หาไปปรับใช้กับหมู่บ้านหรือ
ชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจ
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อได้นาผลจาก
กรณีศึกษานี้ ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ
หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง พร้อ มทั้ งเตรีย มขยายพื้น ที่
ทดลองกระบวนการเพิ่มเติม
- สื่อมวลชนระดับท้องถิ่นนาเสนอ วิธีการ ผลของ
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวิธีการในการวิจัยและพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณี : ปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่ ที่ 2 บ้ า นคลองปากร้ า ว ต.หนองอ้ อ อ.ศรี สั ช นาลั ย จ.สุ โ ขทั ย ได้ อ าศั ย แนวคิ ด และกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ผสมกับการดาเนินการโดยใช้ วิธีวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการ
เรียนรู้และการทางานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ (University-Community Engagement) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบริก ารสาธารณะขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกัน เกิดการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยชุมชนและ
พัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นทีเ่ ป็นรูปธรรม สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ผลการดาเนินการสรุปตามขัน้ ตอน ได้ดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นการชี้แจงแผน ขั้นตอน และกระบวนการทางานร่วมกัน พัฒนาความรู้ สร้าง
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ ตัง้ แต่การออกแบบสอบถาม“แบบประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ” เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปผลโดยคณะทางานภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการเอง และเรียนรู้วิธีการ
ดาเนินการเรื่อง “บัตรคะแนนประชาชน” และ “การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณ” และแนวทางการปฏิบัตกิ ารร่วมกัน
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม คณะทางานภาคประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ แต่ทั้งนี้ยังขาด
ประสบการณ์ และความมั่นใจในการดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นการปฏิบัตกิ ารร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจับ
ต้องได้จริง โดยเน้นที่การประชาเสวนาหาทางออก ระดมความคิดเห็นในหมู่บ้านและชุมชนสะท้อนถึงความไม่พึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ่ การให้บริการของภาครัฐ ทราบถึงสถาพปัญหาน้าประปาทีใ่ ช้ในการอุปโภคและบริโภคในหมู่บ้านที่
เป็นน้าขุ่นไม่สะอาด (น้าเป็นสีน้าตาลแดง) ที่ต้องเร่งแก้ไข องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ ได้เสนอการแก้ไขโดย
เร่งด่วนในการปรับปรุงจุดผลิตน้าประปา 3 จุด ที่สร้างปัญหาน้าขุ่น โดยใช้งบประมาณ 172,000 บาท เนื่องจากใน
ขั้นตอนนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคของ
อาเภอศรีสัชชนาลัย ได้เสนอว่าการแก้ไขปัญหาน้าขุ่น ปรับปรุงแก้ไขเพียงแค่ 2 จุดก็เพียงพอที่จะสามารถทาให้น้าใส
สะอาดขึ้นแล้ว จากข้อเสนอดังกล่าวนี้ จึงทาให้ลดงบประมาณที่ตั้งไว้เบื้องต้น จาก 172,000 บาท เหลือเพียง 104,000
บาท ซึ่งสามารถลดและประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอ้อ ได้ทันทีเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท ในการนี้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านยังร่วมสมทบเงินอีกจานวน
10,000 บาท และเงินจากกองทุนหมู่บ้านฯ เพิ่มเติมอีก 6,000 บาท จึงทาให้งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้า
ขุ่นของหมู่ที่ 2 บ้านคลองปากร้าว ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอ้อ เหลือเพียง 88,000 บาท
นอกจากนี้ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านคลองปากร้าว ในการบริหารงาน
และการผลิตน้าประปาหมูบ่ ้านให้มีคุณภาพดีย่งิ ขึน้ รวมไปถึงการปรับอัตราค่าบารุงรักษามาตรวัดน้าจากเดิมเดือนละ
10 บาท เป็น 15 บาท เพื่อนาไปพัฒนาบริการสาธารณะด้านระบบประปาหมู่บ้าน และอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน ที่สาคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การใช้งบประมาณภาครัฐในการจ้างแรงงานภายในพืน้ ที่ เกิดการสร้างงานและเพิ่มรายได้ด้วย
จากการด าเนิน การดั งกล่ าวนี้ พบว่า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคประชาสั งคม คณะทางานภาค
ประชาชน พี่น้องชาวบ้าน และหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในพื้นที่ มีความเชื่อมั่นในการทางานร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประสบพบเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็วตามขั้นตอน
และกระบวนการดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและภาคีในพื้นที่ให้สามารถจัดการตนเอง และ
จัดการปัญหาของตนเองในพื้นที่ได้ตอ่ ไป
ขั้นตอนการติดตาม/เรียนรู้ เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และพยายามนาเสนอสู่
สาธารณะเพื่อขยายแนวคิดและวิธีการไปยังพื้นที่อ่ืนๆ โดยดาเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ
เวทีวิชาการในพื้นที่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ ได้นาเสนอบทเรียนและเผยแพร่ผลการดาเนินการใน
การแก้ไขปัญหาการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเร่งด่วนให้แก่ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งชีแ้ จงและขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นให้ช่วยนาเสนอวิธีการ ปฏิบัติการ และ
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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อธิปรายผลการเรียนรู้
พิจารณาจากผลการดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในข้างต้นนี้ มีความสอดคล้องกับมุมมองเรื่อง
การจัดการตนเองของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะในกระบวนการทดลองปฏิบัติจริง นี้ ได้เน้นหลักการของการเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่การเรียนรู้ปัญ หา วางแผนการแก้ไข ดาเนินการปรับปรุง ติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลง และขยายผลต่อเนื่อง ซึ่งทาให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและเป็น
ระบบ เข้าใจซึ่งกันและกัน และที่สาคัญคือ สามารถจั ดการกับปัญหาที่มีอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนได้สาเร็จด้วยความ
ร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เอง และผลสืบเนื่องที่ตามมาอีกประการหนึ่ง ก็คือ ความรู้สึกรักและห่วงแหนในทรัพย์สิน
สาธารณะและทรัพยากรของหมูบ่ ้านและชุมชน
ในส่วนของการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น การนาเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย
แบบประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ บัตรคะแนนประชาชน การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
ปฏิบัตกิ ารร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มาใช้ในกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานั้น ทาให้เห็นว่าธรร
มาภิบาลท้องถิ่นไม่ใช่ความคิดที่เป็นนามธรรมจับต้องยากอีกต่อไป เพราะเครื่องมือเหล่านี้เป็น กลไกการประเมินผล
การจัดและให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นทีไ่ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นสุดท้ายในเรื่องแนวคิดและกระบวนการว่าด้วยประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ที่นามาใช้ในงานครั้ง
นี้ ก็เพื่อพยายามจะคิดแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่สร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบัน โดยการทดลอง
พั ฒ นารู ป แบบประชาธิ ป ไตยที่ เหมาะสมส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น เป็ น การพั ฒ นาช่อ งทาง
ประชาธิปไตยในชุมชนผ่ านกระบวนการปรึกษาหารือ การเสวนาหาทางออกร่วมกัน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ
และสามารถจัดการหมูบ่ ้าน ชุมชน ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไปในอนาคต
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เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2554-2556: การวิเคราะห์วถิ ชี ีวติ ประชาธิปไตย
Phan Wean Fah award short stories B.E.2554-2556: An analysis of democratic way
of life
ขวัญชนก นัยจรัญ1*
Khwanchanok Naijarun1*
บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า
ที่ ได้ รับรางวัล พานแว่น ฟ้ า พ.ศ.2554-2559 จ านวน 36 เรื่อ ง ด าเนิน การวิจั ยโดยใช้ระเบี ย บวิธีวิจั ย เชิงคุ ณ ภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า เรื่องสั้นจานวน 36 เรื่องปรากฏวิถีชวี ติ ประชาธิปไตย
จานวน 171 ครั้ง โดยปรากฏวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมากที่สุด คุณลักษณะด้านคารวธรรมที่ปรากฏมาก
ที่สุด คื อ ความมีเ สรีภ าพและความเสมอภาค วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัค คีธรรม ปรากฏรองลงมา โดย
คุณลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในด้านนี้ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และพบว่าวิถีชวี ิตประชาธิปไตยด้านปัญญา
ธรรมปรากฏน้อยที่สุด ทั้งนี้คุณลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในด้านนี้ คือ การพิจารณาคัดเลือกบุคคล จากผลการวิจัย
จึงสรุปได้ว่าเนื้อหาของเรื่องสั้นที่ได้รับรางวั ลพานแว่นฟ้า สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยแสดงออกมาทาง
พฤติกรรมของตัวละคร อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนแนวคิดของผู้เขียนที่ให้ความสาคัญกับประชาธิปไตยในสังคมไทยใน
ปัจจุบัน
คาสาคัญ: เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า วิถีชีวิตประชาธิปไตย

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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บทนา
เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประกวดวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้าซึ่งรัฐสภาได้
ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมือ งเป็นครั้งแรก ในปี 2545 โดยการจัด
ประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง อันเป็นการสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้ประดับไว้ในวงวรรณกรรมของไทย [1]
วรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้าจั ดประกวดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2545 กระทั่ง พ.ศ.2557 แต่การจัด
ประกวดในปีน้ไี ด้ประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการ ตามประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2557 เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ว่า ... เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุ บัน อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ประกวดเรื่ อ งสั้ น รางวั ล พานแว่ น ฟ้ า ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น จะพบว่ า ทุ ก ปี มี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกันคือต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านทางวรรณกรรม
วรรณกรรมเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์จากความคิดของมนุษย์ ดังนั้นเนื้อหาของวรรณกรรมจึงต้องเป็นไปตาม
บริบททางสังคมของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือนักประพันธ์ผู้อยู่ในสังคมเป็นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมโดยมี
บริบททางสังคมเป็นแหล่งข้อมูล ดังนั้นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากวรรณกรรมจึงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม แนวคิด สภาพ
ความเป็นอยู่ ค่านิยมของคนในยุคที่ผู้ประพันธ์ได้แต่งวรรณกรรมชิ้นนั้นๆ ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของวิทย์ ศิวะศริ
ยา-นนท์ [2] ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้เพราะนักเขียน
คนเดียวเปรียบเสมือนคนสามคน คือ นอกจากเป็นนักประพันธ์ช่างแต่งหนังสือแล้ว ยังเป็นหน่วยหนึ่งของคนรุ่นนั้น
และเป็นพลเมืองของสังคม นักเขียนจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสังคมในยุคสมัยของตนได้ จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วิถีชีวิตของคนในสังคม เหตุการณ์ต่างๆ
รวมถึงลักษณะการเมืองการปกครองในยุคสมัยนัน้ ๆ ได้เป็นอย่างดี
ประเทศไทยมีการประกาศใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยตัง้ แต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 และปัจจุบันได้มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยไว้อย่างชัดเจน โดยมีการ
จัดทาเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมื องที่ดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เหตุผลว่า
ประชาธิปไตยที่แท้จริงมิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเท่านั้น แต่หัวใจ
ที่แท้จริงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชนที่มีความตระหนักและความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ
และหน้าที่ของตนเอง [3] สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลให้ความสาคัญกับการปฏิบัตติ ัวของประชาชนใน
ฐานะพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง และต้องการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง
โดยมีแนวปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจน ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติตน
ดังกล่าวจะพบว่าแนวปฏิบัติแต่ละข้อเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาธิปไตยตามแนวคิดของ สนม ครุฑเมือง [4] ที่
กล่าวถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยว่าแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ คารวธรรม ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรม อีกด้วย
ดังนั้นจึ งเป็ น ที่ น่าสนใจว่าวรรณกรรมการเมืองปั จ จุบัน จะสะท้ อนวิถี ชีวิต ประชาธิปไตยของคนในสั งคม
ออกมาในลักษณะใด โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า เนื่องจากรางวัลพานแว่นฟ้า
เป็นรางวัลที่มอบให้กับวรรณกรรมการเมืองโดยเฉพาะ และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือวรรณกรรมรางวัลพานแว่น
ฟ้าจัดขึน้ อย่างเป็นทางการโดยรัฐสภาไทยและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงกล่าวได้วา่ วรรณกรรมพานแว่นฟ้า
ที่ได้รับรางวัลเป็นวรรณกรรมที่มีคุณภาพ และอยู่ภายใต้จุดประสงค์สาคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
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เคารพในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ด้วยเหตุน้ีผู้วจิ ัยจึงสนใจที่จะศึกษา
วิถี ชีวิต ประชาธิป ไตยที่ ปรากฏจากพฤติก รรมตั วละคร ในเรื่อ งสั้ น รางวั ล พานแว่น ฟ้ า ปี 2554 – 2556 ทั้ งนี้ก าร
วิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวติ ประชาธิปไตยดังกล่าวจะช่วยให้ทราบถึงวิถีชวี ิตประชาธิปไตยของคนในสังคมปัจจุบันใน
ฐานะพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนผ่านทางพฤติกรรมตัวละคร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2554 – 2556

กรอบแนวคิด
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าโดยใช้กรอบแนวคิดวิถีชีวติ ประชาธิปไตยของ สนม ครุฑเมือง
[5] ซึ่งครอบคลุมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 3 ด้าน ด้านคารวธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม

วิธีดาเนินการ
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2554-2556 ครัง้ นี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลจากเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า จานวน 36 เรื่อง และ
นาเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2554-2556 ปรากฏวิถีชีวิตประชาธิปไตย จานวน 171
ครัง้ จาแนกเป็นด้านคารวธรรม จานวน 95 ครัง้ ด้านปัญญาธรรม จานวน 40 ครัง้ และด้านสามัคคีธรรม จานวน
36 ครัง้ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2554-2556
วิถีชวี ิตประชาธิปไตย
คุณลักษณะ
จานวนครั้งทีป่ รากฏ
คารวธรรม
เคารพในสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
10
เคารพซึ่งกัน และกัน ทางกาย – วาจา
26
เคารพในสิ ทธิและความคิด เห็ นของผู้อื่น
13
เคารพในกฎระเบี ยบของสังคมโดยยึดมั่นใน
12
หลักการและกฎหมาย
ความมีเสรีภาพและความเสมอภาค
34
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ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2554-2556 (ต่อ)
วิถีชวี ิตประชาธิปไตย
คุณลักษณะ
จานวนครั้งทีป่ รากฏ
ปัญญาธรรม
การไม่ถือตนเป็นใหญ่
5
การร่วมกันคิดใช้เหตุผลวิพากษ์วจิ ารณ์ที่เป็น
5
ประโยชน์
การตัดสินใจด้วยปัญญา
6
การอภิปรายชีแ้ จงให้เข้าใจ
6
การพิจารณาคัดเลือกบุคคล
14
สามัคคีธรรม
12
การรู้จักประสานประโยชน์
การร่วมมือกันในการทางาน

4

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

11

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8

ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน

5

รวม

171

บทความนี้จะนาเสนอตัวอย่างผลการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในแต่ละด้านเป็นตัวอย่างดังนี้
วิถีชวี ิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรม
คารวธรรมด้านการเคารพในสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
ป้ าแฉล้ม น าพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั วพกติด ตั วไว้เสมอ พฤติก รรมของ
ป้าแฉล้มการแสดงความเคารพเทิ ด ทู น สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส มีข้อความปรากฏดังนี้
ป้าแฉล้มแกเอาถุงพลาสติกที่แกพกติดตัวไปไหนมาไหนของแกเอาวางไว้ข้าง ๆ ตัว ก่อนหน้านั้นมันคงเป็น
สีขาวแต่ตอนนี้สีของมันเป็นสีขาวขุ่น...ในถุงนั้นมีเงินธนบัตรหลายใบพับซ้อนเป็นระเบียบรวมกัน มีรู ปภาพที่เป็นรูปตัว
แกและลูกของแก มีรูปภาพในหลวงรวมอยูใ่ นนั้นด้วย [6]
คารวธรรมด้านการเคารพซึ่งกันและกันทางกาย – วาจา
เกษมเป็นชายหนุม่ ที่มฐี านะยากจน แต่มคี วามขยันขันแข็ง อีกทั้งมีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อ่นื จน
เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็น แสดงให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกันของบุคคล ดังข้อความปรากฏดังนี้
ตอนนั้นเกษมไม่รู้ตัวหรอกว่าบนเวทีชีวิตที่เขายืนหยัดต่อสู้อยู่นั้นเขาไม่ได้เดียวดายเพียงลาพังผู้คนที่เฝ้า
มองต่างส่งใจช่วยและชื่นชมในความขยันหมั่นเพียรของเขา [7]
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คารวธรรมด้านการเคารพในสิ ทธิแ ละความคิด เห็นของผู้อ่ืน
บุญจงจะเข้าไปที่บ้านของครูหมาย เพื่อทวงปืนของเขาที่ครูหมานขอยืมไปด้วยคิดว่าปืนนั้นเป็นสิทธิ์ของตน
อย่างชอบธรรม แต่บุญจงก็กลัวว่าหากเข้าไปบ้านของครูหมายจะเป็นการบุกรุก พฤติกรรมของบุญจงแสดงให้เห็นถึง
การเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีข้อความปรากฏดังนี้
แม้จะมีพร้าขอในมือแต่ก็รู้สกึ ถึงความกลัวที่แล่นพล่านอยู่ในอก ถ้ามันกระโดดเข้าใส่กไ็ ม่แน่ใจนักว่าจะกล้า
ฟันสวนไปหรือเปล่า ถ้าฟันจนหมาบาดเจ็บแล้วจะเกิดอะไรขึน้ ต่อไป ครูหมานจะเอาผิดเขาอย่างไร นี่เป็นการบุกรุก
พื้นที่ของผู้อื่นในยามวิกาลนี่หว่า เพราะปืนกระบอกเดียวแท้ๆ กูไม่นา่ มาเลย แต่นั่นมันปืนของกูน่ี กูมสี ิทธิ์โดยชอบ
ธรรม ที่ควรจะได้ของของกูคืนมา [8]
คารวธรรมด้านการเคารพในกฎระเบียบของสังคมโดยยึดมั่นในหลักการและกฎหมาย
การเลือกตั้งผู้ใหญ่ บ้าน มีก ารหาเสียงจากผู้สมัค รหลายราย แต่ไม่มีการทาร้ายร่างกายหรือกระทากา ร
รุนแรงกับฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากทุกคนเคารพในกฎหมาย มีขอ้ ความปรากฏดังนี้
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนผ่านไปอยู่ในมือคนสองสามคนในหมู่บ้าน ภายใต้เงื่อนไขใหม่ซึ่งขีดขอบเขตให้
ทุกคนดารงวาระได้เพียงห้าปี ครบวาระต้องมีการเลือกตั้งเฟ้น หาผู้ใหญ่บ้านคนใหม่อีกคราว ผมจาได้ ว่าการแข่งขัน
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแต่ละครั้งค่อนข้างดุเดือด แต่ไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกหรืออาฆาตมาดร้ายชีวิตกัน ชาวบ้านยัง
เคารพในกรอบเกณฑ์และหวั่นพรั่นอาญากฎหมาย [9]
คารวธรรมด้านความมีเสรี ภาพและความเสมอภาค
ภุชงค์คิดหาวิธีปลดปล่อยสมชายไปสู่อสิ รภาพ เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องการเสรีภาพและความเสมอภาคทั้งสิ้น
พฤติกรรมของภุชงค์แสดงให้เห็นถึงความเคารพในเสรีภาพและความเสมอภาค มีข้อความปรากฏดังนี้
ภุชงค์ค รุ่นคิ ดถึงหลักเสรีภาพและความเป็น มนุษย์ เขาคิด กว้างไป ถึ งทาสผิวดาในยุโรปและอเมริก า
รวมทั้งคนผิวสีในประเทศอาณานิคมซึ่งเคยถูกคนขาวกดขี่ข่มเหง คนเหล่านั้นอาจมีทั้งใฝ่หาเสรีภาพและจานวนไม่น้อย
หวาดกลัวต่ออิสรภาพซึ่งไม่เคยได้รับมาก่อน ไม่ตา่ งกับนกที่ถูกขังกรงมานาน [10]
วิถีชวี ิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม
ปัญญาธรรมด้านการไม่ถือตนเป็นใหญ่
บักต้อมคิดว่าเอื้อยสีอยู่เบือ้ งหลังการตายของคนหมูบ่ ้าน แต่การจะปรักปราใครสักคนจะยึดเอาความคิดของ
ตนเป็นใหญ่ไม่ได้ ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย มีข้อความปรากฏดังนี้
แต่ทว่าๆ อะไรก็ไม่ได้งา่ ยดายถึงปานนัน้ ในการที่จะฟันธงและลงมือจัดการในทันทีทันใด อะไรต่อมิอะไร
ต้องได้รับการปรึกษาและได้รับการยืนยันจากสิ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธาสูงสุดเสียก่อน [11]
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ปัญญาธรรมด้านการร่วมกันคิดใช้เหตุผลวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์
การสร้างเขื่อนส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นคนในพื้นที่จึงร่วมกันคัดค้านโดยใช้เหตุผลเป็นที่ตั้ง มี
การปรึกษาหารือเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ ทุกคนต้องร่วมกันคิดช่วยกันตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม มีข้อความปรากฏดังนี้
อีก ทั้งทุ กคนที่ ร่วมคัด ค้าน ยิ่งต่อ สู้ก็ ย่ิงมีค วามรู้จ ริงและมีข้อมู ลรอบด้ าน เต็ มไปด้ วยสติปัญ ญาและ
เหตุผล พร้อมกับสานึกในความรักถิ่นฐานบ้านเกิด รวมทั้งมีจิตวิญญาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอยู่
ในเกณฑ์สูง [12]
ปัญญาธรรมด้านการตัดสินใจด้วยปัญญา
หญิ งวัยกลางคน (ตัวละครเอก) คิดว่าจะยุติปัญ หาความขัดแย้งทางการเมืองของเพื่อนบ้าน ด้วยการใช้
สัญลักษณ์ คือ ธง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นชาติเดียวกัน ถือเป็นการระงับข้อพิพาทด้วยปัญญา มีข้อความ
ปรากฏดังนี้
ธงผืนใหญ่พเิ ศษที่เธอสั่งยังไม่ส่งมาตามนัด หมวยเจ้าของร้านบอกว่าต้นทางใน กรุงเทพโทรมาแจ้ง ว่าจะ
ส่งของช้าไปซักอาทิตย์ นั่นจึงเป็นเหตุให้คลาดกับช่วงเวลาที่ลูกชาย กลับมาบ้าน เธอรู้สกึ ผิดหวังเล็กๆ แต่เมื่อธงผืนนั้น
ส่งมา หมวยรีบเอามาให้ถงึ บ้านแล้วคลี่มันออกให้ดู ขนาดของมันก็ลบความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านัน้ ไป ด้วยมัน
ใหญ่พอจะดึงดูดสายตาคนผู้ผ่านไปผ่านมาให้สังเกตเห็นได้งา่ ยๆ
เธอหวังเพียงลึกๆ บางทีหากใครก็ตามที่กาลังทะเลาะเบาะแว้งกันได้มาเห็นมันเข้า พวกเขาคงได้คิด
ตรึกตรอง และถึงที่สุดมันอาจจะลดความร้อนแรงของความขัดแย้งในบ้านเมืองลงได้บ้าง [13]
ปัญญาธรรมด้านการอภิปรายชี้แจงให้เข้าใจ
หนุ่มๆสาวๆ จะไปขับไล่เอื้อยสีออกจากหมู่บ้าน เพราะคิดว่าเอื้อยสีอยู่เบื้อ งหลังการตายของคนในหมู่บ้าน
แต่บักป๋องขัดขวางเอาไว้ โดยพยายามอธิบายเหตุผล พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงเมื่อมีปัญหาโต้แย้งในหมูค่ ณะจะต้อง
พยายามอภิปรายจนกระทั่งสามารถชักจูงให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม มีข้อความปรากฏดังนี้
พวกมึงเป็นบ้าไปแล้วหรือไร ฟังกูบ้างก็ได้ กูรู้ อยู่ว่ากูคงห้ามอะไรใครบ่ได้หรอก แต่ก็ฟังกูบ้าง พวกมึง
หรือพ่อใหญ่เฮือง พวกเจ้าคิดหรือว่าจะไล่ใครออกจากหมู่บ้านได้ไงง่าย หรือฆ่าแกง หรืออะไรก็ แล้วแต่ได้ง่ายๆ มัน
เป็นไปบ่ได้แล้ว นี่บ่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนแต่ก่อนแล้ว ลองตรองดูเถอะว่า ถ้าพวกเจ้าถูกกล่าวหาและพิสูจน์
ทราบแต่เพียงเท่านีแ้ ละถูกจัดการแบบนี้ พวกเจ้าจะรูส้ ึกอย่างไร พวกมึงลองตอบกูมาสิ พ่อใหญ่เคืองก็ด้วย ลองตอบ
ผมมาสิ [14]
ปัญญาธรรมด้านการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ผีดิบติดป้ายประกาศหาเสียง ผู้สมัครหมายเลข 12 ประชาชนให้ความสนใจพรรคการเมืองนี้มาก เพราะ
พิจารณาแล้วว่าผีดิบไม่น่าจะโกงกินเหมือนอย่างมนุษย์ เพราะผีดิบไม่ต้องคฤหาสน์หลังใหญ่ หรือช่วยเหลือพี่น้อง
ญาติมติ ร สิ่งเหล่านีค้ ือการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎร มีข้อความปรากฏดังนี้
หลังการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ "พรรคผีดิ บ" กวาดได้หมดทุกที่นั่งไม่เหลือ ที่ว่างให้เรา
อีกเลย ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ลงคะแนนให้พรรคผีดิบด้วยเหตุผลพื้นฐานที่ว่า "ผีดิบจะไม่มีวันโกงกินภาษีของ
ประชาชน-เพราะพวกเขาไม่จาเป็นต้องใช้เงิน"
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... นักการเมืองพวกนัน้ เป็นผีดิบพวกเขาไม่หายใจหัวใจของเขาไม่เต้น ไม่มีเลือดในร่างกาย แต่เราเป็น
คนที่มีเลือดมีเนื้อมีลมหายใจ เราเป็นคนเหมือนคนที่ออกจากบ้านไปลงคะแนน คนที่ตอนนี้ลงคะแนนเสียงเลือกผีดิบ
เข้ามาเดินเกลื่อนในรัฐสภา [15]
วิถีชวี ิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรม
สามัคคีธรรมด้านการรู้จักประสานประโยชน์
ภาวะวิกฤติอุทกภัย ของประเทศทาให้ผู้ นาฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกั น สะท้อ นให้เห็น พฤติก รรมการถื อ
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของชาติเป็นที่ตั้ง มีข้อความปรากฏดังนี้
โดยเฉพาะในภาวการณ์วิกฤติของประเทศจากอุทกภัยในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้นาฝ่ายค้านร่วมกัน
ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน [16]
สามัคคีธรรมด้านการร่วมมือกันทางาน
การร่วมมือ กันในการทางาน โดยมีการวางแผนในการทางานร่วมกัน คิดร่วมกัน และทาร่วมกัน เมื่อถึ ง
ขั้นตอนของการทางานก็ช่วยเหลือกันอย่างตั้งใจจริงจังของทุกฝ่าย มีข้อความปรากฏดังนี้
เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ขั้นวิกฤตเช่นนี้ ทุกคนจึงหันมาร่วมมือร่วมใจ ต่างปล่อยวาง ทิ้งความขัดแย้งทั้งมวล
โดยมีผู้นาฝ่ายค้านและผู้นาฝ่ายรัฐบาลประชุมร่วมมือการวางแผนแก้ไขปัญหา [17]
สามัคคีธรรมด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่
หลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในการเลือกประธานนักเรียนที่โรงเรียน ฉันกลับมานั่งครุ่นคิดถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาและการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนให้แก่นักเรียน หน้าที่ของครูไม่ได้สิ้นสุดแค่ในเวลาราชการ
เท่านั้น แต่หน้าที่ของครูจะต้องเป็นครูทั้งในและนอกเวลาราชการ พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การที่ได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าที่ต่อสังคมโดยทาหน้าที่นั้นๆให้ดที ี่สุด มีข้อความปรากฏดังนี้
...แต่ ท ว่ า หน้ า ที่ ค วามเป็ น ครู ข องฉั น กลั บ ไม่ ได้ ถู ก พั บ เก็ บ ไปตามเวลาขึ้น -ลงของพระอาทิ ต ย์ หรื อ
พระจันทร์...สาหรับฉันแล้วหน้าที่ของความเป็นครูไม่มวี ันหยุดเสาร์-อาทิตย์...ไม่ได้ยุตลิ งทุกครัง้ หลังหมดเวลาราชการ
ฉันจึงกลับมาบ้านพร้อมภาระหน้าที่อันหนักอึ้ง ฉันกาลังครุ่นคิดว่าจะทา อย่างไรให้ครูในโรงเรียนของฉัน นักเรียนใน
โรงเรียนของฉัน อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข จะทาอย่างไรให้ทุกคนหันมาแสดงความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกัน และจะ
ทาอย่างไรให้ทุกคนได้ตระหนักถึงแก่นแท้และความหมายของคาว่า "ประชาธิปไตย" ประชาธิปไตยที่แท้จริง [18]
สามัคคีธรรมด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
แม่เข้าร่วมการชุมชนโดยทาหน้าที่เป็นอาสาพยาบาล พฤติกรรมของแม่แสดงให้เห็น การทางานร่วมกั น
จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาติเป็นหลักสาคัญโดยไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆในการทากิจกรรม
นัน้ ๆ มีข้อความปรากฏดังนี้
แม่คุณเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเข้าร่วมชุมนุมด้วยการเป็นอาสาสมัครพยาบาล ส่วนพ่อคุณเป็น นักศึกษาปี
สุดท้ายและเป็นหนึ่งในแกนนานักศึกษาผลัดเปลี่ยนขึ้นเวทีปราศรัยสม่าเสมอ [19]
สามัคคีธรรมด้านความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
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หญิงวัยกลางคน (ตัวละครเอก) หวังที่จะเห็นความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ มีข้อความ
ปรากฏดังนี้
เธออยากให้มันจบลงเสียที ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทาให้มันเกิดขึ้น อามาตย์ ไพร่ ทหาร ผู้ก่อการร้าย คนใน
คนนอก คนข้างหลัง คนข้างบน หรือมือที่มองไม่เห็นอย่างพวกเขาว่า หากอ้อนวอนขอต่อคนเหล่านั้นได้มันควรจะจบ
ลง นั่นจึงเป็นที่มาของธงผืนนี้ ภาพอันสงบสุข เพื่อนบ้านและผู้คนต่างยิ้มให้กันปรากฏอยู่ในหัวสมองของเธอซ้าไปซ้า
มา เธออยากให้มันกลับเป็นแบบเดิมอีกครั้ง [20]

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการวิเคราะห์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2554-2559 จานวน 36 เรื่อง พบว่าปรากฏวิถีชวี ิต
ประชาธิปไตยจานวน 171 ครั้ง โดยปรากฏวิถีชวี ิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมากที่สุด คุณลักษณะด้านคารวธรรม
ที่ ปรากฏมากที่ สุ ด คื อ ความมีเ สรีภ าพและความเสมอภาค วิถี ชีวิต ประชาธิ ปไตยด้ านสามั ค คี ธรรม ปรากฏ
รองลงมา โดยคุ ณ ลั ก ษณะที่ ป รากฏมากที่ สุ ด ในด้ า นนี้ คื อ การเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม และพบว่ า วิถี ชี วิ ต
ประชาธิ ปไตยด้านปั ญ ญาธรรมปรากฏน้อ ยที่สุ ด ทั้ งนี้คุณ ลัก ษณะที่ ปรากฏมากที่สุ ดในด้ านนี้ คื อ การพิจารณา
คัดเลือกบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถีชีวิต ประชาธิปไตยในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2554-2556
พบว่าผู้ เขี ย นได้ แสดงแนวคิ ด การปลู ก ฝั งวิถี ชีวิต ประชาธิ ปไตยผ่ านทางพฤติก รรมตั ว ละครที่ มีค วามสั ม พั น ธ์กั บ
สถานการณ์ ทางการเมือง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับบุ ณ ย์เ สนอ ตรีวิเศษ [21] ที่ได้ ศึก ษาวรรณกรรมการเมือ ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2548: กรณี ศึกษาวรรณกรรมเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรม
ในช่วงนี้ฉายภาพให้เห็นชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่ร้อนระอุ การทาร้ายซึ่งกันและกัน การล่วงเกินสิทธิ
คนอื่นต่างๆนานา นอกจากนี้ยังพบว่าวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคมด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ขวัญชนก นัยจรัญ [22] ที่กล่าวว่าวรรณกรรมพ.ศ. 2411-2475 มีการสะท้อนภาพและปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ให้กับคนในสังคมผ่านทางพฤติกรรมของตัวละคร
ด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตยพบว่ าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยจานวน 171 ครั้ง
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของบุณย์เสนอ ตรีวิเศษ [23] ที่กล่าวว่าวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
แสดงให้ เห็ นว่า นักเขียนวรรณกรรมการเมืองกลุ่ม หนึ่งได้มีก ารเริ่มต้นอันดี ของสานึก ในหน้าที่ ค วามเป็น พลเมือ ง
รวมทั้งการกระตุน้ เตือนให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งเป็นสิทธิพนื้ ฐานสาคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จากแนวคิดดังกล่าวนี้และผลการวิจัยจึงกล่าวได้ว่าผู้เขียนมีการปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ผ่านทางวรรณกรรมเพื่อให้ผู้อา่ นเห็นความสาคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
จากการวิเคราะห์พบว่าวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรม เป็นด้านที่ปรากฏให้เห็นบ่อยที่สุด โดยปรากฏ
ให้เห็นถึง 95 ครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นฐานของคนไทยให้ความสาคัญกับการเคารพซึ่งกันและกั น ให้ความสาคัญ
กับผู้ อาวุโส เคารพในระบอบการปกครองอัน มีพ ระมหากษัต ริย์เป็ นประมุ ข รวมถึ งการแสดงความเคารพกันใน
ลักษณะอื่นๆ เช่น เคารพในสิทธิความคิดเห็นของผู้อ่ืน ลักษณะดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นการดาเนินชีวิตและค่านิยม
ของคนไทย เช่น สานวน สุภาษิตที่ช้ีแนะให้ปฏิบัติตามหรือเคารพผู้ใหญ่ ยกตัวอย่างสานวน เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด
อาบน้าร้อนมาก่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสานวนที่มีความหมายไปในทางตาหนิผู้ที่ไม่ให้ความเคารพผู้ ใหญ่ หรือ
บุ คคลอั น ควรแก่ การเคารพ ยกตั วอย่างส านวน หั ว ล้า นนอกครู ศิษย์คิ ดล้ างครู คนประเภทนี้เมื่อ วิเคราะห์ ต าม
ความหมายของสานวนจะพบว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและสมควรถูกตาหนิ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของเกษราพร พรหมนิมิตกุล [24] ที่ศึกษาการประกอบสร้างวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าพบ
การสร้างแก่นเรื่องในลักษณะหนึ่งคือแก่นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและคุณค่าทางจิตใจเป็นลักษณะแก่นเรื่องที่เสนอ
แนวคิดสอนใจเกี่ยวกับการทาความดี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก่นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้นการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งไม่พงึ กระทา
วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรมเป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในเนื้อหาบ่อยครั้งแต่
ไม่บ่อยมากเท่าคารวธรรม ผลการศึกษานี้น่าจะมีผลมาจากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศ ทั้งจากปัญหาความ
ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ความไม่สงบเพราะคนในสังคมแบ่งเป็นสองฝ่ายจึงเกิดการชุมนุมเพื่อล้มล้างอิทธิพลของฝ่าย
ตรงข้าม จากปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้เขียนให้ความสาคัญกับการปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรมหรือ
ความสามัคคีของคนในชาติ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฮองโบ คิน (Hongbo Qin) [25] ที่ศึกษาแนวคิดด้านการเมือง
ที่ปรากฏในวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2551 จากผลการวิจัยพบว่าคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง
ไร้น้าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีความปรองดองกัน ดังนั้น ผู้เขียน (ผู้แต่ง) จึงได้ถ่ายทอดแนวความคิ ด
ทางด้านการเมืองของประชาชนออกมาโดยผ่านคาพูดหรือการกระทาของตัวละคร อีกทัง้ ผู้เขียนยังได้สื่อให้ผู้อ่านได้รับ
รู้ถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ และมีการเรียกร้องความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยอีกด้วย
ส่วนผลการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถี ชีวิตประชาธิปไตยด้านปัญ ญาธรรม เป็นคุณ ลักษณะที่ปรากฏภาพ
สะท้อนน้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การแสดง
ความคิ ดเห็ นของคนผ่ านช่องทางต่างๆเป็ น ไปได้อ ย่างเสรี ทาให้ ผู้ เขี ยนไม่ค่อ ยใส่ ใจในส่วนนี้มากนัก อีก ทั้ งโดย
ธรรมชาติข องคนไทยมั ก ไม่ค่ อ ยเปิ ด ใจกว้า งยอมรับการวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ จากผู้ อ่ืน ผู้ เขี ยนจึ งไม่ค่ อ ยแทรกวิถี ชีวิต
ประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรมชัดเจนมากนัก แต่อย่างไรก็ตามคุณลักษณะด้านปัญญาธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด
มากที่สุด คือ การพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยผู้เขียนมักเลือกใช้ฉากหรือสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงสมัครรับ
เลือกตัง้ และการเลือกตัง้ โดยใช้ภาพการแสดงความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อผู้แทน ส่งผลให้เกิดการคิดพิจารณา
คัดเลือกเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง เช่น ในเรื่องผีดิบ ประชาชนชื่นชมผีดบิ จึงพากัน
ลงคะแนนเสียงให้พรรคการเมืองของผีดบิ อย่างท่วมท้น เพราะมีเหตุผลว่าผีดิบจะไม่โกงกินเหมือนมนุษย์เนื่องจากผีดิบ
ไม่มญ
ี าติพ่นี อ้ งจึงไม่จาเป็นต้องเอื้อประโยชน์ให้กับญาติพ่นี อ้ ง ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของขวัญชนก
นัยจรัญ [26] ที่ทาวิจัยเรื่อง วรรณกรรม พ.ศ. 2411 - 2475: การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตย ผล
การศึกษาพบว่าวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม คุณลักษณะการพิจารณาคัดเลือกบุคคลปรากฏให้เห็นน้อย
ที่ สุ ด เนื่ อ งจากการปกครองในระหว่า ง พ.ศ. 2411-2475 เป็ น การปกครองแบบสมบู รณาญาสิ ท ธิ ราชย์ ที่ ไม่ มี
กระบวนการเลือกตัง้ หรือการอาศัยเสียงข้างมากในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
เมื่อพิจารณาวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในวรรณกรรมจะเห็นว่าผู้เขียนสอดแทรกวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ผ่านทางการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร ซึ่งเป็นการสะท้อนแนวคิดของผู้เขียนที่ให้ความสาคัญกับประชาธิปไตยของ
คนในสังคมไทยในปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังพบว่าวรรณกรรมที่ส ร้างขึ้นในแต่ละสมั ยสะท้ อนให้ เห็ นภาพสั งคม
แนวคิด ความต้องการของคนในสังคมยุคนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ การศึกษาวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้น
รางวัลพานแว่นฟ้าจึงสะท้อนภาพการเมือง ความขัดแย้งในสังคม หรือปัญ หาอื่นๆ อันสืบเนื่องมาจากการเมืองที่
เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2554-2556 ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
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รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา ตาบล
บ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
The integrated development model for solving poverty problem: Case study
Tambon Bandan Nakham, Muang district, Uttaradit province
สงกรานต์ ถุงแก้ว1*
Songkran Tungkaew1*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา ตาบลบ้าน
ด่ า นนาขาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการศึ ก ษา ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
วัตถุประสงค์หลักเพื่อหารูปแบบบูรณาการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม และ วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป
ของหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ลักษณะความยากจน กล่าวคือ บริบทชุมชน โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ลักษณะการดารงชีวติ การกระจายรายได้
การประกอบอาชีพ ปัจจัยสี่ หนี้สิน วิธีการจัดการเกี่ยวกับรายได้ การกู้ยมื เงินและการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นต้น เพื่อหา
สาเหตุของความยากจนที่เกิดขึน้ กับประชาชนในหมูบ่ ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ตาบลบ้านด่านาขาม อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อหารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้าน
ปางต้นผึง้ ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การวิจัยครั้งนีก้ ารวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
แบบการมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) โดยมีการดาเนินการร่วมกันของสมาชิกในชุมชนในการหารูปแบบ
บู รณาการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความยากจนและใช้โปรแกรมคอมพิ เตอร์ หาค่ า เฉลี่ ย ค่ าร้ อ ยละและส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างและแกนนาชุมชน
จากการวิจัยพบว่า หมู่บ้านไฮ่ฮ้าและหมูบ่ ้านปางต้นผึ้งมีการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยใช้
บัญชีครัวเรือนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน มีการรณรงค์การทาบัญชีครัวเรือน โดย
เห็นว่าการทาบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตประวัน หลังจากได้รับการอธิบายการทาบัญชีครัวเรือนจาก
วิทยากร กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจการทาบัญชีครัวเรือนมากขึ้น ทาให้คนในชุมชนสามารถวางแผนการเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นได้ ทาให้ทราบรายละเอียดรายรับ -รายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน และทาให้สามารถ
ปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ แต่การทาบัญชีครัวเรือนก็มีปัญหาและอุปสรรค์ในการจดบัญชี ดังนี้ ผู้ทา
บัญชีครัวเรือนมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ทาให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชีครัว เรือนได้ ขาดประสบการณ์ในการทา
บัญชีครัวเรือน และการทาบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากและทาให้เสียเวลา นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการใช้บัญชีครัวเรือนมา
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการทาบัญชีครัวเรือน ทาให้เห็นว่าในแต่ละ
1 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
1 International

College, Business English Program, Uttaradit Rajbhat University, Uttaradit Province 53000
*Corresponding author e-mail: krukan@hotmail.com”
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เดือนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นของครอบครัวที่จ่ายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิกในครอบครัวเลย เมื่อเห็นค่าใช้จ่ายที่
ไม่จาเป็นแล้วทาให้มีความรู้สกึ เสียดาย กับการจ่ายเงินไปกับเรื่องไร้สาระ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อเห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็นเหล่านี้ ได้มีการริเริ่มจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นออกไป และนาค่าใช้จ่ายเหล่านัน้ มาเป็นเงินออมให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว ทาให้มีการวางแผนการใช้จ่ายมากขึน้ เริ่มมีการเก็บออมมากขึ้น
คาสาคัญ: การพัฒนาแบบบูรณาการ, ปัญหาความยาจน, ตาบลบ้านด่านนาขาม

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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บทนา
ความยากจนถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ เป็นปัญหาสาคัญที่กัดกร่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาช้า
นาน เพราะไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด ก็ยังมีประชาชนที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศประสบกับปัญหา
ความยากจนอยู่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน โลกจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสักเพียงใดก็ตาม หากจะกล่าวไปแล้ว
ประชาชนในรูปแบบใดจึงจะได้ช่ือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพความยากจน เมื่อกล่าวเช่นนี้ นิยามความหมายของความ
ยากจนจึงเป็นเรื่องสาคัญ ที่ต้องพัฒนา เพราะแต่ละประเทศได้ให้ความหมายของความยากจนแตกต่างกัน และได้
วิเคราะห์ให้เห็นไปตามรูปแบบการเป็นอยู่ในประเทศของตน ดังจะเห็นได้จากธนาคารโลกได้ให้ความหมายว่า ความ
ยากจน หมายถึง สภาพสัง คมที่ ไม่สามารถเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้ ในปัจจัยขัน้ พืน้ ฐานของการดารงชีพเมื่อสั งคมใดยังมี
ระดับการเป็นอยู่ที่ไม่ดีอย่างต่ อเนื่อง สั งคมนั้นอาจกล่าวได้ว่า เป็นสั ง คมที่ เกิดความยากจนอย่างรุน แรง ส่ วนใหญ่
ประเทศในโลกที่สาม จะยัง คงมี ความยากจนที่รุน แรงอยู่ เสมอแต่อย่างไรก็ตามแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น
ประเทศในยุโ รปและสหรั ฐ อเมริ กาก็ยังมีความยากจนปรากฏให้เห็นอยูเ่ หมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามในแต่ล ะประเทศพยายามที่จะให้นิยามความหมายเกี่ยวกับความยากจนเพื่อ ใ ห้ ตรงกับ
สภาพการเป็นอยู่ของตนเมื่อพิ จารณาไปแล้วทุกประเทศก็ให้ความหมายของคาว่า ความยากจนคลายๆ กันตรงที่ว่า
สภาพความยากจนก็คือ สภาพการมีชีวิตการเป็นอยู่ที่แย่ในสังคมดังนั้นความยากจนก็คือ สภาพที่ประชาชนในสังคม
ขาดปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดารงชีวติ กล่าวคือ อาหาร ยารั กษาโรค ที่อยู่อาศัยและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ม ซึ่งขาดปัจจัยอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือขาดทั้งหมดการขาดปัจจัยในการดารงชีวิตทั้งสี่ประการอันใดอันหนึ่งหรือทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ตก
อยู่ในสภาพความยากจนอย่างแท้จริ งรวมไปจนกระทั่งถึงระดับการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจดังนั้น การที่จะวัด
ระดับความยากจน จึงสามารถวัดได้ในสองประเภท ประเภทแรกวัดเกี่ยวกับสภาพการเป็นอยู่ที่ ขาดปัจจัยสี่ ประเภทที่
สองวั ด เรื่องของการกระจายรายได้ แต่โดยส่วนใหญ่ในการวัดของแต่ละประเทศเพื่อ ที่ จะหาสภาพความยากจนแต่
ละประเทศจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการกระจายรายได้เพราะรายได้ถือว่าเป็นส่วนสาคัญหลักที่ประชาชนสามารถจะซื้อ สิ่ ง
ใดๆ ก็ได้ หากมีรายได้มากจะซื้อได้มาก และมีรายได้ก็นอ้ ยจะซื้อ ได้ น้ อย ดังนัน้ รูปแบบการวัดอันหนึ่งที่ แต่ละประเทศ
ได้นามาใช้เพื่อ ที่ จะวัดระดับการกระจายรายได้ก็คือ ทฤษฎี ค่าสัมประสิทธิ์ จินี (Gini Coefficient) และใช้เส้นลอเร็นซ์
(lorenz Curve) เป็ น ตั ว วั ด ระดั บ การกระจายรายได้ (Income Distribution) โดยได้ แ บ่ ง แยกแนวคิ ด และวิธีวั ด ความ
ยากจนในสองรูปแบบ ดังนี้
แนวคิ ด การวั ด ความยากจนเชิงสั ม บู รณ์ (Absolute Poverty) คื อ การวั ด ความยากจนโดยค านวณความ
ต้องการขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิตของครัวเรือนออกมาเป็นตัวเงิน เรียกว่า "เส้นความยากจน (poverty line)" เพื่อใช้
เปรียบเทียบกับรายได้ของครัวเรือน และแนวคิดการวัดความยากจนเชิงสัมพัทธ์ (relative poverty) เป็นการวัดความ
ยากจนโดยใช้การเปรียบเทียบมาตรฐานการดารงชีวิตของครัวเรือนกับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของสังคมโดยเฉลี่ย ซึ่งก็
คือ "การวัดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ (Income Inequality)"นั่นเอง (คู่มือแนวทางการดาเนินงาน คบจ. ต้นแบบ
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน. 2553 น.4)
ความยากจน (poverty) เป็นปัญหาของสังคมไทยที่มีมาช้านานมากกว่า 40 ปี คนจนในที่น้ีหมายถึง คนที่มี
รายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐานในสังคม ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศทั้งหมดมีรายได้ที่
ต่ากว่า 1,386 บาท / เดือน อยู่ถึงร้อยละ 10 หรือ ประมาณ 6ล้านกวาคน และถ้าหากรวมคนจนที่เกือบยากจนที่มี
รายได้ไม่เกิน 1,600 บาท/เดือน ประมาณ 8 ล้านกวาคน หากนาทัง้ สองส่วนมารวมกันแล้วประเทศไทยจะมีคนยากจน
ทั้งหมดเกือบ 15 ล้านคนทั่วทั้งประเทศ หากวิเคราะห์ลงลึกเห็นได้วาร้อยละ 80 ของคนจานวนดังกล่าวส่วนใหญ่แล้ว
อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซึ่งคนเหล่านี้มีสัดส่วนรายได้เพียงแค่ร้อยละ 19ของ
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รายได้รวมของคนทั้งประเทศ (มูลนิธิชัยพัฒ นาและสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2550, น. 23) โดยในปัจจุบันความยากจนเป็นปัญหาสาคัญที่รัฐต้องให้ความสนใจในการแก้ไขให้กับประชาชนอย่าง
จริงจัง ซึ่งความยากจนมีมาตั้งแต่อดีตกาล แต่ความ ยากจนในอดีตยังไม่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเหมือน ดังเช่น
ปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางการค้า มีการกาหนดค่านิยมของสินค้าต่างๆ ที่มีการปลูกฝังแนวคิด ทุนนิยม
แก่สังคมในเรื่องของการบริโภคนิยม ส่งผลให้ประชาชนมีรายจ่ายที่สูงขึน้ ประกอบกับมีการวางมาตรฐานค่าครองชีพ
โดยอาศัยวัฒนธรรมและประเพณีเป็นเครื่องกาหนด ทาให้คนที่มีฐานะยากจนและคนที่มีฐานะร่ารวยมีความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด เพราะรายได้ของประชาชนไม่ได้เกิดการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ่ ทาให้เกิดความแตกต่างในด้านการ
ครองชีพอยางเห็นได้ชัด คนส่วนใหญ่เริ่มสนใจตัวเองและเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน ตลอดจนเริ่มใส่ใจในความไม่
เสมอภาคของตน เพราะคนยากจนขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สินค้า และบริการ ไม่สามารถบาบัดความ
ต้องการของตนเอง ทาให้ความเป็นอยู่ของคนยากจนกับคนรวยมีค วามห่างไกลออกไปทุกที จนในที่สุดคนบางกลุ่ม
จาต้องยอมรับสภาพที่ตนเป็นอยู่ ในขณะที่คนบางกลุ่มที่ไม่ประสบความสาเร็จในชีวติ ในการแสวงหาทรัพยากร สินค้า
และบริก ารจาต้องดารงชีวิตด้ วยความยากล าบาก จนน ามาสู่ สถานการณ์ ค วามยากจนที่มากยิ่งขึ้น ปัญ หาความ
ยากจนของประเทศไทยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องความไม่สามารถของคนยากจน แต่เป็นปัญหา ของคนรวยและคนชั้นกลางที่
อับจนทางปัญญาและ จิตสานึกมองแต่ประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้น ไม่รู้จักมอง การณ์ไกล ไม่รู้จักการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ เช่น การปฏิรูปที่ดนิ การปฏิรูประบบภาษีอากรการเงินการ ธนาคาร และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคม ด้านต่างๆ เพื่อทาให้คนส่วนใหญ่มีความรู้สามารถพัฒนา อาชีพ มีรายได้ มีอานาจซื้อเพิ่ม (วิทยากร เชียงกูล,
2549 น. 73) สรุปได้วาปัญหาความยากจนในสังคมไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน และมีแนวโน้มที่จะ
ทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างกัน ของภาวะเศรษฐกิจของคนจน คนรวย และคนชั้นกลางที่ นับวัน
จะยิ่งมีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความยากลาบากในการดาเนินชีวิตของประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่ม ของคนยากจน และ
ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในท้ายที่สุด ซึ่งการแกปัญหาความยากจนเป็นเรื่องที่สาคั ญที่ทุกคนในสังคมต้องให้
ความร่วมมือกัน เพื่อท้ายที่สุดแล้ว ผลประโยชน์จะตกสู่ประชาชนทุกคนภายในประเทศชาติ ในระยะยาวต่อไป ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ตกอยู่ในสภาพความยากจนดังกล่าว และได้
ทาการคัดเลือกหมู่บ้านที่จ ะทาการสารวจและหาวิธีการในการแก้ไข จึงมองเห็นว่า หมู่บ้านที่จะทาการสารวจเป็น
หมูบ่ ้านที่อยู่ในเขตตาบลบ้านด่านนาขามที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม โดยจะทา
การสารวจเพียง 2 หมู่บ้าน คือหมู่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้งโดยใช้เป็ นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของหมู่บ้านอื่นๆ ในตาบลบ้านด่านนาขามต่อไป ซึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนของทั้ง 2 หมู่บ้านนั้นได้มี
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 4-8) เสนอว่าการบูรณาการ หมายถึง การนา
สิ่งหนึ่งเข้ารวมกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อทาให้สิ่งเดิมเพิ่มพูนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่ง
หรือ หลายสิ่ งเข้ าเป็ น ส่ วนประกอบของอีก สิ่ งหนึ่ง เพื่อ ให้ สิ่ งนั้น เกิ ด ความสมบู รณ์ ขึ้น และได้ รวบรวมค าอื่น ๆ ที่ มี
ความหมายเช่นเดียวกับการบูรณาการตามพจนานุกรมในภาษาไทย ได้แก่ การเชื่อมโยง หมายถึงการทาให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน การผนวก หมายถึง การเพิ่มเข้า การประสาน หมายถึง การทาให้เข้ากันได้ การร่วมกัน หมายถึง การนาสิ่ง
สองสิ่ งขึ้น ไปมาบวกกัน หรือรวมกั น การเติม เต็ม หมายถึง การเพิ่ม สิ่ งที่ยั งบกพร่อ ง หรือ ยังขาดอยู่ ให้ส มบู รณ์
นอกจากนี้ธนภณ พันธเสน (2549 : 14 - 15) ได้กล่าวถึงทฤษฎีบูรณาการซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎีที่นาเสนอโดยเคน วิล
เบอร Ken Wilber) ผูซึ่งใชญาณทัศนะประกอบกับการบูรณาการองคความรูที่ปรากฏอยูในทั่วทุกมุมโลกทุกสานักคิด
ทุกศาสนา และทุกยุค เพื่อสรางแบบจาลองสาหรับการอธิบายความจริงและทุกสิ่งที่ดารงอยูในอภิจักรวาล (Kosmos)
ซึ่งมีวิวัฒนาการแบบกาวขามองคาพยพของตัวเองแลวหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกับองครวมที่อยูในระดับขั้นสูงกวา กว
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างขวางครอบคลุมสลับซับซอนกวา และเผยใหเห็นความจริงที่ชัดขึน้ มาตัง้ แตจุดที่จักรวาลไดถือกาเนิดขึน้ จนกระทั่งถึง
ยุค ปจจุบั น มาใช้เป็ น แนวทางของการแก้ ไขปั ญ หาความยากจนของต าบลบ้ านด่า นนาขาม อ าเภอเมือ ง จังหวั ด
อุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อหารูปแบบบูรณาการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นชุมชนภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของหมูบ่ ้านไฮ่ฮา้ และหมูบ่ ้านปางต้นผึง้ ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2 เพื่อหาสาเหตุของความยากจนที่เกิดขึ้นกับประชาชนในหมูบ่ ้านไฮ่ฮา้ และหมูบ่ ้านปางต้นผึง้
ตาบลบ้านด่านาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2.3 เพื่อหารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหมูบ่ ้านไฮ่ฮา้ และ
หมูบ่ ้านปางต้นผึง้ ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
การวิเคราะห์
สถานการณ์
ปัญหาความ
ยากจนของคนใน
ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม

สาเหตุความยากจน
1. ความยากจนเกิดจากการ
บริหารจัดการชีวติ ที่ไม่
เหมาะสม สามารถแก้ไขด้วย
การบริหารจัดการชีวติ
2. ปัญหาความยากจนเป็น
ปัญหาเชิงซ้อน ไม่ใช่ปัญหา
เชิงเดียว ต้องแก้ไขเป็นราย
ครอบครัว
3. ปัญหาความยากจนต้อง
แก้ไขเป็นกระบวนการบูรณา
การและใช้เวลาในการ
ดาเนินการ
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แนวคิดเพื่อแก้ไข
ปัญหาแบบ
บูรณาการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
1.ทฤษฎี
เศรษฐกิจ
พอเพียง
2.การสร้าง
อาชีพ3.การ
จัดการระบบค่า
ใชจ่าย
4. การออม
5. การทาบัญชี
ครัวเรือน

รูปแบบการ
พัฒนาแบบ
บูรณาการ
เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน:
กรณีศกึ ษา
ตาบลบ้าน
ด่านนาขาม
อาเภอเมือง
จังหวัด
อุตรดิตถ์
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาตาบลบ้านด่านนา
ขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้
วิธีการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ ประชาชน แกนนาชุมชน ผู้ นาชุมชน ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธี และขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยไว้ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีวิธีการ
ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมทีมงานวิจัย
2. ศึกษาบริบทชุมชน
3. จัดเวทีชุมชนชีแ้ จงโครงการ
4. เก็บรวบรวมข้อมูล หนีส้ ิน รายรับ รายจ่าย
5. จัดเวทีสรุปสังเคราะห์ข้อมูล
6. จัดประชุมสรุปผลจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหา ทาแผนชุมชน
7. ทดลองปฏิบัติพัฒนาการแก้ปัญหาในชุมชนตามแผนชุมชน
8. ติดตามประเมินผล
9. เวทีสรุปผลการดาเนินการ
10. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
11. เวทีนาเสนอผลการวิจัยสูช่ ุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. ประชากรที่ทาการวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมูบ่ ้านไฮ่ฮ้าและบ้านปางต้นผึง้
ตาบลบ้าน ด่าน นาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ประชาชน แกนนาชุมชน ผู้นาชุมชน อสม.
ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหมู่ บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง
ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 45 คน
3. การหากลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling)
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ตัวแปรที่ทาการศึกษา
1. สาเหตุของการเกิดปัญหาความยากจน
2. แนวคิดเพื่อแก้ไขปัญ หาแบบบู รณาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และรูปแบบการพัฒ นาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนหมูบ่ ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึง้ ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มประชาชน แกนนาชุมชน ผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Seme - Structure) ประกอบด้วยคาถามปลายปิดและคาถามปลายเปิด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมู ลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิก ใน
ครัวเรือน และรายได้ตอ่ เดือนของครัวเรือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บทั ศ นคติ ปั ญ หาและอุ ปสรรค์ ในการจัด ท าบั ญ ชีค รัวเรือ นของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยนีไ้ ด้ทาตามขั้นตอน (ระพินทร์ โพธิ์ศรี. 2543 น.8) ดังนี้
1. เลือกเครื่องมือและออกแบบเครื่องมือตามขัน้ ต้นให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการวิจัย
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการวัดแล้วกาหนดกรอบเนื้อหาเครื่องมือ
3. ทาการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องทีทา
4. ยกร่างข้อคาถามขั้นต้น
5. นาคาถามที่ยกร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องและแม่นตรงเชิงเนื้อหา
6. นาแบบสอบถามที่ปรับแก้เรี ยบร้อยแล้วไปใช้จริงกั บกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์คุ ณ ภาพข้อมู ล
ทั้งหมดอีกครัง้ หนึ่ง และรายงายผลที่ได้เป็นตารางและความเรียง
การรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ การวิจัยแบบผสม (Mixed
Method) ประกอบด้วยการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ของหมู่บ้านและวิธีการดาเนินชีวติ และการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน และปัญหาอุปสรรค์ในการดาเนินงานการจัดทาบัญชีครัวเรือน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาประชุม
ประจาเดือนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไฮ่อ้า และขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลฯ เก็บแบบสอบถามให้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามทั้งหมดมาประเมินผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
1. อธิ บ ายลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา เช่ น ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และนาเสนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปของตาราง
2. นาข้อมูลที่ได้จากการวิธีการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ ประชาชน แกนนาชุมชน ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ตาบลบ้านด่านนาขาม
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์มานาเสนอเป็นความเรียง
ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณจะนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการวิเคราะห์ข้อคาถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า ใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์โดยเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจนัน้ ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตาม Rating’s Scale ของ Likert
Theory
ผลการศึกษา
สภาพทัว่ ไปของหมู่บา้ นไฮ่ฮ้า และหมู่บา้ นปางต้นผึง้ ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์
บ้านไฮ่ฮา้ หมู่ 7 ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยูใ่ นเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพพืน้ ที่เป็นที่ราบสลับภูเขา ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม้ (ลางสาด ทุเรียน) ปลูกข้าวสาหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกพืชตระกูล
ถั่วในหน้าแล้ง
ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ บ้านไฮ่ฮ้าอยู่ห่างจากตัวอาเภอเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร โดยการ
เดินทางโดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 สายเอเชีย พิษณุโลก – เด่นชัย
ด้านการศึกษา มีโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีตั้งแต่ชันอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านไฮ่อ้า สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม
ด้านศาสนา มีวัดห้วยฮ้า เป็นศูนย์รวมการประกอบพิธีทางศาสนา
ด้านประชากร บ้านไฮ่ฮ้ามีประชารทั้งหมด 1,034 คน เป็นเพศชาย 530 คน และเพศหญิง 504 คน มีจานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน ในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาท 85ครัวเรือน และต่า
กว่า 30,000 บาท 2 ครัวเรือน โดยมีการเก็บออกม 80 ครัวเรือน และไม่มกี ารเก็บออม 7 ครัวเรือน
บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ 10 ตาบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุ ตรดิ ต ถ์ อยู่ในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพพื้นที่เป็นที่รบสลับภูเขา ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม้ (ลางสาด ทุเรียน) ปลูกข้าวสาหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกพืช
ตระกูลถั่วในหน้าแล้ง และมีการถักไม้กวาด สานเสื่อลาแพนช่วงว่างจากการทาสวน
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ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ บ้านปางต้นผึ้ง อยู่ห่างจากตัวอาเภอเมืองประมาณ 29 กิโลเมตร โดย
การเดินทางโดยรถยนต์ เส้นทางหลวงหมายเลข 11 สายเอเชียพิษณุโลก – เด่นชัย ประมาณ 14 กิโลเมตร และแยกเข้า
ถนนกรทางหลวงชนบทบริเวณบ้านแม่เฉย ประมาณ 15 กิโลเมตร
ด้านการศึกษา บ้านปางต้นผึ้งมีโรงเรียนปางต้นผึง้ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีตงั้ แต่ชันอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้านศาสนา มีวัดปางต้นผึง้ เป็นศูนย์รวมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ด้านประชากร บ้านปางต้นผึ้งมีประชากรทั้งหมด 611 คน เป็นเพศชาย 306 คน และเพศหญิง 305 คน มี
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน ในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่น้อยกว่า 30,000บาท 54 ครัวเรือน
และต่ากว่า 30,000 บาท 11 ครัวเรือน โดยมีการเก็บออกม 64 ครัวเรือน และไม่มกี ารเก็บออม 1 ครัวเรือน
สาเหตุของความยากจน
จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ประชาชน แกนนาชุมชน ผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ทาให้ทราบสาเหตุของความยากจนของคนในชุมชน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. มีภาวะหนี้สนิ ของครัวเรือน
2. มีความรู้ต่า ขาดการศึกษา ขาดความรู้ หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชัน้ ศึกษาภาคบังคับ
3. บางส่วนติดอบายมุข
4. รายได้นอ้ ยแต่มคี ่าใช้จา่ ยสูง
5. สภาพการตลาดและราคาผลผลิตไม่จูงใจในการผลิต
6. ขาดทรัพยากร (ที่ดนิ น้า เครื่องจักร แรงงาน วัตถุดิบและเงินทุน)
7. ผู้นาท้องถิ่นบางคนมีความรู้และวิสัยทัศน์แคบเพราะมีการศึกษาต่า
8. ผู้นาท้องถิ่นบางคนขาดภาวะผู้นาที่ดีและไม่เข้าถึงแหล่งความรู้
9. ผู้นาท้องถิ่นบางคนมีภาระงานมากทัง้ งานราชการจากทุกกระทรวงและงานส่วนตัว
10. ผู้นาท้องถิ่นบางคนไม่พัฒนาสมาชิกและครอบครัวของตนเอง บางคนไม่เสียสละแต่ทางานเพื่อตนเอง
ครอบครัวและวงษาคณาญาติ
รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง
ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปาง
ต้นผึ้ง ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็นรูปแบบในการไขปัญหาโดยการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ปัญ หาอุปสรรค์ในการทาบัญ ชีครัวเรือน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 46-50 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวส.หรือ
อนุปริญญา อาชีพเกษตรกร มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน และมีรายได้ 20,001 บาทขึน้ ไป โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทัศนคติ ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน อยู่ใน
ระดับมาก
จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนกับกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะ
เห็นด้วยกับการใช้บัญชีครัวเรือนมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะทาให้ทราบรายรับ รายจ่าย
ของครอบครัวในแต่ละเดือน และที่สาคัญ ทาให้ทราบค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นของครอบครัว และที่สาคัญ ทาให้ทราบ
2811

Proceedings

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นของครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับเรื่องไร้สาระ ไม่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกใน
ครอบครัวเลย

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาตาบลบ้านด่านนา
ขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยในหมูบ่ ้านไฮ่ฮ้าและหมูบ่ ้านปางต้นผึ้ง มีการรณรงค์การ
ทาบัญชีครัวเรือน โดยเห็นว่าการทาบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ประวัน หลังจากได้รับการอธิบายการ
ทาบัญชีครัวเรือนจากวิทยากร กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจการทาบัญชีครัวเรือนมากขึ้น ที่ทาให้คนในชุมชนสามารถ
วางแผนการเพิ่มรายได้/ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นได้ ทราบรายละเอียดรายได้ -รายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน และ
ทาให้สามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ แต่การทาบัญชีครัวเรือนก็มปี ัญหาและอุปสรรค์ในการจดบัญชี
ดังนี้ ผู้ทาบัญชีครัวเรือนมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ทาให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชีครัว เรือนได้ ขาดประสบการณ์
ในการทาบัญชีครัวเรือน และการทาบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากและทาให้ เสียเวลา นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่ม
กับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนกับกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับ
การใช้บัญชีครัวเรือนมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญ หาความยากจน เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการทาทาบัญ ชี
ครัวเรือน ทาให้เห็นว่าในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นของครอบครัว ที่จ่ายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกใน
ครอบครัวเลย เมื่อเห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นแล้วทาให้มีความรู้สึกเสียดาย กับการจ่ายเงินไปกับเรื่องไร้สาระ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อเห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นเหล่านี้ ได้มกี ารริเริ่มจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นออกไป และนาค่าใช้จ่าย
เหล่านั้นมาเป็นเงินออมให้แก่สมาชิกในครอบครัว ทาให้มีการวางแผนการใช้จ่ายมากขึน้ เริ่มมีการเก็บออมมากขึ้น
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รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา ตาบล
บ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2556
ขอขอบพระคุ ณ เจ้ า หน้า ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นด่ า นนาขาม อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านด่านนาขาม ผู้ใหญ่บ้านไฮ่ฮ้า ผู้ใหญ่บ้านปางต้นผึ้ง ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการและชาวบ้าน และสมาชิก อสม. ตาบลบ้านด่านนาขาม ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ศึกษาในส่วนของความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งใช้เป็นรูปแบบในการบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนสามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาในการทาวิจัย
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อผู้อา่ นและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาครัง้ ต่อไป
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วิธีลาดับเนื้อความการพิจารณาคดีในตารากฎหมายหลักไชย
Style of judgement in Lakchai textbook law
เขมฤทัย บุญวรรณ1*
Khemruthai Boonwan1*
บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาวิธีการลาดับเนื้อความการพิจารณาคดีในตารากฎหมายหลักไชย จาก
การศึกษาพบว่าวิธีการลาดับเนื้อความพบ 7 รูปแบบ ได้แก่ การลาดับเนื้อความโดยใช้หน่วยเริ่มเพื่อเป็น การเริ่มต้น
เรื่องหรือเหตุการณ์ การลาดับเนื้อความโดยใช้การซ้าคา การลาดับเนื้อความโดยการละคา การลาดับเนื้อความโดย
ใช้คาเพื่อขยายความหรือสิ่งที่ตอ้ งการนาเสนอ การลาดับเนื้อความโดยใช้คาเชื่อมคล้อยตามกัน การลาดับเนื้อความ
โดยใช้การอธิบาย และการลาดับเนื้อความโดยใช้คาที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน ซึ่งการลาดับเนื้อความเหล่านี้มีส่วนช่วยให้
เห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนวิธีการพิจารณาคดีความที่เกิดขึ้นว่าชัดเจน ตรงไปตรงมาและเป็นลาดับ
คาสาคัญ: หลักไชย วิธีการ เนือ้ หา

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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บทนา
หลักไชยเป็นตารากฎหมายที่สาคัญ ฉบับหนึ่ง เนื่ องจากเป็นตารากฎหมายที่ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาตัดสิน
คดี ความน่าจะใช้เป็ นตั วอย่างการพิจารณาคดีค วามต่าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้นในสั งคมประมาณสมัย อยุ ธยา โดยตั วอย่าง
การพิจารณาคดีเหล่านี้ได้นามาใช้เป็นหลักให้แก่ผู้ที่ทาหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินคดีหรือเรื่องราวที่ เกิดขึ้นเพื่อช่วย
ให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งผู้ที่ทาหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีน่าจะอาศัยกฎหมายตราสามดวงเป็นแม่บท
แห่งกฎหมายและเป็นหลักในการชี้ขาดตัดสินคดีความต่าง ๆ และประกอบการพิจารณาคดีพิพากษาคดี โดยเนื้อหา
ส่วนนี้เป็นเนื้อหาหลักของตาราเล่มนี้ ส่วนเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่กฎหมายตราสามดวง
ได้มีการบันทึกไว้ อาทิ คดีตามบทพระอัยการ คดีความในพระราชกฤษฎีกา ลักษณะสักขีหรือตัดพยาน ลักษณะโจทก์
หรือคดีตัดฟ้อง ลักษณะตัดฟ้อง ตัดสานวน ลักษณะประวิงและลักษณะอุทธรณ์ พระราชกาหนดเก่า
จากการศึ ก ษาพบว่ า มี เอกสารที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง หรือ ศึ ก ษาถึ ง ต าราเล่ ม นี้ มี ห ลายเล่ ม ด้ ว ยกั น อาทิ
กาธร เลี้ยงสัจธรรม (2546) ได้ศึกษาว่ามีเอกสารทั้งอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ที่อธิบายความหมายว่าเป็น
ชื่อ กฎหมายเรื่อ งหนึ่ ง วรรณคดี ส มั ย รัต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น บางเรื่อ ง ได้ แ ก่ ขุ น ช้า งขุ น แผนตอนก าเนิ ด พลายงาม
เพลงยาวถวายโอวาทมีการกล่าวถึงตาราเล่มนี้ว่าเป็นตาราเรื่องที่เจ้านายหรือบุคคลที่จะรับราชการนั้นควรรู้และ
ศึกษาไว้ให้มีความรู้ความชานาญ และตาราแบบเรียนไทย ได้แก่ ตาราแบบเรียนปถม ก กาหัดอ่าน และปถมมาลา
มีการกล่าวถึงตารากฎหมายเล่มนี้เช่นกันว่าเป็นเรื่องที่ควรรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่ในสังคม อีก ทั้งกล่าวว่า
หลักไชยเป็นตารากฎหมายว่าด้วยหลักการพิจารณาความของขุนศาลตระลาการในอดีต เป็นหลักวิธีพจิ ารณาความที่
มีลักษณะพิเศษคือผูกเป็น “หลักความ”
นอกจากนี้ยังพบว่ากฎหมายหลักไชยที่มีผู้ศึกษาบางส่วนเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายท้องถิ่น
ภาคใต้ซึ่งปรากฏอยู่เป็นจานวนมากและยังเป็นกฎหมายมีไว้สาหรับตุลาการ ดังในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เล่ม 1 (2542 : 11, 17) ที่สารูป ฤทธิ์ชูได้กล่าวไว้ว่าเนื้อหาสาระมักจะเป็นกฎหมายลักษณะผั วเมีย กฎหมายลักษณะ
โจร และกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งคัดลอกมาจากกฎหมายตราสามดวง แต่ก็ดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเพณี
ของท้องถิ่นภาคใต้ จนทาให้มีกฎหมายบางลักษณะมีเนื้อหารายละเอียดและรูปแบบการเขียนเป็นของท้องถิ่นภาคใต้
โดยแท้ แต่ก็อาศัยกรอบของกฎหมายตราสามดวง โดยใช้ก ฎหมาย“หลักไชย” หรือ “หลักไช้” ซึ่งเป็นกฎหมายของ
ท้องถิ่ นเป็ นตัวกากั บการใช้ กฎหมายเหล่านี้จึงมีคุณ ค่าในฐานะเป็ นกฎหมายสมัยเก่ าที่ใช้ท้อ งถิ่นภาคใต้ในสังคม
ชาวพุทธ ก่อนการใช้ระบบเทศาภิบาลในกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...หลักไชยหรือ
หลักไช้ คงจะเป็นกฎหมายที่สาคัญ มากเพราะมักจะเขียนเป็นความนาในหนังสือบุดแทบทุกเล่ม บางฉบับเพียงแต่
เอ่ยชื่อถึง สานวนที่สมบูรณ์ระบุว่าเป็นกฎที่ให้ไว้ใน จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) และเป็นกฎหมายสาหรับตุลาการ ฉะนั้น
การที่นิยมเขียนของหลักไชยเป็นสิ่งที่เตือนใจ หรือหลักที่ ตุลาการต้องตระหนักถึงเมื่อปฏิบัติหน้าที่ จึงออกชื่อเป็น
หลักไชย
ด้านอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (2531: 2-3) กล่าวถึงเนื้อหาหรือคดีที่ปรากฏในหลักความนามหลักไชยไว้วา่
“เนื้อ หาหรือ คดี ที่ป รากฏมีห ลายสิ บคดี มีช่ือ ผู้ เป็ น โจทก์ แ ละจ าเลยไว้เกื อ บทุ ก คดี แต่ไม่ได้ ระบุ
บทลงโทษไว้เลย และตัวอย่างคดีต่าง ๆ ไม่มีรายละเอียดมากนัก...ทุกคดีไม่มีบทลงโทษและเนื้อหาไม่เหมือนคดี
ในกฎหมายตราสามดวง... สันนิษฐานว่าหลักไชยอาจจะได้รับอิทธิพลบางส่วน เช่น ระเบียบพิจารณาคดี คาศัพท์
ทางกฎหมายจากกฎหมายส่ ว นกลางหรือ กฎหมายตราสามดวงก็ เป็ น ได้ หลั ก ไชยคงจะใช้เป็ น แนวทางใน
การศึกษาหรือเป็นแนวทางสาหรับผู้พิพากษาคดีต่าง ๆ โดยหลักไชยมีตัวอย่างคดีหลายประเภท เช่น คดีมรดก
คดีกู้หนี้ คดีทาส คดีฉ้อราษฎร์ ฯลฯ แต่เนื่องจากหลักไชยเขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางมากกว่าจะเป็นกฎหมายที่
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บังคับใช้ ดังนั้นจึงไม่มีบทลงโทษตายตั ว ถ้าเกิด กรณี เช่น ที่ปรากฏในตั วอย่างหรือใกล้เคี ยงกับตัวอย่าง ผู้
พิพากษาคงจะต้องใช้วนิ ิจฉัยของตนเองแทน หรือมิเช่นนั้นหลักไชยอาจจะใช้เป็นตาราเรียนในสังคม จึงไม่มีความ
จาเป็นต้องใส่บทลงโทษลงไปก้ออาจะเป็นได้”
ส่วนวินัย พงศ์ศรีเพียร (2549 : 72) กล่าวถึงเนื้อหาของหลักไชยในกฎหมายตราสามดวง: หน้าต่างสังคมไทยว่า
“สิ่งสาคัญที่สุดที่ไม่ปรากฏในหลักไชยก็คือ สภาพบังคับเป็นกฎหมายอันเป็นสิ่งยืนยันว่าหลักไชยเป็น
คู่มือของนักกฎหมายที่เกิดจากการบันทึกหลักจากการพิจารณาคดีไว้แล้วจึงเรียบเรียงเป็นร้อยกรองให้ง่ายต่อ
การจดจา พร้อมกันนัน้ ก็จัดหมวดหมูข่ องประเภทเนื้อความที่ฟ้องร้อง รวมถึงยกตัวอย่าง ข้อพิพาทที่มักมาสู่การ
พิจารณาของศาล อันเป็นการช่วยตระลาการให้สามารถจัดการกับกรณีนนั้ ๆ ได้สะดวกยิ่งขึน้ ”
ตารากฎหมายหลักไชยจึงนับเป็นตารากฎหมายที่มีความสาคัญอีกฉบับหนึ่ง เพราะเป็นตารากฎหมายที่เป็น
คดีตัวอย่างที่ปรากฏในสังคม ณ ขณะนั้น โดยผู้ที่ทาหน้าที่หรือผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องศึกษาหรือทาความเข้าใจกับ
คดี ต่ าง ๆ ในต าราดั งกล่ าวให้ ก ระจ่ างชัด เมื่อ เป็ น เช่น นี้บทความนี้ผู้ วิจั ย มี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่จ ะศึก ษาวิธีก ารล าดั บ
เนื้อความเพื่อเสนอสาระหรือเนื้อหาสาคัญ ในตารากฎหมายดังกล่าวเป็นสาคัญ ซึ่งการลาดับเนื้อความนี้จะช่วยให้
เข้าใจวิธีการพิจารณาคดีความหรือเนื้อหาได้อีกนัยหนึ่งด้วย

วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ตารากฎหมายหลักไชยจานวน 7 ฉบับจากเอกสารที่เป็นฉบับพิมพ์เผยแพร่ จานวน
3 ฉบับ ได้แก่ 1) หลักไชย ตารากฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา กาธร เลีย้ งสัจธรรมเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่ 2) หลักไชย ฉบับ
จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) สารูป ฤทธิ์ชู เป็นผู้ปริวรรต 3) หลักความนาม “หลักไชย” อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ผู้ถอดเป็น
ภาษาปัจจุบัน และฉบับตัวเขียนในสมุดไทยที่หอสมุดแห่งชาติ จานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ลักษณะหลักไชยกบิลข้อความ
ตัดฟ้องฯลฯกูน่ีขายคน เลขที่ 543 มัดที่ 86 นางบุษบาจันทร์ แพ่งสภา ให้หอฯ พ.ศ. 2520 2) กฎหมายลักษณะหลัก
ไชย เลขที่ 37-17 ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86 หอฯซื้อ 17 กรกฎาคม 2449 3) กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-13
ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86 หลวงอุดมจินดา(หม) ให้หอฯ14 พฤศจิกายน 2449 4) กฎหมายลักษณะ หลักไชย เลขที่
37-19 ตู้108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86 นายย้อย เสมียนหอพระสมุดให้ 12 เมษายน 2449

ผลการศึกษา
ตารากฎหมายหลั กไชยเป็ นคดีตั วอย่างที่ ช่วยในการพิจารณาตั ด สิน คดีค วาม สาระส าคัญ ของ ต ารา
กฎหมายที่พบจึงเป็นเรื่องสาระเกี่ยวกับ คดีความต่าง ๆ โดยคดีที่ปรากฏในตารากฎหมายหลักไชยมีทั้งหมด 13 คดี
ความด้วยกัน ได้แก่ คดีความเกี่ยวกับการลักทรัพย์ คดีความเกี่ยวกับเรื่องชู้ คดีความเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท คดี
ความเกี่ยวกับการพูดปดหรือกล่าวเท็จ คดีความเกี่ยวกับการทาร้ายผู้อ่ืน คดีความเกี่ยวกับหนังสือประกัน พบคดี
ความเกี่ยวกับการฉ้อโกง คดีความเกี่ยวกับทรัพย์สินเสียหาย คดีความเกี่ยวกับการบุกรุก คดีความเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
คดีความเกี่ยวกับการกู้เงิน คดีความเกี่ยวกับการทาผิดสัญ ญา และคดีความเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งมีวิธีการลาดับ
เนื้อความในตารากฎหมาย ดังนี้
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1. การลาดับเนื้อความโดยใช้หน่วยเริ่มเพื่อเป็นการเริ่มต้นเรื่องหรือเหตุการณ์
การลาดับเนื้อความโดยใช้หน่วยเริ่มเพื่อเป็นการเริ่มต้นเรื่องหรือเหตุการณ์น้ี โดยใช้คาว่า “หาว่า” “กระทง
หนึ่ง” “คู่หนึ่ง” ในการเริ่มต้นข้อความหรือเรื่องที่แสดงถึงตัวอย่างการพิจารณาที่นามาเสนอซึ่งทาให้เห็นชัดเจนว่ามี
ตัวอย่างหรือเรื่องอะไรบ้าง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
๏ หาว่าโคข้าพเจ้ากินอยู่กับฝูง แลมีผู้ร้ายมาลักเอาไป ข้าพเจ้าเล่าเสาะสางหาแห่ง
ตาบลใด มิได้พบแล้ว อยู่มาข้าพเจ้าพบโคที่ไร่ชายนี้จริง.....หาว่ากระทาชาย1คนหนึ่งมา กู้เงินข้าพเจ้า ๕ ขอ
ผูกดอกเบี้ยตามธรรมเนียม ข้าพเจ้าไป หาว่ากระทาชายคนหนึ่งมากู้เงินข้าพเจ้าจะเอาต้นเงิน แลดอกเบี้ย ตา
มสารกรมธรรม์ มิได้คุ้มเท่าบัดนี้จริง ....หาว่าโคของตูข้าพเจ้ากินอยู่หมู่เดียว ณ ทุ่ง แลมีผู้ร้ายคุมพวกมา ๑๐
คน มาไล่โคตูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชาวบ้านชวนติดตามไอ้ผู้ร้ายทิง้ โคเสียวิ่งหนี แลจูงโควิ่งบ้าง
(จากบทความหลักความนาม “หลักไชย” หน้า 53)
จากตัวอย่างข้างต้นใช้หน่วยคาว่า “หาว่า” เพื่อใช้เริ่มต้นเรื่องใหม่ ในตัวอย่างนี้มเี รื่องที่กล่าวถึง 3 เรื่อง
ได้แก่ โคหาย กู้เงิน และมีคนขโมยโค
ตัวอย่างที่ 2
๏กระทงหนึ่งหากันว่าดังตามจริง โดยทิศปาโมกข์วา่ นายเพชรหาว่าหมื่นศรีรักษาขออีมาเลีย้ ง
เป็นลูก จริง อีมามีท้อง ลูกอีมาจริง ลูกหมื่นศรีรักษาด้วย หามิได้ ฯข้าฯ หมื่นศรีรักษาให้การว่าฯข้าฯ ขอ
อีมาเลีย้ งเป็นลูก อีมามีท้องลูกจริงด้วยชายจริง....
๏กระทงหนึ่งหากันว่าเดิมขุนแสงหาขุนเดโช ว่ายืมเรือมีที่ไปจริง เมื่อขุนแสงมาส่งจึงเอาค้าต่อ
หามิได้เมียมาที่เรือข้าฯ จริง แลเมื่อให้การว่า ข้าฯเอาเรือไปส่งนั้น เมียข้าฯไปส่งด้วยจริง....
(จากวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรรเล่ม 3 หลักไชย ฉบับ จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) หน้า 27-28)
จากตัวอย่างข้างต้นใช้หน่วยคา “กระทงหนึ่ง(หากันว่า)” เพื่อใช้เริ่มต้นเรื่องใหม่ ในตัวอย่างมีเรื่องที่
กล่าวถึง 2 เรื่อง ได้แก่ ลูกเลี้ยงหมื่นศรีรักษาท้อง ขุนเดโชยืมเรือขุนแสงไป
ตัวอย่างที่ 3
คู่หนึ่งหากันตามสัตย์ตามจริงโดยอรรถแห่งทิศาปาโมกข์หาว่านายมีขับนกแตงอยู่
นายจันเดินมาเหยียบแตงนายมีเสีย จริง ครัน้ นายมีวา่ (นายจัน) ด่านายมี ต่อ
นายมี
หามิได้
ต่อ
ต่อคาบ้าง นายจันเข้าชก หามิได้ นายมีล้มลงฟกช้าดาเขียวเป็นหลายแห่ง.......
คู่หนึ่งหากันว่าดังนี้ ตามจริงโดยอรรถทิศาปาโมกข์ ไพร่เข้างานเดือนอยู่มิได้ จริง ขาดหมื่นยศ
ศรีราชเรียกเอาเงินแก่ไพร่ว่าขาด จริง ฯข้าฯ หมื่นยศศรีราชให้การว่า ไพร่เข้างานเดือนอยู่มิได้ขาด
หมื่นยศศรีราชจึงเรียกเอาเงินแก่ไพร่ว่าขาด จริง
(จากหนังสือหลักไชย : ตารากฎหมายครั้งกรุงศรียอยุธยา หน้า 40)
จากตัวอย่างข้างต้นใช้หน่วยคา “คู่หนึ่ง(หากัน/หากันว่า ” เพื่อใช้เริ่มต้น เรื่องใหม่ ในตัวอย่างมีเรื่อ ง
กล่าวถึง 2 เรื่อง ได้แก่ นายจันเหยียบแตงนายมี หมื่นยศศรีราชเรียกเงินไพร่
2. การลาดับเนื้อความโดยใช้การซ้าคา
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การลาดับเนื้อความโดยใช้ การซ้าคา เป็นการซ้าคาโดยซ้าคานาม คานามและคาบ่งชี้หรือคากริยาใน
ประโยค การซ้ าค านี้เป็ น การซ้ าค านามเพื่ อ เป็ น การเน้น ย้าซึ่ งทาให้ เข้า ใจเหตุ ก ารณ์ ได้ ว่าใครเป็ น ผู้ ก ระทากริ ย า
นอกจากการซ้านามโดยวิธีการเขียนคาซ้าแล้วยังใช้ไม้ยมกหรือเลข ๒ เพื่อเป็นการซ้าคานั้นด้วย โดยการซ้าแบบใช้ไม้
ยมกหรือเลข ๒ นี้เป็นการซ้าคาประเภทคานามแรกทาหน้าที่เป็นกรรมของประโยคแรก และซ้าคานามเดิมซึ่งทาหน้าที่
เป็นประธานในประโยคที่สอง หรือซ้าบางส่วนของคานามนัน้ โดยซ้าเฉพาะคาหลังซึ่งอาจจะเป็นคากริยาหรือคานามก็
ได้ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ท่านผู้พิพากษา ๆ ว่านายบุญมีหานายอูผู้เป็นภูดาด ว่าจะมิได้ฉ้อราษฎรหามิได้ และจะมีนนั้ นายอู
ปฏิเสธว่ามิรู้ เอาคามิรู้มาสอบนายบุญมีโจทก์ ๆ ว่าจะต่อด้วยจนถึงพิสูจน์ แลคาซึ่งนายอูภูดาดให้การว่า
นายอูเป็นภูดาด นายบุญมีตดิ ใจว่าให้การตามฟ้อง แลนายบุญมีรับคาให้การนัน้ ฯข้าฯติดใจอยู่...
(จากหนังสือหลักไชย : ตารากฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา หน้า 42)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการซ้าคา 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นการซ้าคานามโดยเขียนรูปคานามซ้า ได้แก่
คาว่า “นายบุญมี นายอู ภูดาด” และแบบที่สองเป็นการซ้าคาโดยใช้ไม้ยมก ได้แก่ คาว่า “พิพากษา โจทก์” คาว่า
“พิพากษา” เป็นการซ้าบางส่วนของคานามคาว่า ผู้พิพากษา ซึ่งคานี้เป็นการซ้าบางส่วนของคา ส่วนที่ซ้านั้นทาหน้าที่
เป็นกริยาหลักของประโยค ส่วนคาว่า “โจทก์” เป็นการซ้าคาโดยคาแรกทาหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ส่วนคาที่ซ้า
โดยใช้ไม้ยมกทาหน้าที่เป็นประธานของประโยคถัดไป
ตัวอย่างที่ 2
หาว่าโคกินข้าวเปลือก แลไล่ชนเรือนเจ้าเขา เอาหอกแทงลูกโค ๆ นั้นจึงออกมาตายประตูบ้าน
ผู้แทงนั้น ชกหอกเข้าไปในบ้าน แลชายเจ้าโค ๆ มาเห็นโคตาย อยู่ประตูบ้านผู้ แทงนั้น ครั้นถามผู้แทง ๆ
มิรับให้พิจารณา ให้เห็นว่าแทงในบ้านนั้นจริง[ชารุด] พยาน
(จากบทความหลักความนาม หลักไชย หน้า 48)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการซ้า 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกเป็นการกล่าวซ้าคานาม คือ คาว่า “ผู้แทงนั้น ”
และแบบที่สองเป็นการกล่าวซ้าโดยใช้ไม้ยมกซ้าคา คาแรกที่ทาหน้าที่เป็นกรรมในประโยคแรกและไม้ยมกทาหน้าที่
ประธานของประโยคถัดไป ได้แก่ คาว่า “ลูกโค ชายเจ้าโค ผู้แทง”
ตัวอย่างที่ 3
กระใทยชายคลหนึงภายเรือมาว่าจะแวะ เฃ้าหาชายคลใด้ยภายถือ ถือมาลงเรีอชายนั้นร้องให้
ชาวบ้านช้วย จับตัวใด้ยชายชาวบ้านถามชาย ๒ ให้ยการว่าเรีอของฯข้าฯจริงคอรมา ๒ ว่าเรีอคองชายนี้
ท่านพีจรณาให้ยเถีงจรีง แลกระลาการ4พีจรณาให้เหนแหกเรีอออก ๒ ชืกจรีงให้ภายใปยบ้าน คลชีกจึงรู้
ว่าเปนเรีอฃองชายนี้...
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เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
กระทาชายคนหนึ่งพายเรือมาว่าจะแวะ เข้าหาชายคนได้พายถือ ถือมาลงเรือชายนั้นร้องให้
ชาวบ้านช่วย จับตัวได้ชายชาวบ้านถามชาย ๒ ให้การว่าเรือของ ฯข้าฯ จริงคอนมา ๒ ว่าเรือของชายนี้
ท่านพิจารณาให้เถิงจริง แลกระลาการพิจารณาให้เห็นแหกเรือออก ๒ ซีกจริง ให้พายไปบ้าน คนละ
ซีกจึงรู้ว่าเป็นเรือชองชายนี้
(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-19 ตู้108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86 หน้า 33-34)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการซ้าคาโดยใช้เลข ๒ ได้แก่ คาว่า “ชาย มา” คาว่า “ชาย” คาแรกทาหน้าที่เป็น
กรรมในประโยคแรกและเลข ๒ ทาหน้าที่เป็นประธานในประโยคถัดไป คาว่า “มา” ทาหน้าที่เป็นกริยาของประโยค
ทั้งประโยคแรกและประโยคถัดไป
3. การลาดับเนื้อความโดยการละคา
การลาดับเนื้อความโดยการละคา เป็นการละคาที่ทาหน้าที่เป็นคานาม ซึ่งคานามนี้ทาหน้าที่ในตาแหน่ง
ประธานหรือกรรมของประโยค ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
เมื่อกระลาการพิจารณาดูคันนา Øเห็นรุ้งคุ้ง3เข้าไปแต่วา่ มิถึงเนื้อนานัน้ Øเห็นว่านายสาอยู่ในอุกรุก
นัน้ Øเห็นเท็จสับปลับข้างนายสามีอยู่นั้น Øก็ชอบให้ระวางไปปรับฝ่ายโจทก์ ฝ่ายจาเลยจะเป็นประการใด
(จากหนังสือหลักไชย : ตารากฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา หน้า 45)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการละคานาม คาว่า “กระลาการ” ที่ทาหน้าที่เป็นประธานของแต่ละประโยค
ตัวอย่างที่ 2
หมื่นแก้วหาหมื่นจิตรว่า ขอไม้ลาหนี่งหมืนแก้วให้ จริง นายจิตรตัด Ø ให้ หามิได้ ต่อ(มา) Ø
ล้มลงปะทะหลังคาเรือนลง หามิได้ ต่อ ลูกหมื่นแก้วเป็นไข้อยู่จริงตายจริง
(จากวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรรเล่ม 3 หลักไชย ฉบับ จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) หน้า 29)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการละคานาม คาว่า “ไม้” ที่ทาหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
ตัวอย่างที่ 3
หาว่าชายนี้วิวาทกันกับข้าพเจ้า แลมีผู้ร้ายมาถึงเรือนข้าพเจ้า ครั้นข้าพเจ้าด่าหาผู้ร้าย ชายนี้
ออกมาต่อด่าข้าพเจ้าจริง Øให้การว่าชายนี้วิวาทกันกับข้าพเจ้า จึงว่ามีผู้ร้ายมาถึงเรือน แลเมื่อ Øเห็น
ผู้ร้ายถึงเรือน Øมิได้ร้องให้ชาวบ้านช่วยจับผู้ร้ายให้ได้ Øด่าเปรียบข้าพเจ้า Øมิได้ด่าไปหาผู้ร้าย Øด่า
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงตอบคากัน
(จากบทความหลักความนาม หลักไชย หน้า 58)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการละคานาม คาว่า “ชายนี้” ที่ทาหน้าที่เป็นประธานของประโยค
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4. การลาดับเนื้อความโดยใช้คาเพื่อขยายความหรือสิ่งที่ต้องการนาเสนอ
การลาดับเนื้อความโดยใช้คาเชื่อมเพื่อขยายความหรือสิ่งที่ต้องการนาเสนอ โดยใช้คาว่า “ว่า ซึ่ง”
การ
ใช้คาเชื่อมลักษณะดังกล่าวพบในประโยคประเภทมีเนื้อความที่ต้องการนาเสนอประเด็นที่อธิบายให้เข้าใจว่าเป็นเรื่อง
ใด ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
หากันแก้กัน ว่ายังมีกะทายชายคนหนึ่ง ภบกับชายผู้หนึ่ง ๆ วิวาทกับชายผู้หนึ่งเดีนมา กิ่ง
ไม้นั้นหักลมลงมา ถูกหัวชายนัน้ แตกที่กลางหน มีเจ็บปวดแต่กหักหาพญานหมีได้ แลชายนัน้ โกรธว่า
หัวแต่ก เมื่อธรมาธีกอรกุมเอาตัวไปถาม ชายนัน้ มันรับแต่วา่ วีวาทเอาใม้หัวนั้นแต่กใม้นั้นจรีง
เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
หากันแก้กัน ว่ายั งมีกระทาชายคนหนึ่งพบกับ ชายผู้ห นึ่ง ๆ วิวาทกับชายผู้หนึ่งเดินมา
กิ่งไม้นั้นหักลมลงมา ถูกหัวชายนั้นแตกที่กลางหน มีเจ็บปวดแต่ก็หักหาพยานมิได้ แลชายนั้นโกรธว่า
หัวแตก เมื่อธรรมาธิกรณ์กุมเอาตัวไปถาม ชายนัน้ มันรับแต่วา่ วิวาทเอาไม้หัวนั้นแตกไม้นั้นจรีง
(จากเอกสารฉบับตัวเขียนลักษณะหลักไชยกบิลข้อความ ตัดฟ้องฯลฯกูนี่ขายคน เลขที่ 543 มัดที่ 86 หน้า 12-13)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้คาเชื่อม “ว่า” เพื่อขยายความว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างที่ 2
หาว่าโคผูกไว้ชายนี้เดินมา โคขาจึงขาดจึงให้การว่าชายนี้ผูกโคไว้ให้กินหญ้า ใครเห็นข้าพเจ้า
เดินมาว่าชายนี้ขาดด้วยไม้ยันขาดออก แลชายนี้หายังมิพบ มาฟ้องว่าโคหา[ย]
(จากบทความหลักความนาม หลักไชย หน้า 49)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้คาเชื่อม ”ว่า” เพื่อขยายความที่ต้องการนาเสนอ
ตัวอย่างที่ 3
เมื่อพิพากษาขาดว่าข้อซึ่งนายจงฟ้องกล่าวโทษหมื่นยศศรีราช แลกระลาการเอาสานวน
ถามหมื่ น ยศศรี ร าชรั บ แล้ ว ๆ ให้ ก าร เอาค าให้ ก ารถามโจทก์ ๆ รั บ ค าให้ ก ารหมื่ น ยศศรี ร าช
ท่ า นผู้ พิ พ ากษาว่า ให้ ฟั ง เอาพิ พ ากษาสองสถาน ซึ่ ง กระลาการพิ พ ากษาไว้ แ ต่ ก่ อ นนั้ น เป็ น
พิพากษาขาด
(จากหนังสือหลักไชย : ตารากฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา หน้า 41)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้คาเชื่อม “ว่า” “ซึ่ง” เพื่อขยายข้อความที่ตามมาให้ชัดเจนยิ่งขึน้
5. การลาเนื้อความโดยใช้คาเชื่อมคล้อยตามกัน
การลาดับเนื้อความโดยใช้คาเชื่อมคล้อยตามกันนี้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดอย่างต่อเนื่องตามลาดับ
เวลา ซึ่งเป็นการเชื่อมความในระดับประโยค คาเชื่อมที่ใช้ ได้แก่ แล้ว แล แล....ก็ และ ครั้น ให้ ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่างที่ 1
หญิ งชายชาวบ้านได้ ห้ามปราม แลได้ค าริคารามกันทั้ งสองฝ่ าย แลถ้อยที กฎหมายบอก
กล่าวชาวบ้านไว้ทั้งสองฝ่าย แล้วอยู่เพลาค่า ชายผู้หนึ่งแต่งตัวแลเหนบกริดถือหอก ออกมาหลังบ้าน
ทิ้งเรือนผู้นั้น แลชายผู้นั้นก็บอกหญิ งชายชาวบ้านออกมาจับเอาตัวได้ ก็ให้เอาตัวไปกฎหมายแล
กฎหมายว่า ผู้มชี ่ือวิวาทกันกับฯช้าฯ แล้วอยู่มายามปลายแลผู้มีช่อื แลเหนเหนบกริดถือหอกออกไป
หลังบ้านทิง้ เรือน ....
เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
หญิ งชายชาวบ้านได้ ห้ามปราม แลได้ค าริคารามกันทั้ งสองฝ่าย แลถ้อยที กฎหมายบอก
กล่าวชาวบ้านไว้ทั้งสองฝ่าย แล้วอยู่เพลาค่าชายผู้หนึ่งแต่งตัวแลเหน็บกริชถือหอก ออกมาหลังบ้าน
ทิ้งเรือ นผู้ นั้ น แลชายผู้นั้นก็ บอกหญิ งชายชาวบ้ านออกมาจับเอาตั วได้ ก็ ให้เอาตั วไปกฎหมายแล
กฎหมายว่าผู้มีช่ือวิวาทกันกับฯข้าฯ แล้วอยู่มายามปลายแลผู้มีช่ือแลเห็นเหน็บกริชถือหอกออกไป
หลังบ้านทิง้ เรือน….
(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-17 ตู้ 108 ชัน้ 4/3 มัดที่ 86 หน้า 82-83)
จากตัวอย่างข้างต้นใช้คาเชื่อม แล้ว แล ก็ ให้ เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างตั้งแต่
ต้น ซึ่งเป็นการเรียงตามลาดับเวลาที่เกิดเหตุ
ตัวอย่างที่ 2
๕
๏กระทงหนึ่งว่าชายผู้หนึ่งมีเรือภายลาหนึ่งซั่นยาว ๖ วา ขี่เรือนัน้ มาภบชายผู้หนึ่ง ๆ ฃอ
เดินษารชายนั้น ๆ หมีให้ลงเรือ และชายนั้นฃอเดีนษาร เห็นรูปพรรเรือเปน็มั่นคงแล้ว และชายนั้นโกรธ
ด้วยหมีให้เดีนษาร และชายนัน้ มายังสมภักนักการ ทาหนังสือร้องเรียกเอาเจ้าเรือมาถาม
เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
๕
๏กระทงหนึ่งว่าชายผู้หนึ่งมีเรือพายลาหนึ่งสั้นยาว ๖ วา ขี่เรือนัน้ มาพบชายผู้หนึ่ง ๆ ขอ
เดินสารชายนั้น ๆ มิให้ลงเรือ และชายนั้นขอเดินสารเห็นรูปพรรณเรือเป็นมั่นคงแล้ว และชายนั้นโกรธ
ด้วยมิให้เดินสาร และชายนัน้ มายังสมภักนักการ ทาหนังสือร้องเรียกเอาเจ้าเรือมาถาม
(จากเอกสารฉบับตัวเขียนลักษณะหลักไชยกบิลข้อความ ตัดฟ้องฯลฯกูนี่ขายคน เลขที่ 543 มัดที่ 86 หน้า 14)
จากตัวอย่างข้างต้นใช้คาเชื่อม และ เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลาดับเวลาว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ บ้าง
ซึ่งค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน
ตัวอย่างที่ 3
๏หาว่าชายนี้ให้หนังสือประกันทาษ ฯข้าฯและหนังสือประกันนั้นว่า ถ่าและทาษข้าพะเจ้าลบลีก
หนีหายไซร้ ให้เกาะเอาตัวฯข้าฯผู้นายประกัน ครั้นอยู่มาช้านารทาษ ฯข้าฯ หนีจรึง ให้การว่า ฯข้าฯ
ประกันแต่ลบลืกหนีหายไซร้ให้เกาะเอาตามหนังสือประกัน และข้าพะเจ้าว่าทาษนั้นหนี ให้เกาะเอาข้า
พะเจ้าตามหนังสือประกัน และจะให้ขา้ พะเจ้าส่งตัวทาษนี้ หมีตองด้วยหนังสือประกัน
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เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
๏หาว่า ชายนี้ ให้ ห นั งสื อ ประกั น ทาส ฯข้ า ฯและหนั ง สือ ประกั น นั้ น ว่า ถ้ า และทาสข้ า พเจ้ า
หลบหลีกหนีหายไซร้ ให้เกาะเอาตัวฯข้าฯผู้นายประกัน ครั้นอยู่มาช้านานทาสฯข้าฯ หนีจริง ให้การว่า
ฯข้าฯ ประกันแต่หลบหลีกหนีหายไซร้ให้เกาะเอาตามหนังสือประกัน และข้าพเจ้าว่าทาสนั้นหนี ให้เกาะ
เอาข้าพเจ้าตามหนังสือประกัน และจะให้ขา้ พเจ้าส่งตัวทาษนี้ มิตอ้ งด้วยหนังสือประกัน
(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-13 ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86 หน้า 105-106)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้คาเชื่อม ให้ ว่า ถ้าและ ครั้น และ เพื่อเป็ นการร้อยเรียงเรื่องราวที เกิดขึ้น
ต่อเนื่องกันไปตามลาดับเหตุการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จึงมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา
6. การลาดับเนื้อความโดยใช้การอธิบาย
การลาดับเนื้อความโดยใช้การอธิบายมีคาว่า “ชื่อว่า” เป็นหน่วยคาเติมเต็ม การลาดับเนื้อความ ลักษณะนี้
คล้ายกับการให้นิยามความหมายของชื่อที่ ตั้งไว้ ส่วนวิธีก ารอธิบายเป็นการใช้โวหารแบบบรรยายโวหารเพราะมี
ลักษณะคล้ายกับการเล่าเรื่อง เป็นการอธิบายความหมายของชื่อเรียกที่กาหนดไว้ ประกอบด้วยกรณีและเหตุจาก
ข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาหลัก การอธิบายรายละเอียดของเรื่องนั้น ด้วยการลาดับเนื้อความเช่นนี้ ทาให้เข้าใจเนื้อความ
หลักของตารากฎหมายหลักไชยได้อย่างถ่องแท้และถูกต้อง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ลักษณความชื่อว่าฟักพันร้านนั้น หากันแก้กันว่ายังมีชายหญิงผู้หนึ่ง ให้ไปสู่ขอมา เปนพรรยา แล
ชายผูหนึ่งมาทาชูก้ ับพรรยาชายผู้นนั้ แลชายผู้นนั้ ับได้เอาตัวมากฎหมายแก่สมภักนัการ แลกฎหมายว่า
อยู่มาวันนัน แลผู้มีชื่อมาทาขู้ดว้ ยพรรยา ฯข้าฯ จับได้ณเรือนผู้มชี ่อื แลฯข้าฯได้บอกหญิงชายชาวบ้านไว้
เปนสาคัน แลครั้นสมภักนักการถามชายชู้ ๆ รับว่าจริง และชายให้การว่าอาแดงเปนชกับฯข้าฯแล
พรรยาแลมาจับเอาฯข้าฯอีกเล่า ข้อได้อ้างหญิงชายชาวบ้านผู้รู้เหนนั้นจริงแต่หมีรับ ฯข้าฯบอกไว้เปนสา
คัน ชายนั้นว่าหมีรู้ ฯ แลเอาคาให้การถามโจท ๆ รับว่าจริงก็แพ้
เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
ลักษณะความชื่อว่าฟั กพั นร้านนั้น หากันแก้กันว่ายังมีชายหญิ งผู้หนึ่ง ให้ไปสู่ขอมาเป็น
ภรรยา แลชายผู้หนึ่งมาทาชู้กับภรรยาชายผู้นั้น แลชายผู้นั้ นนับได้เอาตัวมากฎหมายแก่สมภักนัการ
แลกฎหมายว่าอยู่มาวันนั้น แลผู้มี ช่ือมาทาชู้ด้วยภรรยา ฯข้าฯ จับได้ ณ เรือนผู้มีช่ือแล ฯข้าฯได้บอก
หญิงชายชาวบ้านไว้เป็นสาคัญ แลครั้นสมภักนักการถามชายชู้ ๆ รับว่าจริง และชายให้การว่าอาแดง
เป็นชู้กับฯข้าฯ แลภรรยาแลมาจับเอาฯข้าฯอีกเล่า ข้อได้อ้างหญิงชายชาวบ้านผู้รู้เห็นนั้นจริงแต่มิรับ ฯ
ข้าฯบอกไว้เป็นสาคัญ ชายนัน้ ว่ามิรู้ ฯ แลเอาคาให้การถามโจทก์ ๆ รับว่าจริงก็แพ้
(จากเอกสารฉบับตัวเขียนกฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-17 ตู้ 108 ชัน้ 4/3 มัดที่ 86 หน้า 87-88)
จากตัวอย่างข้างต้นอธิบายชื่อลักษณะความฟักพันร้านว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ ระหว่างชายกับหญิงคูห่ นึ่ง และ
ชายอื่นมาเป็นชู้กับภรรยาของตนเอง จึงทาหนังสือแจ้งไปโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ชายผู้ที่ทาผิดนั้นไม่รับ มี
การสอบคาให้การ จึงยอมรับความผิด ลักษณะความชื่อว่าฟักพันร้านน่าจะหมายถึงเรื่องราวที่พัวพันกันไปมา
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ตัวอย่างที่ 2
ลักษณความชื่อนัดทีโสท ประดุจดังแม่นาไหล
้
นั้นมีชายผู้หนึ่ง มีทัรพย์ช้างม้าโคกระบือผู้คน
ให้มาสู่ขอหญีงผู้หนึ่ง ๆ อยู่เปน็ภรรยา ทาสีงสีนใด้ไถ่คน พัสดุทองเงีน ครั้นวีวาทกัน หญิงนั้นภาใอ้มา
หนีมาอยู่ด้วยพี่น้อง คิดเปน็นอกใจจับหมีได้ ๆ แต่ถ้อยคาผู้คนบอกเล่าและจับหมีได้ เอาคดีทั้งนี้มาทา
หนังสือร้องเรียก นายบ้านนายเมือง ๆ กุมเอาตัวหญิงนั้นมาถาม หมีรับนอกใจ ค่างผู้ชายค่างคนผู้บอก
เล่ารู้เห็นสมอ้างสมค้านไห้ยกใว้ย และซึ่งรับกันนั้น หญีงนัน้ ให้การว่า ชายผู้หนึ่งมีทรัพย์สี่งสินผู้คนช้าง
ม้าโคกระบือผู้คน มาสู่ฃอหญีงผู้หนึ่ง ๆ ก็อยู่กินเปน็ภรรยา ทาสีงสีนใด้ไถ่ผู้คนพัสดุทองเงีน ครั้น
วีวาทกัน ค่าท่านภาใอ้มาหนีมาอยู่ด้วยพี่น้อง ๆ ชายนั้น ๆ ว่าพี่น้องมาอยู่ด้วยแล้ว ๆ ใด้แต่ผู้คนบอก
เล่าจับหมีใด้ ๆ แต่เนื้อความ ๆ หมีรับ เอาคาให้การถามชายผู้หา ๆ รับว่าจริง เห็นว่าชายนัน้ แพ้
เขียนเป็นอักษรปัจจุบัน
ลักษณะความชื่อนัดทีโสท ประดุจดังแม่น้าไหล นั้นมีชายผู้หนึ่ง มีทรัพย์ช้างม้าโคกระบือ
ผู้คน ให้มาสู่ขอหญิงผู้หนึ่ง ๆ อยูเ่ ป็นภรรยา ทาสิ่งสีนได้ไถ่คน พัสดุทองเงิน ครั้นวิวาทกัน หญิงนั้นพา
ไอ้มาหนีมาอยู่ด้วยพี่น้อง คิดเป็นนอกใจจับมิได้ ๆ แต่ถ้ อยคาผู้คนบอกเล่าและจับมิได้ เอาคดีทั้งนี้มา
ทาหนังสือร้องเรียก นายบ้ านนายเมือง ๆ กุ มเอาตัวหญิ งนั้นมาถาม มิรับนอกใจ ข้างผู้ชายข้างคน
ผู้บอกเล่ารู้เห็นสมอ้างสมค้านให้ยกไว้ และซึ่งรับกันนัน้ หญิงนั้นให้การว่า ชายผู้หนึ่งมีทรัพย์ส่งิ สินผู้คน
ช้างม้าโคกระบือผู้คน มาสู่ ฃอหญิงผู้หนึ่ง ๆ ก็อยู่กินเป็นภรรยา ทาสิ่งสีนได้ไถ่ผู้คนพัสดุทองเงิน ครั้น
วิวาทกัน ข้าท่านพาไอ้มาหนีมาอยู่ด้วยพี่น้อง ๆ ชายนั้น ๆ ว่าพี่น้องมาอยู่ด้วยแล้ว ๆ ได้แต่ผู้คนบอก
เล่าจับมิใด้ ๆ แต่เนื้อความ ๆ มิรับ เอาคาให้การถามชายผู้หา ๆ รับว่าจริง เห็นว่าชายนัน้ แพ้
(จากเอกสารฉบับตัวเขียน ลักษณะหลักไชยกบิลข้อความ ตัดฟ้องฯลฯกูนี่ขายคน เลขที่ 543 มัดที่ 86 หน้า 16-17)
จากตัวอย่างข้างต้นอธิบายชื่อลักษณะความชื่อนัทธีโสต มีการเปรียบว่าเหมือนกับแม่น้าที่ไหล จากนั้น
อธิบายโดยยกตัวอย่างหรือเรื่องเล่าว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับชายที่มาสู่ขอหญิงและอยู่กินด้วยกัน เมื่อทะเลาะกันหญิงจึง
คิดนอกใจ ลักษณะความชื่อนัทธีโสตน่าจะหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อ่นื ต่อเนื่องกันไป
7. การลาดับเนื้อความโดยใช้คาที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน
การล าดั บ เนื้ อ ความโดยใช้ค าที่ อ ยู่ ใ นวงค าศั พ ท์ เดี ย วกั น เป็ น การใช้ค าที่ สั ม พั น ธ์ กั น ในเรื่อ งเดี ย วกั บ
วงคาศัพท์ที่พบเป็นวงคาศัพท์เกี่ยวกับคดีความหรือการพิจารณาคดี ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่างที่ 1
๏กระทงหนึ่งว่ายังสองคนไปป่าหน้ามีต้นตาลอยู่กลางป่า เหนแต่ยอดต้นตาลอยู่ชายสองคล
พะนั้นแก่กัน คนหนึงว่าหมีไช่ต้นตาล ครั้นมาไก้ลเหนต้นตาลจิง ชายนัน้ จะเอาเงินที่พะนั้นนัน้ ชายนั้นหมี
ให้จรึงไปฟ้อง คลั้นพิจะระณาเหนต้นตานนั้นจริง กระลาการจึรงเอาเงินให้แก่ชายชะนะ ชายผู้แพ้นั้นมี
คาให้การว่า เมือพะนัน้ จะเหนต้นตาลนั้นหามีใด้เหนแต่ปรายตาล ซึรงจะเรียกเอาเงีนแก่ข้ าพะเจ้า ๒ ยัง
ติดใจอยู่
เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
๏กระทงหนึ่งว่ายังสองคนไปป่าหน้ามีต้นตาลอยู่กลางป่า เห็นแต่ยอดต้นตาลอยู่ชายสองคน
พนันแก่กัน คนหนึ่งว่ามิใช่ต้นตาล ครั้นมาใกล้เห็นต้นตาลจริง ชายนั้นจะเอาเงินที่พนันนัน้ ชายนัน้ มิให้จึง
ไปฟ้อง ครั้นพิจารณาเห็นต้นตาลนั้นจริง กระลาการจึงเอาเงินให้แก่ชายชนะ ชายผู้แพ้นั้นมีคาให้การว่า
เมื่อพนันจะเห็นต้นตาลนัน้ หามิได้เห็นแต่ปลายตาล ซึ่งจะเรียกเอาเงินแก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายังติดใจอยู่
(จากเอกสารฉบับตัวเขียนกฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-13 ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86 หน้า 88-89)
จากตัวอย่างข้างต้นมีคาที่อยู่ในวงคาศัพท์การพิจารณาตัดสินคดี ได้แก่ กระทงหนึ่ง ฟ้อง พิจารณา จริง
กระลาการ ชนะ ผู้แพ้ คาให้การ ติดใจ
ตัวอย่างที่ 2
หาว่าทาหนังสือประกรรไวแก ฯขาฯ หลบหลีกหนีหายแลมีผู จาโนฎโจท่นาว่าเปนบาวไพร
ของผูไดย ก็ใหเอ้า ฯข้าฯ ผูนายประกรรมาคิดเอาตนเงีนแลดอกเบียแก ฯขา ผูเปนนายประกรรนีเทีด
คิดแกงได8ใหใวเปนสาครรจึง ใหการวา ฯข้าฯประกันทาดชายนี่ว่าถ้าหลบหลีกหนีหาย ว่าเปนบาวไพร
ของ ฯข้าฯ ผูไดไสรใหคีด เอาตนเงีนแลดอกเบียแก ฯขฯ
เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
หาว่าทาหนังสือประกันไว้แก่ ฯข้าฯ หลบหลีกหนีหายแลมีผู้จาโนทโจทนาว่าเป็นบ่าวไพรของ
ผู้ใด ก็ให้เอา ฯข้าฯ ผู้นายประกันมาคิดเอาต้นเงินแลดอกเบีย้ แก่ ฯขา ผู้เป็นนายประกันนี้เถิด คิดแกงได
ให้ไว้เป็นสาคัญจึง ให้การว่า ฯข้าฯประกันทาสชายนี่ว่าถ้าหลบหลีกหนีหาย ว่าเป็นบ่าวไพร่ของ ฯข้าฯ
ผู้ใดไซร้ให้คิด เอาต้นเงินแลดอกเบีย้ แก่ฯขฯ
(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-19 ตู้108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86 หน้า 71-72)
จากตัวอย่างข้างต้นมีคาที่อยู่ในวงคาศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องหรือคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนังสือประกัน ได้แก่ หนังสือ
ประกัน หลบหลีกหนีหาย ผู้จาโนทโจทนา บ่าวไพร่ ผู้นายประกัน ต้นเงิน ดอกเบีย้ แกงได ประกัน ทาส
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ตัวอย่างที่ 3
หาว่าเรือ ฯข้าฯ ใส่กุญแจไว้กับหน้าบ้าน แลผู้ร้ายมาลักหักโซ่แลกุญแจไป ฯข้าฯ เสาะหาแห่ง
ใดตาบลใดมิได้พบ มาพบที่กระทาชายคนนี้ ลดกระทงปลงแคมแปลงเรือ ฯข้าฯ เสีย จริง จึงให้การว่า
เรือ ฯข้าฯ ลาหนึ่งมีผู้ร้ายเอาลานี้มาลดกระทงปลงแคมเรือลานี้เสีย ใส่ โซ่กุญแจนี้เสีย เรือนี้ฯข้าฯมา
เป็นรอยลดกระทงปลงแคมของฯข้าฯ
(จากหนังสือหลักไชย : ตารากฎหมายครั้งกรงศรีอยุธยา หน้า 59)
จากตัวอย่างข้างต้นมีคาที่อยูใ่ นวงคาศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลักเรือ ได้แก่ เรือ กุญแจ ผู้ร้าย ลัก หัก โซ่
เสาะหา ลดกระทง ปลงแคม แปลงเรือ

สรุปผล
ตารากฎหมายหลักไชยมีวิธีการลาดับความที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับเรื่องหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยในที่นอี้ าจหมายถึงคดีความอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาคดี ซึ่งคดีความที่เกิดขึน้ นี้มีการเขียนโดยใช้การบรรยาย
กล่าวคือ เป็นการเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลต่อ
การลาดับเนื้อความในการนาเสนอสาระสาคัญด้วย นั่นคือ คาเชื่อมที่พบเป็นคาเชื่อมที่คล้อยตามกันหรือต่อเนื่องกัน
ไป และมีการขยายความเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้น
กล่าวได้ว่า วิธีการลาดับเนื้อความการพิจารณาคดีในตารากฎหมายหลักไชยมีวิธีการลาดับความที่ทาให้
เนื้อหาและความหมายที่ต้องการนาเสนอมีความชัดเจน เป็นลาดับ เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา อีกทั้งวิธีการเขียน
โดยลาดับตามเหตุการณ์และใช้วธิ ีการบรรยายจึงเป็นส่วนสาคัญ ด้วยเหตุเพราะเป็นตาราวิธีการเขียนจึงต้องเขียนแล้ว
ให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อความหรือประเด็นที่ต้องการสื่อสารได้ชัดเจน

เอกสารอ้างอิง
กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-17 ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดที่ 86.
กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-19 ตู้ 108 ชัน้ 4/3 มัดที่ 86.
กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขที่ 37-13 ตู้ 108 ชัน้ 4/3 มัดที่ 86.
กาธร เลีย้ งสัจธรรม. (2546). หลักไชย:ตารากฎหมายครัง้ กรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : มติชน.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2555). ภาษากฎหมายไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 11. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ลักษณะหลักไชย กบิลข้อความ ตัดฟ้อง ฯลฯ กูนี่ขายคน เลขที่ 543 มัดที่ 86.
วิชา มหาคุณ. (2523). ประวัตศิ าสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย พงศ์ศรีเพียร (2549). กฎหมายตราสามดวง: หน้าต่างสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ นัทธ์ชนัน นาถประทาน และอมราประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2558). โครงการย่อยที่ 1 การวิเคราะห์
วัจนลีลาภาษากฎหมายไทย. ใน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการภาษาแห่งอานาจ: การวิเคราะห์
วัจนลีลาของภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของสังคมไทย. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. สืบค้นจาก: http://elibrary.trf.or.th/download_fullstep1.asp. June8 2016
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542.
2825

Proceedings

สารูป ฤทธิ์ชู. (2548). หลักไชยฉบับ จ.ศ. 1082 (พ.ศ.2263). ใน ชวน เพชรแก้ว, วรรณกรรมทักษิณ:วรรณกรรม
คัดสรร เล่ม 3. หน้า 14-34. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ยุพาพรรณ หุ่นจาลอง และสรัญญา เศวตมาลย์. (2554). ทฤษฎีไวยากรณ์. (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์เอเอ๊สพี.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (2531, กุมภาพันธ์). หลักความนาม หลักไชย. รวมบทความประวัตศิ าสตร์. 10 (1), 2-3.

2826

Proceedings

กลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน 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 จีรวัฒณ์ ฌาณโสภณ1
Phenphan Saengnet1* and Jeerawat Yansopon1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
บุคคลากรในสถานศึกษา และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ มีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) โดยใช้สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานวน 3 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษา จานวน 53 คน และนักเรียน จานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีตอ่ การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สถิตทิ ี่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจั ย พบว่า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มีต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยรวมมากที่ สุ ด ผลการประเมิ น ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา โดยรวมมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อมีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมาก
ที่สุด
คาสาคัญ: กลยุทธ์การบริหาร โรงเรียนต้นแบบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษา
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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

บทนา
ในโลกปัจจุบันการพัฒ นาทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการพัฒ นาคิดค้นสิ่ง
อานวยความสะดวกสบายต่อการดาชีวติ เป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้น ฐานการดารงชีวติ ได้เป็นอย่าง
ดี สังคมจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนี้สามารถ
ทาให้ก ารค้ นคว้าหาข้อมู ลต่างๆ เป็ นไปอย่างง่ายดาย และเป็น ผลให้ สถาบั นการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในด้ าน
การศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าของโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษา
ที่สง่ เสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และเป็นการสร้างความ
เท่าเที ยมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเที ยมทางการศึก ษา โดยการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สื่อสาร หรือที่นิยมเรียกกันว่า ICT ซึ่งมาจากคาว่า Information and Communication Technology [1]
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการศึกษา ได้มี
การกาหนดกลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6
ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารนโยบายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Policy and Management)
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาระทางการศึกษาและการสร้างความรู้ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความ
เสมอภาคในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์สาระการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายการ
เรี ย นรู้ [2] และเป็ น ไปตามกรอบตั ว ชี้ วั ด ICT ด้ า นการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) ทั้ง 6 ด้าน [3] ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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3) ด้านผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 4) ด้านหลักสูตร 5) ด้านบริการและทรัพยากรการศึกษา 6) ด้านการใช้งาน/
การมีส่วนร่วมและผลลัพธ์/ ผลกระทบ/ ความเสมอภาค
สานักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่ โดยมีการใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้ทดลองวิจัย และพัฒ นานาร่องใน การ
จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ที่
มีรูปแบบผสมผสานหลากหลายวิธีการเข้าด้วยกัน และยังคงไว้ซึ่ง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด และได้ขยายผลไปสู่โรงเรียนทั่ว
ประเทศต่อไป ในปีการศึกษา 2546 [4] นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ โครงการ
โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ในโครงการทรูปลูกปัญญา ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ มีโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการ จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอยคา เข้า
ร่วมในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองเกิด เข้าร่วมในปีการศึกษา 2555 และ โรงเรียนหนองเงือก ได้เข้าร่วมใน
ปีการศึกษา 2557 [5]
การจั ด กิ จ กรรมการสอนในประเทศไทยโดยการใช้ ICT มี บ ทบาทในการจั ด การศึ ก ษามากขึ้ น แต่ ใ น
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังถือว่า ครูผู้สอนยังเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในกระบวนการถ่ายทอดวิชา
ความรู้ การจะจัดกิจกรรม ICT ในการเรียนการสอนได้นั้น ครูผู้สอนต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ICT และกระบวนการ
ต่างๆ เป็นอย่างดี ครูมีบทบาทหน้าที่หลายอย่างที่เป็นทั้ง ผู้สอน ผู้ช่วย ผู้ชแี้ นะ ผู้ชนี้ า เน้นการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง [6] สามารถเรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ในส่วนของนักเรียนนั้น
ต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีความสุข โดยจะเป็นผู้สร้าง ผลิ ตผลงานออกมา ต้องมีการคิด ออกแบบ
พัฒนา แก้ปัญหา สะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้บริห ารสถานศึกษาสามารถนากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มาใช้ปรับปรุง
โรงเรียนใน 2 ขอบเขตงานหลัก ๆ คือ ส่วนที่หนึ่งสาหรับงานด้านบริหาร บริการ และธุรการโรงเรียน ได้แก่ งานด้าน
บริหารทั่วไป งานห้องสมุด งานพัฒนาวิชาชีพ และงานวิจัย ส่วนที่สองสาหรับงานที่เกี่ยวกับครูและนักเรียน ได้แก่ งาน
แนะแนวและบริการพิเศษ งานทดสอบ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง ออกแบบและตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ และประเมินผล
การเรีย นในเบื้อ งต้น และสามารถพั ฒ นาเป็ น การสอบออนไลน์ต่อ ไปในอนาคต งานสื่อ การสอน ครูส ามารถใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสิ่งที่ครูต้องการสอนไปยังนักเรียน เช่น ใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย กราฟิก วีดิทัศน์ สร้าง
ความสนใจกระตื อ รือ ร้น ในการเรี ย น ทาให้ เกิ ด เจตคติ ที่ดี ต่อ การศึก ษาหาความรู้ งานใช้ค อมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
(Computer-Assisted Instruction) ใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการฝึกหัด การออกแบบบทเรียน การแก้ปัญหาโจทย์วชิ าต่าง
ๆ โดยนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับแต่ละงาน [7]
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอยคา โรงเรียนบ้านหนองเกิด และโรงเรียนหนองเงือก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 มีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และห้องเรียนศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียน
และศูนย์บริการ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้โปรแกรม
บริหารสื่อโรงเรียน และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการรายงานผลการปฏิบัตงิ านข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าด้านต่างๆของ
โรงเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อนาเสนอภาพความสาเร็จของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นกิจกรรม
สาคัญของโครงการในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัย จึงได้ทาการศึกษากลยุทธ์ ในการบริหารจัดการโรงเรียน
ต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคคลากรในสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีตอ่ การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู และนักเรียน โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านดอย
คา ครู จานวน 13 คน นักเรียน จานวน 136 คน โรงเรียนบ้านหนองเกิด ครู จานวน 16 คน นักเรียน จานวน 191 คน
และโรงเรียนหนองเงือก ครู จานวน 21 คน นักเรียน จานวน 128 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลากร
ทางการศึก ษา โรงเรีย นบ้ า นดอยค า โรงเรี ย นบ้ านหนองเกิ ด และโรงเรี ย นหนองเงือ ก สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 53 คน การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยการ
เจาะจง และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนละ 50 คน จานวนทั้งหมด 150 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามเพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริห ารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเองโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี อ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา
ฉบั บ ที่ 2 เป็ น แบบประเมิ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ของบุ ค คลากรใน
สถานศึกษา
ฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอเป็นความเรียง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน ในรายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยการ
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หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ และรายด้าน แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การแปล
ผลข้อมูลตามเกณฑ์ของเบส และ คานท์ [8] ดังนี้ของ
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบถามความพึงพอใจที่มตี อ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 53 คน แบ่งตามเพศเป็นเพศชาย 13 คน (ร้อยละ 24.53) เพศหญิง 40
คน (ร้อยละ 75.47) แบ่งตามตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน (ร้อยละ 5.66) ครูผู้สอน 46 คน (ร้อยละ 86.79)
และครูผู้ช่วย 4 คน (ร้อยละ 7.55) ซึ่งแสดงข้อมูลการความความพึงพอใจที่มตี อ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การแปล
S.D.
การสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา
ความหมาย
ด้านนโยบาย
4.57
0.61
มากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.48
0.68
มาก
ด้านผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
4.62
0.55
มากที่สุด
ด้านหลักสูตร
4.66
0.54
มากที่สุด
ด้านบริการและทรัพยากรการศึกษา
4.65
0.53
มากที่สุด
ด้านการใช้งาน/การมีส่วนร่วมและผลลัพธ์/ผลกระทบ/ความ
เสมอภาค
4.68
0.53
มากที่สุด
มากที่สุด
โดยรวม
4.61
0.57

2831

Proceedings

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีผลการประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อ กลยุทธ์การบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมากที่สุด (xˉ = 4.61, S.D.
= 0.57) โดยมีระดับผลการประเมินด้านด้านการใช้งาน/การมีส่วนร่วมและผลลัพธ์/ผลกระทบ/ความเสมอภาค มากที่สุด (xˉ =
4.68, S.D. = 0.53) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร (xˉ = 4.66, S.D. = 0.54) ด้านบริการและทรัพยากรการศึกษา (xˉ =
4.65, S.D. = 0.53) ด้านผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (xˉ = 4.62, S.D. = 0.55) ด้านนโยบาย (xˉ = 4.57, S.D. =
0.61) ในระดับมากที่สุด และด้านโครงสร้างพื้นฐาน (xˉ = 4.48, S.D. = 0.68) มีการประเมิน ในระดับมากรองลงมา
ตามลาดับ
2. ผู้ตอบแบบประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง 53 คน แบ่งตามเพศเป็นเพศชาย 13 คน (ร้อยละ 24.53) เพศหญิง 40 คน (ร้อยละ 75.47) แบ่งตามตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน (ร้อยละ 5.66) ครูผู้สอน 46 คน (ร้อยละ 86.79) และครูผู้ช่วย 4 คน (ร้อยละ 7.55) ซึ่ง
แสดงผลการแบบประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการแบบประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา
ประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
การแปล
S.D.
บุคลากรในสถานศึกษา
ความหมาย
ด้านความรู้ ความสามารถ ในการใช้ ICT
4.38
0.74
มาก
ด้านการสร้าง และการพัฒนาสือ่ การสอน ICT
4.70
0.51
มากที่สุด
ด้านการวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน ICT
4.45
0.69
มาก
ด้านการส่งเสริมการค้นคว้าเพิม่ เติมของนักเรียนด้วยสื่อ ICT
4.49
0.68
มาก
ด้านการจัดสรร และดาเนินการอานวยความสะดวกในการใช้ ICT
4.47
0.69
มาก
4.50
0.66
มากที่สุด
โดยรวม
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา
พบว่า บุคลากรในสถานศึกษา มีผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยรวมมากที่สุด
(xˉ = 4.50, S.D. = 0.66) โดยบุคลากรในสถานศึกษา มีผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ด้านการสร้าง และการพัฒนาสื่อการสอน ICT มากที่สุด (xˉ = 4.70, S.D. = 0.51) ด้านการส่งเสริมการค้นคว้า
เพิ่มเติมนักเรียนด้วยสื่อ ICT (xˉ = 4.49, S.D. = 0.68) ด้านการจัดสรร และดาเนินการอานวยความสะดวกในการใช้ ICT (xˉ =
4.47, S.D. = 0.69) ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญ หาการเรียนการสอน ICT (xˉ = 4.45, S.D. = 0.69) และ ด้าน
ความรู้ ความสามารถ ในการใช้ ICT (xˉ = 4.38, S.D. = 0.74) มีการประเมินในระดับมากรองลงมาตามลาดับ
3. ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีตอ่ การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) กลุ่มตัวอย่าง 150 คน แบ่งตามเพศเป็นเพศชาย 75 คน (ร้อยละ 50.00) เพศหญิง 75 คน (ร้อยละ
50.00) แบ่งตามระดับชั้น ป.1 - 3 จานวน 55 คน (ร้อยละ 36.67) ป.4 - 6 จานวน 55 คน (ร้อยละ 36.67) และ ม.1
- 3 จานวน 40 คน (ร้อยละ 26.66) นักเรียนเคยเข้าใช้งานสื่อด้าน ICT ประจา (มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์) จานวน 132
คน (ร้อยละ 88.00) นักเรียนเคยเข้าใช้งานสื่อด้าน ICT (น้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์) จานวน 28 คน (ร้อยละ 22.00) และ
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ไม่มจี านวนนักเรียนที่ไม่เคยเข้าใช้งานสื่อด้าน ICT ซึ่งแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีตอ่ การใช้
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีตอ่ การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
การแปล
S.D.
สื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา
ความหมาย
มีคาอธิบายการใช้งานที่ชัดเจน ทาให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
4.58
0.58
มากที่สุด
รูปแบบในการนาเสนองานสื่อด้าน ICT มีความน่าสนใจ
4.51
0.66
มากที่สุด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด สี ชนิด ลักษณะ)
4.49
0.65
มากที่สุด
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวประกอบงานสื่อด้าน ICT มีความ
เหมาะสม
4.57
0.63
มากที่สุด
การใช้งานเข้าถึงส่วนต่างๆ มีความชัดเจน และใช้งานได้ดี
4.64
0.63
มากที่สุด
เนื้อหางานสื่อด้าน ICTชัดเจน และเข้าใจง่าย ความง่ายต่อการ
ค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
4.59
0.62
มากที่สุด
สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการเรียนรู้มากนัก
4.61
0.60
มากที่สุด
ระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่อง
4.56
0.63
มากที่สุด
มีทักษะในการแสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
4.57
0.65
มากที่สุด
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทางานเพิ่มขึ้น
4.65
0.57
มากที่สุด
4.58
0.62
โดยรวม
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีตอ่ การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด (xˉ = 4.58, S.D. = 0.62) โดยนักเรียนมีความพึง
พอใจสูงสุดในการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทางานเพิ่มขึ้นมากที่สุด (xˉ = 4.65, S.D. = 0.57) การใช้งานเข้าถึง
ส่วนต่างๆ มีความชัดเจน และใช้งานได้ดี (xˉ = 4.64, S.D. = 0.63) และสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่ตอ้ งใช้เวลา
ในการเรียนรู้มากนัก (xˉ = 4.61, S.D. = 0.60) มีความพึงพอใจมากที่สุดระดับรองลงมาตามลาดับ

2833

Proceedings

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมใน
ระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมินด้านด้านการใช้งาน/การมีส่วนร่วมและผลลัพธ์/ผลกระทบ/ความเสมอภาค ระดับ
มากที่ สุด รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร และด้านบริการและทรัพยากรการศึกษา ปั จจัยที่ สนับสนุนเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญ ต่อด้านการใช้งาน การมีส่วนร่วม ของนักเรียนและบุคลากรทางการ ให้มีการ
เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในด้านความเสมอภาคของนักเรียนปกติ และนักเรียน
พิการ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น โรงเรียนบ้านหนองเกิด ซึ่งมีนักพิการเรียนร่วม และครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม
เป็นผู้ดูแล แต่นักเรียนพิการที่สามารถเข้าถึงและนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการเรียนรู้และ
ประยุก ต์ใช้ในชีวิต ประจาวัน มี จานวนที่ ยังไม่สู งมากนั ก เมื่อ เทีย บกั บนั กเรียนปกติ ส่ วนในด้านหลั กสู ตร การจั ด
กิจกรรมในสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ประกอบการศึกษา
โทรทัศน์ และวิดีทัศน์ในการศึกษา การเข้าสืบค้นใช้งานอินเทอร์เน็ต การผลิตและพัฒนาแบบเรียน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีเพียงพอตามความต้องการเพื่อเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ด้านผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเพื่อการ
ใช้งานทั้งการเรียนการสอนและ งานส่วนตัว นอกจากนี้ การเป็นโรงเรียนต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ของโครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งทางโครงการได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้แล้วชานาญงานในการใช้งานระบบมา
ช่วยดูแล ทาให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีส่วน
อย่างมากในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ด้านนโยบาย มีการจัดทา
แผนพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่สอดคล้องกับโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน เน้นการปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นผลให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวมดี ขึ้น จากปีก ารศึกษาที่ผ่านมา และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีก ารประเมินในระดับมาก
เนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ในบางครั้งเกิดความขัดข้องจาก
ผู้ให้บริหาร ทาให้เกิดการไม่ต่อเนื่องในการใช้งานในบางครั้ง แต่ส่วนของอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์ โทรทั ศน์ หรือเครื่องเล่ นวีดิทัศ น์ นั้นได้มีการจัด สรรงบประมาณ และอุ ปกรณ์ จากทั้งภาครัฐ และ
โครงการทรูปลูก ปัญ ญา ซึ่งมีส่ วนในการสนั บสนุน การจัดหาอุปกรณ์ ม าใช้ใช้อย่างพอเพีย ง ดังนั้นแล้ ว ผู้ บริห าร
สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีบทบาทในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในด้านต่าง กาหนด และกากับ การบริห ารจัดการ ควบคุ มการ
ดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลและสนับสนุนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. การประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ผลการประเมิน ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) ของบุ คลากรในสถานศึกษา พบว่า บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา มีผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยรวมมากที่สุด ซึ่งการประเมิน ด้าน
การสร้าง และการพัฒนาสื่อการสอน ICT มากที่สุด ปัจจัยที่สนับสนุนเนื่องมาจาก มีการสนับสนุนงาน และส่งเสริม
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ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และ
ศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทาให้บุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการคิด และการทางาน อย่างเป็นระบบ
ด้านการส่งเสริมการค้นคว้าเพิ่มเติม ของนักเรียนด้วยสื่อ ICT การส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้ส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูล ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น ด้านการจัดสรร และดาเนินการอานวยความสะดวกในการใช้ ICT เนื่องจากมีการใช้ส่ือ ICT เหมาะสมต่อ
การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และสภาพของคอมพิวเตอร์สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนใช้ส่ือ ICT อยู่ในสภาพที่ดี อุปกรณ์และ สื่อ ต่างๆ สาหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT
มีคุณภาพเหมาะสม ความเร็วของ Internet เหมาะสมต่อการใช้งาน ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียน
การสอน ICT เนื่องจากครูผู้สอนมีความมั่งหวังในการแก้ไขปัญญาด้านการเรียนของนักเรียน จึงมีการจัดทาวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้วยสื่อ ICT เพื่อใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอน ทาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่
มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่โดยใช้ส่ือ ICT ที่เป็นแบบอย่าง
และเผยแพร่ การจั ด ทาสื่อ ICT ให้ ทั่ วถึ ง กั บครู ผู้ ส อนทุ ก คนในสถานศึก ษา ก็ จะทาให้ ค วามรู้ค วามสามารถของ
ครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และด้านความรู้ ความสามารถ ในการใช้ ICT เนื่องจากครูผู้สอนมีความรู้ และ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ทักษะการใช้ Internet เบื้องต้น การใช้ส่อื คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทต่าง ๆ และ
มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาใช้ในการเรียน การสอน หรือมีทักษะการใช้ สื่อ ICT ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน ไม่เท่ากัน โดยครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม ICT เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จะสามารถนา ICT มาบูรณา
การในการเรียนการสอนได้ดีกว่า ซึ่งการฝึกอบรมครูด้าน ICT ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระดับใกล้เคียงกัน จะทาให้
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาที่มากขึ้น
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) พบว่า นั ก เรี ยนมีค วามพึ งพอใจโดยรวมมากที่ สุ ด โดยนั ก เรีย นมีค วามพึงพอใจสู งสุ ด ในการมีทัก ษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการทางานเพิ่มขึ้นมากที่สุด ปัจจัยเหตุผลมากจาก การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เป็นฝึกทักษะให้
เกิดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดรองลงมาในการใช้งานเข้าถึงส่วนต่างๆ
มีความชัดเจน และใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่เกิดความยุ่งยาก ลดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียน
และสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการเรียนรู้มากนัก เนื่องจากการออกแบบ และพัฒนาสื่อที่ใช้โดย
ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีรูปแบบที่งา่ ยต่อการใช้งาน เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนามากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาบุคลการทางการศึกษา ทัง้ ครูผู้สอน และครูผู้ช่วย ควรมีการจัดอบรม หรือการหาความรู้
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
2. บุคลากรทางการศึกษา ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้จากครูผู้สอนที่ประสบผลสาเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
3. การมีผู้ชานาญงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) มาช่วยดูแล ดังเช่น โรงเรียน
ต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้สอน
2835

Proceedings

4. การพัฒนาบุคลการทางการศึกษา ทัง้ ครูผู้สอน และครูผู้ช่วย ให้มีความสามารถในการดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ จะมีผลให้การพัฒนานั่นมีความยั่งยืน
5. การกากับ และติดตามผลของผู้บริหาร นั้นให้มคี วามสอดคล้องไปในทิศทางกับแผนปฏิบัตงิ านตลอดจน
กับบนโยบาย งบประมาณ และงานด้านวิชาการ ที่กาหนดไว้
6. การจัดงบประมาณเสริมโครงการประชารัฐ ให้กับโรงเรียนจานวน 3,000 โรงเรียน จะทาให้มกี ารพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียนที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ส่งผลดีตอ่ การพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
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ความรับผิดทางภาษีบารุงท้องที่ กรณีการซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดโดย
คาสั่งศาล
Liability of local tax: The purchase of land from the auction by judicial order
วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ1*
Wasinee Nanthakwang Chawnour1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ที่ไม่มี ประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่มีการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาล 2. เพื่อหาวิธีการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่และสภาพ
บังคับที่สอดคล้องกับหลักภาษีอากรที่ดี โดยศึกษาว่าพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 นั้นมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางภาษีของผู้ซื้อ ทรัพย์จากการขายทอดตลาดที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ในภาษีบารุงท้องที่มี
อย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางปฏิบัตขิ องพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษี สาหรับวิธีการวิจัย
นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะ Concept Paper ประกอบด้วยการวิจัยจากเอกสารซึ่งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะมีการดาเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการเก็บภาษีบารุงท้องที่วา่ มีปัญหา
อย่างไรเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไข โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดในเรื่องการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีและหลักการของการ
จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่มาใช้ในการศึกษา
ผลการวิจั ย พบว่า เมื่ อ ลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษาแพ้ ค ดี แ ล้ ว ถู ก บั งคั บ คดี ต ามค าพิ พ ากษา เจ้ า หนี้ต ามค า
พิพากษาได้ยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อนาออกขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล แต่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาซึ่ง
เป็นเจ้าของที่ดินนั้นไม่ได้ชาระค่าภาษีบารุงท้องที่ที่ค้างไว้ ถ้ามีผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด ตามบทบัญญัติ
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 แล้ว มิให้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดย
คาสั่งศาลต้องชาระภาษีค้างแต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีการเรียกให้ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดตาม
คาสั่งศาลให้มาชาระค่าภาษีคา้ งทั้งๆ ที่ไม่มีหน้าที่ต้องชาระแต่อย่างใดซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ที่ไม่ตอ้ งรับผิดในภาระภาษีดังกล่าวและทาให้รัฐจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ไม่ได้หรือ
จัดเก็บได้ไม่เต็มที่ ผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการให้แก้ไขทั้งกระบวนการการจัดเก็บภาษีของรัฐ การพัฒนาความรู้ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้กับประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
คาสาคัญ: กฎหมาย ภาษีบารุงท้องที่ ความรับผิด ขายทอดตลาด คาสั่งศาล
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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

บทนา
ภาษีบารุงท้องที่หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าภาษีที่ดินหรือภาษีดอกหญ้า เป็นภาษีที่จัดเก็บที่ดินที่ใช้ประโยชน์
เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ทาการเกษตรและที่ดินว่างเปล่าจากเจ้าของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.
2508 บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบารุง
ท้องที่ เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่ (ภบท.5) ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มี
หน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ในปีนนั้ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สานักงานเขตที่ที่ดนิ ตัง้ อยู่
กรณีที่ดินรายใหม่หรือปีที่มกี ารตีราคาปานกลาง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการตี
ราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรื อภายใน 30 วัน กรณีที่ได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ใหม่ โดยยื่นแบบพร้อมสาเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา
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ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 กาหนดให้เจ้าของที่ดินดังต่อไปนี้ไม่ต้องเสีย
ภาษีบารุงท้องที่
1. ที่ดนิ ที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์
3. ที่ดนิ ของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดนิ ที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดนิ ที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดนิ ที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือที่ใช้เป็นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดนิ ที่ใช้ตอ่ เนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ อยูแ่ ล้ว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจั ดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของ
ที่ดนิ มิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดนิ เฉพาะส่วนนั้น
10. ที่ ดิ น ที่ เป็ น ที่ ตั้งที่ ทาการขององค์ ก ารสหประชาชาติ ทบวงการชานั ญ พิเศษของสหประชาชาติ หรือ
องค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดนิ ที่เป็นที่ตั้งที่ทาการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัตติ อ่ กัน
12. ที่ดนิ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
อย่างไรก็ตาม สาหรับการเสียภาษีบารุงท้องที่ตามมาตรา 22 บัญญัติในเรื่องการลดหย่อนภาษีโดยสรุปว่า
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดนิ แปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูใ่ นจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนัน้ เป็นที่อยูอ่ าศัยของ
ตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัติจังหวัด หรือข้อบังคับตาบล แล้วแต่กรณี
2. ถ้าเป็นที่ดนิ ในเขตเทศบาลตาบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อย
ตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
3. ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
4. ถ้าเป็นที่ดนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้
(ก) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวา
ไม่ได้
(ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางวาไม่ได้
(ค) ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้
ที่ดนิ ที่มีส่งิ ปลูกสร้างและใช้สิ่งปลูกสร้างนัน้ เป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนสาหรับส่วนของ
ที่ดนิ ที่มีส่งิ ปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น
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หากเจ้าของที่ ดินไม่ชาระภาษีบารุงท้องที่ก็ มีบทบัญ ญั ติที่สามารถบังคับให้เจ้าของที่ ดินรับผิ ดในค่ าภาษี
ดังกล่าวได้ดังที่บัญญัติไว้โดยสรุปในมาตรา 41 ว่า ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชาระภาษีบารุงท้องที่คา้ งชาระ อาจถูกยึด
อายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ โดยให้นายอาเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอานาจ
ออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได้ แต่คาสั่งเช่นว่านั้นจะออกได้ก็แต่โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากผู้ ว่าราชการจั งหวัด และมาตรา 42 บั ญ ญั ติไว้โดยสรุปว่า เงิน ที่ ได้ จากการขายทอดตลาดนั้น ให้ หั กไว้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการยึดอายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชาระเป็นค่าภาษีบารุงท้องที่ ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืน
แก่เจ้าของที่ดนิ
อีกทั้งเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นให้แก่ผู้อ่ืน มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.
2508 บัญญัติโดยสรุปว่า เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้รับโอนมี
หน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระไม่เกินห้าปี รวมทั้งปีสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
ที่ดินด้วย ส่วนภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระเกินห้าปีคงอยู่ในความรับผิดของเจ้าของที่ดินเดิม ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิให้
ใช้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาลหรือคาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน
คดีลม้ ละลาย หรือคาสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นให้แก่ผู้อ่ืน ผู้รับโอนต้องร่วมรับผิดในหนี้ ภาษีดังกล่าว
ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมที่ค้างชาระเพียงแค่ไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น แต่หากการค้างชาระนั้นเป็นเวลาเกิน 5 ปีก็ให้อยู่ใน
ความรับผิดของเจ้าของที่ดินเดิม จากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตินั้นบางครั้งเจ้าของที่ดินเดิมอาจจะค้างชาระภาษีบารุง
ท้องที่ เป็น ระยะเวลานานมากกว่า 5 ปี ทาให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีบารุงท้อ งที่ได้อย่างเต็มจานวนที่ค้ างชาระ
นอกจากนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีก็ไม่สามารถดาเนินการตามมาตรา 41 ที่บัญญัติไว้อีกด้วย
สาหรับกรณีที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเป็นเจ้าของที่ดิน โดยที่ดินดังกล่าวถูกยึดออกขายทอดตลาดตามคาสั่ง
ศาลเพื่อมาชาระหนี้ ซึ่งที่ดินดังกล่าวค้างชาระภาษีบารุงท้องที่นั้น เมื่อมีการขายทอดตลาดได้แล้ว ตามมาตรา 39
วรรค 2 ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น มิให้ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาลหรือคาสั่งของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีลม้ ละลาย หรือคาสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้
ร่ ว มรั บ ผิ ด กั บ เจ้ า ของ
ที่ดนิ เดิมในหนีท้ ี่คา้ งชาระ แต่ในทางปฏิบัตพิ นักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจะส่งหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษีมาให้เจ้าของที่ดินใหม่ที่เป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากการขายทอดตลาดโดยคาสั่ งศาลดังกล่าว เพื่อเรียกให้ชาระ
ภาษีที่ค้างชาระ โดยที่เจ้าของที่ดินใหม่นั้นไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเลย ซึ่งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 39 วรรค
สอง ถ้าเจ้าของที่ดินใหม่จ่ายภาษีไปตามหนังสือแจ้งการประเมิน แม้จะเรียกเก็บเพียงแค่ 5 ปี ก็ไม่เป็นธรรมกับผู้เป็น
เจ้าของที่ดินใหม่ที่ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่จึงไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างครบถ้วน
ตัง้ แต่เกิดภาระภาษี เมื่อลูกหนี้ไม่ชาระค่าภาษีตั้งแต่เกิดความรับผิดทางภาษีก็จะทาให้รัฐเก็บภาษีได้อย่างไม่ครบถ้วน
อีกทัง้ ยังไปเรียกเก็บเอาจากผู้ซอื้ ทรัพย์จากการขายทอดตลาดอีก ซึ่งทาให้ไม่เป็นไปตามหลักภาษีอากรที่ดแี ละทาให้ผู้
ที่ต้องรับผิดในภาระภาษีดังกล่าวไม่ได้รับผิดอย่างแท้จริง อาจจะก่อให้เกิดการเก็บภาษีที่ได้รับเงินค่าภาษีอย่างไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย
สาหรับการจัดเก็บภาษีนั้นต้องจัดเก็บตามหลักกฎหมายภาษีอากรที่ ดี อันมีแนวคิดมาจาก Adam Smith นัก
เศรษฐศาสตร์ผู้มีช่ือเสียงชาวอังกฤษ ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งการภาษีอากร ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Wealth of Nations
เมื่อปี ค.ศ. 1776 ว่าหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนนั้ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า Adam
Smith’s Canons ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
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1. หลักความเป็นธรรม (Equity) ต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยจะต้องยึดหลักว่าผู้ที่มีรายได้
มากควร จะต้องเสียภาษีมาก คนมีรายได้น้อยควรเสียภาษีน้อยตามกาลังความสามารถในการชาระภาษี (Ability to
Pay) ของแต่ละคน
2. หลักความแน่นอน (Certainty) ต้องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บให้รัดกุมและแน่นอน เช่น ผู้เสีย
ภาษีจะต้อง ชาระภาษีเมื่อใด ที่ไหน ถ้าผู้ใดละเลย หลีกเลี่ยง หรือล่าช้า จะต้องได้รับโทษอย่างไร เป็นต้น
3. หลักความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience of Payment) ต้องอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี
มากที่สุด เช่น ควรกาหนดช่วงเวลาในการชาระภาษีให้นานพอสมควร เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสียภาษี และควรใช้วธิ ีการที่
ง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน เพื่อมิให้ผู้เสียภาษีเกิดความเบื่อหน่าย หรือให้ผ่อนชาระได้ในกรณีที่ต้องเสียภาษีเป็นจานวนมาก
เป็นต้น
4. หลักประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ (Economy in Collection) ต้องถือหลักจัดเก็บในอัตราต่าแต่เก็บได้
มากและทั่วถึง ดีกว่าที่จะเก็บในอัตราสูงแต่เก็บได้น้อยเนื่องจากเก็บแต่เฉพาะคนที่มีรายได้มาก อีกประการหนึ่งก็คือ
การเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง ย่อมเป็นการยั่วยุให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สกึ เสียดายเงินและพยายามหลีกเลี่ยงภาษี
จากปั ญ หาข้างต้น แสดงให้เห็ นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการจัดเก็ บภาษีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ความไม่รู้กฎหมายอย่างถ่องแท้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเก็บภาษี อีกทั้งความไม่ทันสมัยของข้อมูลที่
สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลกระทบถึงความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและความไม่
สอดคล้องกันกับหลักภาษีอากรที่ดอี กี ด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการซื้อทรัพย์
จากการขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาล
2. เพื่อหาวิธีการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่และสภาพบังคับที่สอดคล้องกับหลักภาษีอากรที่ดี

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ในปัจจุบันนั้น ยังมีการบังคับจัดเก็บภาษีอย่างไม่มีประสิทธิภาพครอบคลุมอย่าง
เต็มที่ หากผู้ที่ต้องรับผิดเสียภาษีอันเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ได้เสียภาษีตามกฎหมาย ก็ไม่มีสภาพบังคับที่จริงจัง
และบั ง คั บ ชาระภาษี อ ย่ า งครบถ้ ว นท าให้ ผู้ ซื้ อ ทรั พ ย์ จ ากการขายทอดตลาดในกรณี ก ารซื้ อ ทรั พ ย์ จ ากการขาย
ทอดตลาดโดยคาสั่งศาลต้องดาเนินการชาระหนี้ภาษีดังกล่าวแทนลูกหนี้ตามคาพิพากษา อันทาให้ระบบการจัดเก็บ
ภาษีนั้นไม่เป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา
วิธีการดาเนินการวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยการศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอันประกอบด้วย ตัวบทกฎหมายที่เกี่ย วข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ตารา บทความ เอกสารสัมมนา ข้อบังคับ กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารเผยแพร่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนความเห็นของ
นักกฎหมายโดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้ดาเนินการขอตรวจดูและขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ได้มีการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดหรือหอสมุดต่างๆ ด้วยการวางกรอบข้อมูลที่ต้องการค้นคว้า และค้นหาข้อมูล
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เพิ่ ม เติ ม จาก Website และฐานข้ อ มู ล ที่ ห้ อ งสมุ ด หรื อ หอสมุ ด นั้ น ๆ มี โดยน าข้ อ มู ล ความรู้ ที่ ไ ด้ มาทั้ ง หมดมา
ทาการศึกษาและวิเคราะห์เทียบเคียงและนาเสนอในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive) อีกทั้งจะมี
การดาเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการเก็บภาษีบารุงท้องที่ว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไข

ผลการศึกษา
ในคดีแพ่งเมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาชาระหนี้แล้ว การบังคับคดีต้องเป็นไปตามขั้นตอน
คือ ศาลต้องมีคาบังคับให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาดังกล่าวชาระหนี้ตามคาพิพากษา ตามมาตรา 272 แห่งประมวลวิธี
พิจารณาความแพ่ง เมื่อระยะเวลาที่ศาลได้กาหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคาบังคับนัน้ ได้ล่วงพ้นไปแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ตามคา
พิพากษาจะขอให้บังคับคดีให้ยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ออกหมายบังคับคดี ตามมาตรา 275 โดยเจ้าหนี้ตามคา
พิพากษาต้องร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี ตามมาตรา 271 เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเมื่อมีสิทธิบังคับคดีเอาจาก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น หากลูกหนี้ตามคาพิพากษามีทรัพย์สิน เช่น ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาก็มีสิทธิที่จะแจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อนา
ออกขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลต่อไป ลูกหนี้ตามคาพิพากษาซึ่ งเป็นเจ้าของที่ดินนั้นอาจจะมีความรับผิดในหนี้ค้าง
ชาระค่าภาษีบารุงท้องที่ แล้วไม่ได้ชาระค่าภาษีบารุงท้องที่ที่ค้างไว้เลย ถ้ามีผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตาม
ค าสั่ ง ศาลนั้น ผู้ ซื้ อ ทรั พ ย์ไม่ ส ามารถทราบได้ ว่า ที่ ดิ น นั้น ค้ า งชาระภาษี บารุ งท้ อ งที่ ไว้ห รือ ไม่ ซึ่ งต ามบทบั ญ ญั ติ
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วว่า เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของ
เจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น ไม่ให้ผู้รับโอนมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ หาก
ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาลหรือคาสัง่ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีลม้ ละลาย
หรือ ค าสั่ ง ขายทอดตลาดตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี แต่ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารเรี ย กให้ ผู้ ซื้ อ ทรั พ ย์ จ ากการขาย
ทอดตลาดตามคาสั่งศาลให้มาชาระค่าภาษีคา้ งทั้งๆ ที่ไม่มีหน้าที่ต้องชาระแต่อย่างใดซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้ง
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดนิ ใหม่ที่ไม่ตอ้ งรับผิดในภาระภาษีดังกล่าวและทาให้รัฐจัดเก็บภาษีบารุง
ท้องที่ไม่ได้หรือจัดเก็บได้ไม่เต็มที่
ถึงแม้ว่าผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีบารุ งท้องที่ค้างชาระ แล้วชาระค่า
ภาษีดังกล่าวไปแทนเจ้าของที่ดินเดิมอันเป็นลูกหนี้ตามคาพิพ ากษาในคดีแพ่ง ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ดังกล่าวก็สามารถขอรับเงินคืนได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 44 ซึ่งบัญญัตวิ า่ “ผู้ใดเสีย
ภาษีบารุงท้องที่โดยไม่มหี น้าที่ตอ้ งเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืน ให้ ย่ืนคาร้องต่อนายอาเภอสาหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีสาหรับในเขต
เทศบาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีบารุงท้องที่หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินจิ ฉัยอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ในการนี้
ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสารหลักฐาน หรือคาชีแ้ จงใดๆประกอบคาร้องด้วย
การสั่งคืนภาษีบารุงท้องที่ให้เป็นอานาจของนายอาเภอ หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี”
อย่างไรก็ตามก็ทาให้เพิ่มขั้นตอนการทางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการทางานทั้งๆ ที่ไม่ต้องดาเนินการ
ออกหมายเรียกผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดมาชาระภาษีค้าง อีกทั้งยังทาให้ผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวเสียเวลาและ
ทรัพย์สนิ ทั้งๆ ที่ไม่มหี น้าที่อกี ด้วย
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วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผล
ในประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอาจมีมุมมองว่าเป็นปัญหาที่ไม่สาคัญ อย่างไรก็
ตามก็ เป็ น ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ในทางปฏิ บัติอั น ส่ งผลกระทบต่อ หลั ก การการจั ด เก็ บภาษี อ ากรที่ ดี และไม่ เป็ น ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายอันเนื่องมาจากปัญหาหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาจากความไม่แม่นยาในบทกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัด เก็บภาษีบารุงท้องที่
ส่งผลกระทบต่อหลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอน รวมทั้งหลักประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอีกด้วย
2. ปัญหาจากความล้าสมัยของกฎหมายที่ไม่มีพลวัตตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ควรจะ
มีหลักเกณฑ์ในกฎหมายการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐว่าทรัพย์ที่ขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลนั้นมีภาษีคา้ ง
ชาระอยู่ ควรจะมีการชาระภาษีค้างก่อนที่จะมีการชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาและโอนทางทะเบียนให้ผู้
ทรัพย์จากการขายทอดตลาด อันขัดกับหลักความสะดวกในการเสียภาษี
3. ปัญหาจากความไม่รู้กฎหมายของประชาชน ทั้งๆ ที่ภาษีบารุงท้องที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยตรงที่จะต้องเสียภาษี
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาข้างต้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จาเป็นที่จะต้องใช้มาตรการหลายๆ ด้านมาใช้
ส่งเสริมกัน ดังนี้
1. ในส่วนปัญ หาด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ต้องดาเนินการบังคั บใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่จาเป็นต้องเพิ่มบุคลากรมาดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี แต่ต้องเพิ่มความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องรับผิดชอบ มากกว่าการทางานตามความเคยชินโดยไม่ให้
ความสาคัญกับกฎหมาย ระเบียบหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับกรณีตามปัญหา
2. ในด้านการบัญญัติกฎหมายที่มีความล้าสมัยของกฎหมายที่ไม่มีพลวัตตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี ภาครัฐควรออกกฎหมายให้ชัดเจนและให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทั้งหน่วยงาน
ในการบังคับคดี ที่มีหน้าที่ ในการขายทอดตลาดทรัพ ย์ของลูก หนี้ตามค าพิพ ากษา ให้ ดาเนินการสอบถามองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ก่อนว่า ทรัพย์นั้นมีภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระหรือไม่ เมื่อขาย
ทอดตลาดได้แล้วก็นาเงินนั้นชาระค่าภาษีค้างก่อน แล้วค่อยดาเนินการจ่ายให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา หากเหลือแล้ว
จึงคืนลูกหนี้ตามคาพิพากษาต่อไป อีกทั้งต้องประสานงานกับสานักงานที่ดินให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการชาระค่าภาษี
บารุงท้องที่คา้ งชาระแล้วหรือไม่
เปรียบเทียบได้กับพลวัตของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่
29) พ.ศ.2558 ที่แก้ไขกฎหมายที่ปัจจุบันการขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดและ
ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีการค้างชาระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไม่เป็นที่น่าสนใจของตลาด
เท่าที่ควร เพราะผู้ซอื้ ได้จะต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่คา้ งชาระแทนลูกหนี้ตามคาพิพากษา สมควรเพิ่ม
มาตรา 309 จัตวา เพื่อให้ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น และเพื่อลดอุปสรรคในการขายทอดตลาดห้องชุดและที่ดินจัดสรรให้ สามารถจาหน่าย
ออกไปได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและระบบเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวม ซึ่งมาตรา 309 จัตวา บัญญัติว่า “เมื่อทาการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีกฎหมายกาหนดไว้ให้จดทะเบียน
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ให้ เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี แ จ้ งนายทะเบี ย น พนั ก งานเจ้ า หน้า ที่ หรือ บุ ค คลอื่ น ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายให้
ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สนิ นั้นให้แก่ผู้ซอื้
ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ก่อนทาการขายทอดตลาดให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระเพื่อการออกหนังสือรับรอง
การปลอดหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาบอกกล่าว
เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชาระหนี้ที่ค้างชาระดังกล่ าว
จนถึงวันขายทอดตลาดแก่นติ ิบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้จานอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ให้แก่ผู้ซอื้ โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้
หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชาระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชาระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้
หนังสือรับรองการปลอดหนี้
ถ้า ทรัพ ย์สิ น ที่ จ ะขายทอดตลาดเป็ น ที่ ดิ น จั ด สรรตามกฎหมายว่าด้ วยการจั ด สรรที่ ดิ น ก่ อ นทาการขาย
ทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่า วให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้งรายการหนี้ค่าบารุงรักษาและการ
จัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดนิ ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคาบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อ
ชาระหนี้ที่ค้างชาระดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้จานอง และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดนิ ให้แก่ผู้ซอื้ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมไว้ ให้การระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนัน้ เป็นอันยกเลิกไป
หากนิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรไม่ แ จ้ ง รายการหนี้ ที่ ค้ า งช าระดั ง กล่ า วต่ อ เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ภ ายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสี่หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชาระ หรือในกรณีที่ยังมิได้จัดตั้งนิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดนิ ให้แก่ผู้ซอื้ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมไว้ ให้การระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนัน้ เป็นอันยกเลิกไป
การจ่ายเงินที่กันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้”
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้วา่ เป็นหนี้ค่าส่วนกลางของห้องชุดที่ข ายทอดตลาดยังต้องมีการชาระค่าส่วนกลางก่อนที่
จะโอนทางทะเบียนได้ ดังนั้น หนี้ภาษีอากรค้างจึงควรได้จะได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแล้วถึงจะโอน
ทางทะเบียนได้
3. ปัญหาจากความไม่รู้กฎหมายของประชาชน ต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงฐานภาษีและผู้มหี น้าที่เสียภาษี
บารุงท้องที่อย่างชัดเจนต่อไป
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ศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม : กรณีศกึ ษาเพลงฮิตติดชาร์ต 2557
Music Sanook.com
Art of language usage in Thai popular songs: A case study of 2014 Hit songs
of music sanook.com
เมศิณี ภัทรมุทธา1*
Mesinee Pataramutha1*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม โดยศึกษาจากเพลงฮิต
ติดชาร์ต Music Sanook.com ประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 87 เพลง ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาใน เพลง ไทย
สากลสมัยนิยมนี้ มีการใช้คาที่สร้างความไพเราะและนิยมใช้คาสั้นๆ ง่ายๆ ในบทเพลง ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้คา
ภาษาปาก การใช้คาภาษาต่างประเทศ การใช้คาสแลง การใช้คาซ้า การใช้คาอุทาน และการใช้คาสัมผัส นอกจากนี้
ยังมีการใช้ภาษาภาพพจน์เพื่อสร้างสุนทรียภาพและจินตภาพด้วย โดยพบการใช้ภาษาภาพพจน์ 7 ลักษณะ คือ การใช้
อุปมา การใช้อุปลักษณ์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้อติพจน์ การใช้บุคลาธิษฐาน การใช้ปฏิปุจฉา และการใช้ปฏิวาทะ
คาสาคัญ: ศิลปะการใช้ภาษา 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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บทนา
เพลงเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่รังสรรค์มาจากประสบการณ์และจินตนาการผสมผสานกับ
อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งแพร่หลายและเป็นที่นิยมอยู่ในทุกสังคมมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เพลงที่ขับร้องจะประกอบไปด้วย
ดนตรีต่างๆ เพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึน้ เพลงไทยสากลนับว่าเป็นเพลงไทยประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม
ของวัยรุ่นอย่างมาก ปัจจุบันมีดนตรีและเพลงไทยสากลที่เป็นดนตรีและเพลงสมัยใหม่กาลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของ
วั ย รุ่ น ซึ่ ง เรี ย กเพลงประเภทนี้ ว่ า เพลง Pop ย่ อ มาจากค าว่ า popular มี ส องประเภทใหญ่ ๆ คื อ Pop Rock และ
Pop Dance ดนตรีหรือเพลง Pop เป็นบทเพลงที่นิยมใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าบรรเลง
นักร้องเป็นวัยรุ่นหรือนักแสดง เนื้อร้องส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรักเป็นส่วนใหญ่ (พรรณราย คาโสภา, 2549 : 33)
อย่างไรก็ดี เพลงจะหมดความไพเราะไปทันที ถ้าหากขาดซึ่งศิลปะแห่งการประพันธ์
เพลงไทยสากลเป็นศิลปะการประพันธ์ที่ไทยรับจากวัฒนธรรมตะวันตก ผู้ประพันธ์จะประพันธ์ทานองขึ้นตาม
ทฤษฏีทางดนตรีสากล บันทึกไว้ด้วยโน้ตสากลแล้วนามาประพันธ์คาร้องเป็นภาษาไทย (สุดใจ ทศพร,2522 : 105) ใน
การประพันธ์คาร้องนั้น ศิลปะการใช้ภาษาเป็นสิ่งสาคัญ ยิ่งที่จะนาพาผู้ฟังให้เข้าถึงเนื้อหา ความหมาย ความรู้สึก
มีชวี ิตชีวา และเกิดความซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์ โดยเพลงไทยสากลจะใช้ถ้อยคาในการประพันธ์ที่มี ลักษณะเรียบง่าย
สั้ น กระชับ และทั น สมั ย ประกอบด้ ว ยสั ม ผั ส ที่ ทาให้ เกิ ด ความคล้ อ งจองซึ่ งเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ อ ย่า งหนึ่งของการใช้
ภาษาไทยที่ช่วยสร้างความงามให้แก่ภาษา
ปั จ จุ บั น เพลงไทยสากลเป็ น ผลงานที่ ผู้ ฟั ง สามารถเลื อ กฟั ง ได้ ทุ ก ที่ อี ก ทั้ ง เพลงไทยสากลยั ง เป็ น งาน
พาณิชศิลป์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชล ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการแพร่กระจายบทเพลงเหล่านั้นไปยังผู้ฟังจานวนมากโดย
ใช้ระยะเวลาน้อย เพลงไทยสากลมักจะสื่อความหมายที่ไม่ยากจนเกิน ไป กอปรกับผู้ฟั งใช้เวลาน้อยกว่าการอ่าน
วรรณกรรมประเภทอื่น จึงส่งผลให้ผู้ฟังเพลงชาวไทยนิยมฟังเพลงไทยสากลเป็นจานวนมาก (อภิรักษ์ ชัยปัญ หา,
2550 : 186) เพลงไทยสากลสามารถรับฟังได้จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และรับฟังได้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทั น สมั ยจากสมาร์ ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อิน เทอร์เน็ ต เพื่อ ฟั งเพลงผ่ านเว็บไซต์ต่างๆ
ยอดนิ ย ม ไม่ ว่ า จะเป็ น Youtube.com, 4shared.com, Sanook.com, Kapook.com, Dek-d.com, Teenee.com เป็ น ต้ น
เว็ บไซต์ เหล่ า นี้ เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ให้ ค วามบั น เทิ ง บางเว็ บ ไซต์ก็ อุ ด มไปด้ ว ยนานาสาระทั้ ง ที่ เป็ น ความรู้ แ ละข่ า วสาร
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เอง จึงทาให้คนทุกเพศทุกวัย นิยมเข้าไปใช้บริการตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อฟังเพลงที่
ตนเองชอบ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเข้าไปใช้บริการตามเว็บไซต์เพื่อฟังเพลงไทยสากล เมื่อเพลงไทยสากลเพลงใด
ที่ได้รับการฟังบ่อยครั้งหรือเป็นจานวนมาก เว็บไซต์เหล่านี้จึงได้บันทึกและจัดลาดับ เพลงของเพลงไทยสากลขึ้นเป็น
เพลงฮิตติดชาร์ตในแต่ละเดือน เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติและแสดงถึงกระแสนิยมในแต่ละเพลง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะเลือกเพลงไทยสากลสมัยนิยมจากการจัดลาดับ เพลงฮิตติดชาร์ตของ
เว็บไซต์ Music Sanook.com มาศึกษาในด้านศิลปะการใช้ภาษาเพื่อหาข้อสังเกตเกี่ยวกั บเพลงที่ได้รับความนิยมจาก
กลุ่มวัยรุ่นว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไร จึงทาให้เพลงเหล่านั้นกลายเป็นเพลงที่นิยมฟัง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยมจากเพลงฮิตติดชาร์ต Music Sanook.com ประจาปี พ.ศ.
2557
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สมมุติฐาน
เพลงไทยสากลสมัยนิยมใช้ศิลปะทางภาษาอย่างหลากหลายเพื่อประพันธ์คาร้องในแต่ละเพลง โดยเฉพาะ
การใช้คาสัมผัสในเนื้อเพลง

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเรื่องการใช้ค าและการใช้ภ าพพจน์ โดยรวบรวมข้อมูล เพลงจาก
เว็บไซต์จาก Music Sanook.com ซึ่งเป็นเพลงฮิตติดชาร์ต ประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 87 เพลง ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อเพลง
ศิลปิน
ลาดับ
ชื่อเพลง
ศิลปิน
1. เรือเล็ ก ควรออกจาก Bodyslam
48. อรุณสวัสดิ์
สิงโต นาโชค
ฝั่ง
2. น้อย
วัชราวลี
49. ไม่หายไปไหนเลย
พัดชา
3. สมการ
หมู Muzu
50. อยากหยุดความเหงา บอย พิษณุ
4. คาถามซึ่งไร้คนตอบ Getsunova
51. คิด
ละอองฟอง
5. คนเดียวเท่านัน้
บอย พีซเมกเกอร์
52. ช่างมัน
Somkiat (สมเกียรติ)
6.
7.

11.

แสตมป์ อภิวัชร์
เบิ ร์ ด ธงไชยแล ะ
ดา เอ็นโดรฟิน
โปรดเถิดรัก
Cocktail
ความเจ็บยังคงหายใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์
ภูมิแพ้กรุงเทพ
ป้ า ง น ค ริ น ท ร์
กิ่งศักดิ์
รักเธอทั้งชีวิต
ZEAL

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.

เพื่อนกันทุกที
หัวใจไม่อยู่กับตัว
รักเธอคนเดียวเท่านัน้
คิดถึงไม่ต้องบ่อย
อยากโดนเป็นเจ้าของ
เพียงข้างหลัง
ชนะด้วยหัวใจ
เวลาของเรา

20.
21.
22.

จากใจ
โลกสมมติ
เกิดมาเพื่อรักเธอ

8.
9.
10.

เกี่ยวกับเธอ
มีฟา้ มีดาว มีเธอ

ตู่ ภพธร
มาเรียม B5
เจมส์ จิรายุ
Nitaa Sugar Eyes
ไอซ์ศรันยู
อ๊อฟ ปองศักดิ์
โดม ปกรณ์ ลัม
ป นั ด ด า & โ อ๊ ค
สมิทธิ์
ออม สุชาร์ มานะยิ่ง
Four 25 hour
S.D.F
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43.
54.

เพราะว่าเราห่าง
คาขอร้อง

Shopping Bag
60 Miles

55.
56.
57.

ใครจะรู้
ไม่อยู่ในสายตา
ยือ้

ทาทา ยัง
ดัง พันกร
เบน ชลาทิศ

58.

12345 I Love You

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ฉันมีเพียง
อย่าทาให้รักได้ไหม
แฟน
แค่เป็นเธอ
รอเธอบอกว่ารัก
เปลี่ยนเป็นรัก
รักมากกว่านี้ไม่ได้
You & I

รวมศิล ปิ น GIVE ME
5 Concert RATE A
White Rose
เมญ่า นนธวรรณ
Lipta
ตู่ ภพธร
กลม อรวี
นนท์ ธนนท์
เบลล์ นันทิตา
Mild

67.
68.
69.

Strawberry Crazy
Cloud
ฝนนาฬิกา

Mummy Daddy
Modern Dog
ON BED TOGETHER
Proceedings

ลาดับ
ชื่อเพลง
23. เรื่องเก่าเศร้าใหม่
24. ยอดมนุษย์

ศิลปิน

ลาดับ
70.
76.

ชื่อเพลง
คือความหวาน
ใจนักเลง

Lipta
สงกรานต์ รังสรรค์

71.
72.
73.

ต้นทุน
หยุด
สถานีดวงจันทร์

เสือ ธนพล
อัญชลี จงคดีกิจ
วัชราวลี
Cocktail
ซี ศิวัฒน์
ถังเบียร์
สงกรานต์ รังสรรค์
Monkey Disco Boy
[MDB]
Pango (แป้งโกะ)
โดม ปกรณ์ ลัม

25.
26.
27.

ลูกอม
คงไม่ทัน
พยายาม

Mild
3.50 (สามบาทห้ า
สิบ)
วัชราวลี
สงกรานต์ รังสรรค์
O-PAVEE

28.
29.
30.
31.
32.

ให้ตายสิพับผ่า
เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่
เกลียด
ไปอยู่ที่ไหนมา
ที่สุดท้าย

แสตมป์ อภิวัชร์
Yes'sir days
โบว์ลิ่ง มานิดา
Lipta
เจนนิเฟอร์ค้ิม

74.
75.
77.
78.
79.

เธอ
เงา
Shut Up and Dance
พบรักบนความต่าง
รักรอที่ฟลอร์เต้นรา

33.
34.

คนแพ้ที่ไม่มนี าตา
้
เยาวราช

80.
81.

เผื่อว่าเธอคิด
รักแค่ไหนไม่เคยพอ

35.

ที่ว่างข้างๆ ตัว

เบิร์ด ธงไชย
แ ม ว จิ ร ศั ก ดิ์
ปานพุม่
หนึ่ง ETC.

82.

รักแรกเจอ

36.

ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

โดม ปกรณ์ ลัม

83.

ABC ชักกระตุก

37.

สมรภูมิสุดท้าย

สงกรานต์ รังสรรค์

84.

ใจความสาคัญ

38.
39.
40.

เธอไม่ต้อง
ทาเพราะรัก
คนตายที่หายใจ

85.
86.
87.

ต่อให้ใครไม่รัก
หยุดเวลา
ขอบคุณเวลา

41.
42.
43.
44.
45.
46.

โป๊ป ธนวรรธน์
ปนัดดา เรืองวุฒิ
DAK (แด็กซ์) ROCK
RIDER
อาย
สิงโต นาโชค
อย่ามารักฉันเลย
เจมส์ เรืองศักดิ์
มองอะไร
ลิเดีย ศรัณย์รัชต์
อย่าบอกว่าฉันรักเธอ โดม ปกรณ์ ลัม
รักเธอประเทศไทย
เมทัล สุขขาว
ยอมแล้วทุกอย่าง
โฬม พัชฏะ

ศิลปิน

โจ อี้ บ อ ย feat. วี
วิโอเลต
ไอซ์ ปรี ช ญา, ซั น นี่
สุวรรณ เมธานนท์
Musketeers
(มัสคีเทียร์)
B5
หมาก ปริญ
Sukhumvit66

47.

แทงข้างหลัง...ทะลุถึง โฬม พัชฏะ
หัวใจ
ที่มา : music.sanook.com
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ผลการศึกษา
ในการศึก ษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม : กรณี ศึก ษาเพลงฮิต ติดชาร์ต 2557 Music
Sanook.com ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ การใช้ถ้อยคา และการใช้
ภาพพจน์ ผลการศึกษามีดังนี้
1. การใช้ถ้อยคา
การเลือกใช้ถ้อยคาเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ เพื่อให้เพลงไทยสากลสมัยนิยมเกิด
ความไพเราะ สละสลวย สามารถสื่อความหมายและสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกไปได้ อภิวัฒน์ สุธรรมดี (2550 : 254)
กล่าวว่า “การใช้ถ้อยคาเป็นกลวิธีในการเลือกใช้ถ้อยคาให้หลากหลาย มีความไพเราะ ให้ความหมายตรงตาม สิ่งที่
ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อ มีทั้งการใช้ถ้อยคาเรียบง่าย และการใช้ถ้อยคาแบบกวีที่ให้ความหมายลึกซึ้ง ” จากการศึกษา
เพลงไทยสากลสมัยนิยม พ.ศ. 2557 จานวน 87 เพลง พบว่ามีการใช้ถ้อยคา 6 ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การใช้คาภาษาปาก
ภาษาปากหรือภาษากันเอง เป็นระดับภาษาที่ส่วนใหญ่ใช้พูดในชีวิตประจาวันกับบุคคลโดยทั่วไป
มักจะใช้พูดกับกลุ่มคนที่สนิทคุ้นเคยกันดี จากการศึกษาเพลงไทยสากลสมัยนิยมพบว่า มีการใช้คาภาษาปากง่ายๆ
ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดธรรมดาๆ ที่ติดปากวัยรุ่น โดยปรากฏอยู่ในเพลงต่างๆ จานวน 33 เพลง คิดเป็นร้อยละ 4.88
ของจานวนการใช้ถ้อยคาทั้งหมด เช่น “โรคภูมิแพ้กาเริบจนทนไม่ได้หมอก็ขอให้หนีจากกรุงเทพไปพี่เลือกมาจังหวัดนี้
เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใด...” (เพลงภูมิแพ้กรุงเทพ : ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์) จากเนื้อเพลงข้างต้น ใช้คาภาษาปาก
คือ คาว่า “หมอ” มักจะใช้เรียกแทนคาว่า แพทย์ ซึ่งเป็นคาที่ใช้เป็นทางการ หมายถึง หมอรักษาโรค (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 803) และคาว่า “กรุงเทพ” ซึ่งเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย นิยมใช้เรียกแทน
ชื่อเต็ม คือ กรุงเทพมหานคร
1.2 การใช้คาภาษาต่างประเทศ
การใช้คาภาษาต่างประเทศ เป็นการยืมคาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน บาลี สันสกฤต
เขมร อังกฤษ ฯลฯ เข้ามาใช้ปะปนในภาษาไทย จากการศึกษาพบว่า มีการนาคาภาษาต่างประเทศมาใช้ในเพลง ได้แก่
การใช้คาภาษาอังกฤษ จานวน 24 เพลง และการใช้คาที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต จานวน 58 เพลง โดยการใช้
คาภาษาต่างประเทศทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 12.13 ของจานวนการใช้ถ้อยคาทั้งหมด ดังนี้
1.2.1 การใช้ ค าที่ ม าจากภาษาอั ง กฤษ จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารใช้ ค าที่ มาจาก
ภาษาอังกฤษ 2 ลักษณะ คือ
1. การเขียนคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พบจานวน 15 เพลง เช่น “ก็ไม่รู้ว่า
คุณ
ทาบุญด้วยอะไร ถึงดูดีอย่างนี้ก็ไม่รู้วา่ คุณทาครีมอะไร ผิวคุณจึงดีแบบนี้ก็ไม่รู้วา่ คุณน่ะมากับใคร ขอเข้าไปจอยได้มั้ย
แต่ที่รู้คือคุณได้ใจไปหมดแล้ว ...ก็ที่ผมให้คุณ เต็มสิบ เหมือนตัดสิน โอลิมปิก ถ้าผมได้คุณ เป็นแฟน จะคอยดูแลคุณ
อย่างดี...” (เพลงแฟน : Lipta) จากเนื้อเพลงพบว่า มีการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ครีม จอย โอลิมปิก แฟน
โดย ครี ม มาจากค าว่ า cream หมายถึ ง ครี ม ไขมั น ที่ ส กั ด จากนม สี ค รี ม หั ว กะทิ ส่ ว นที่ ดี ที่ สุ ด (ฝ่ า ยวิช าการ
ภาษาอั งกฤษ, 2543 : 114) ใช้เป็นค าทั บศัพ ท์ ในที่น้ีจะหมายถึงผลิ ตภัณ ฑ์บารุงผิวพรรณ จอย มาจากคาว่า joy
หมายถึง ความสุข ความปลาบปลื้มปีติ ความยินดี (ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ, 2543 : 271) เป็นคาทับศัพท์ที่นิยม
ใช้กันในกลุ่ม วัยรุ่น โอลิ มปิ ก มาจากค าว่า Olympic Games หมายถึ ง การแข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ กซึ่ งจัด ขึ้นทุ กๆ 4 ปี
(ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ, 2543 : 350) ในที่น้ีได้นามาใช้ในลักษณะเปรียบเทียบกับผู้หญิ งที่ชอบ เพื่อให้คะแนน
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ความสวย และคาว่า แฟน มาจากคาว่า fan เป็น ภาษาพู ด หมายถึง ผู้ ที่ค ลั่ง ไคล้ สิ่งใดสิ่ งหนึ่งมาก (ฝ่ ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษ, 2543 : 177) นิยมใช้เป็นคาเรียกขานคนรัก ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
2. เขียนคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ จานวน 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) จากเนื้อเพลงนัน้ คาว่า Yeah! เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษ นิยมใช้เป็น
ภาษาพูด หมายถึ ง ใช่ จ้ ะ (ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ, 2543 : 598) ส่ วน Get up หมายถึ ง ลุ กจากเตีย ง เตรีย ม
(ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ, 2543 : 210) นามาใช้เป็นคาทับศัพท์ในเพลง เพราะเป็นคาสั้นและกะทัดรัดมากกว่าใช้คาที่
แปลมาแล้ว ฟังแล้วเกิดอารมณ์ฮึกเหิม เรียกพลังใจให้กับผู้ฟังได้ดี
นอกจากนี้ยังมีเพลงบางเพลงที่ไม่ใช้คาภาษาอังกฤษเป็นคาๆ แทรกเข้าไปในเพลง แต่ใช้
เป็นวลีหรือประโยคภาษาอังกฤษแทน จานวน 6 เพลง เช่น “...เรื่องอื่นให้ทิ้งมันไป It's alright. You know you want,
It's alright, You like...” (เพล งรั ก รอที่ ฟ ลอร์ เ ต้ น ร า : Monkey Disco Boy [MDB]) จาก เนื้ อ เพ ลงนี้ มี ป ระโยค
ภาษาอังกฤษ 3 ประโยคคือ It's alright, You know you want, You like หมายถึง ไม่เป็นไร, คุณรู้ว่าคุณต้องการ และ
คุณชอบ ตามลาดับ ลักษณะนี้เป็นการใช้ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ง่ายๆ แทรกเข้าไปในเพลง เพื่อให้ได้ความหมายที่
กินความมากกว่าแปลเป็นภาษาไทยและทาให้เพลงนั้นเกิดความสนุกสนานตามเนื้อร้องของเพลง ในปัจจุบันวัยรุ่นนิยม
พู ด ภาษาไทยปนกั บ ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ต้ อ งการแสดงความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษให้ ผู้ อ่ื น ทราบว่ า มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้และอยู่ในกระแสนิยมวัฒนธรรมแบบตะวันตก
1.2.2 การใช้คาที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต จานวน 58 เพลง เช่น “...ตรงเส้นขอบฟ้าสี
คราม ความหวังยังนาทางฉันใช่หรือไม่ (ให้อุปสรรคเปลี่ยนผันเป็นพลัง)...” (เพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่ง : Bodyslam)
จากเนื้อเพลงนี้ใช้คาที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต คื อ คาว่า อุปสรรค หมายถึ ง เครื่อ งขัดขวาง ความขัดข้อง (ส.
อุปสรฺค; ป. อุปสคฺค) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542 : 1387) ทั้งนี้ผู้แต่งเพลงใช้ คาที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตแทรกอยู่ในเนื้อเพลง เนื่องจากเดิม ภาษาไทยได้ยืมค าเหล่านี้มาใช้เป็ นเวลาช้านาน จนบางคาคิดว่าเป็ น
ภาษาไทยแท้ ไปแล้ว
1.3 การใช้คาสแลง
คาสแลง หรือ คาคะนอง เป็นคาที่ใช้เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจะใช้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หายไป
มักจะมีคาใหม่ขึ้นมาใช้แทน เช่นเดียวกับ บุญยงค์ เกตเทศ (2532 : 39) ที่ได้กล่าวว่า “คาสแลงเป็นคาซึ่งเกิดขึ้นชั่ว
ครั้งชั่วคราว เป็นภาษาพูดที่นิยมกันในบางหมู่คณะ และบางกรณีก็ต้องการพูดเพื่อให้ออกรส จึงพยายามสร้างรูป
ภาษาให้แปลกออกไป คาสแลงมักไม่ติดอยู่ในภาษามากนัก เมื่อคาหนึ่งหายตายไปก็มักนิยมคาใหม่ขึ้นแทน” จาก
การศึกษาพบว่า มีการนาคาสแลงมาใช้ในเพลง จานวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของจานวนการใช้ถ้อยคาทั้งหมด
เช่น “...แต่งตัวแบบนี้ เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนแบบ Lovely Sexy Babyแต่มศี ักดิ์ศรี ภายนอกอาจสีแสบก็แค่ดูแซ่
บดี เริ่ดดี คืนนี้...” (เพลงมองอะไร : เดีย ศรัณย์รัชต์)
จากเนื้อ เพลงข้างต้นมีการใช้ค าสแลงคื อ “แซ่บ ” และ “เริ่ด” คาว่า “แซ่บ” หมายถึ ง ท่าทางที่
ทันสมัย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 386) ว่า แซบ หมายถึง อร่อย มาจากภาษาถิ่น
อีสาน ส่วน “เริ่ด” หมายถึง สวยมากเป็นพิเศษ พจนานุกรมคาใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550 : 135) ว่า
เริ่ด หมายถึง สวยหรูและดูเด่นเลอเลิศ มักมีลักษณะเกินพอดี
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1.4 การใช้คาซ้า
การใช้คาซ้า คือ การซ้าคา ซ้าวลี และซ้าข้อความที่มีมากกว่าหนึ่งคา เพื่อย้าความหมายนั้นๆ และ
ทาให้ เพลงเกิ ด ความไพเราะ ทั้ งนี้ ก ารใช้ค าซ้ าสามารถใช้ในต าแหน่งที่ ติด กั น หรือ ในต าแหน่ งที่ ห่ างกั น ก็ ได้ จาก
การศึกษาพบว่า มีการใช้คาซ้าในเพลง 2 ลักษณะ คือ การซ้าคาและข้อความที่อยู่ในตาแหน่งชิดติดกัน จานวน 60
เพลง และการซ้าคาและข้อความที่อยู่ในตาแหน่งห่างกัน จานวน 72 เพลง โดยการใช้คาซ้าทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ
19.53 ของจานวนการใช้ถ้อยคาทั้งหมด ดังนี้
1.4.1 การซ้าคาและข้อความที่อยูใ่ นตาแหน่งชิดติดกัน
การซ้าคาและข้อความที่อยู่ในตาแหน่งชิดติดกันนี้ เป็นการซ้าเพื่อย้าความหมายโดยทั่วๆ
ไป ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พบจานวน 60 เพลง เช่น “มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึง อยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึง เรื่อง
วันวานและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึง และบ่อยครั้งก็ทาให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอ...” (เพลงมีฟ้า มีดาว มีเธอ :
เบิร์ด ธงไชย และดา เอ็นโดรฟิน) จากเนื้อเพลงนี้ได้ใช้คาซ้าว่า “มีแต่คิดถึง” และ “คิดถึงเธอ” เป็นการซ้าคา เพื่อย้า
ความหมายและบอกถึงปริมาณของความคิดถึงที่มีมาก
1.4.2 การซ้าคาและข้อความที่อยูใ่ นตาแหน่งห่างกัน
การซ้าคาและข้อความที่อยู่ในตาแหน่งห่างกันนี้ เป็นการซ้าเพื่อเน้นความและช่วยให้เพลง
เกิดความไพเราะอีกด้วย พบจานวน 72 เพลง เช่น “...ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้
ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน ...” (เพลงลูกอม : วัชราวลี) จากเนื้อเพลงนี้ได้ใช้ข้อความซ้าว่า “ฉันไม่รู้ว่า
วันพรุ่งนี้” เป็ นการซ้าข้อความที่อยู่ในตาแหน่งห่างกัน แสดงถึงอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์ หรือเรื่องราวใด
เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
1.5 การใช้คาอุทาน
การใช้คาอุทานในเพลงนัน้ ช่วยสื่อถึงอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้ร้อง ไม่ว่าจะดีใจ เสียใจ หรือตกใจ กา
ชัย ทองหล่อ (2552 : 260) กล่าวว่า “คาอุทาน คือ คาที่แสดงถึงเสียงที่เปล่งออกมาในเวลาดีใจ, เสียใจ, ตกใจ,
ประหลาดใจ, หรือกริ่งใจ เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่า มีการใช้คาอุทานในเพลง 3 ลัก ษณะ คือ ค าอุ ทานแสดง
อารมณ์เพื่อให้รู้ตัวหรือให้ยับยั้ ง จานวน 4 เพลง คาอุทานแสดงอารมณ์เห็นด้วย พบจานวน 2 เพลง และคาอุทาน
แสดงอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจ พบจานวน 1 เพลง โดยการใช้คาอุทานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจานวนการใช้ถ้อยคา
ทั้งหมด ดังนี้
1.5.1 คาอุทานแสดงอารมณ์เพื่อให้รู้ตัวหรือให้ ยับยั้ง พบจานวน 4 เพลง เช่น “..ใจเย็นๆ
อย่าไปเร่ง ไปรัด เธออาจจะยังไม่พร้อมที่จะยอมผูกมัดเรื่องความรักมันต้องใช้เวลา ตัดสินใจไม่ง่ายเหมือนซื้อของ
ลดราคาเทคแคร์ดูแลทาคะแนนต่อไป พิสูจน์ให้โลกรู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนสู้ต่อไปสักวันต้องเป็นของเรา แต่ดีให้ตาย
เฮ้ยถ้า ไม่ชอบเค้าก็ไม่เอาว่ะ..” (เพลงเพื่อนกันทุกที : อุ๋ยบุดดาเบลส) จากเนื้อเพลงมีการใช้คาอุทานว่า “เฮ้ย” เมื่อ
นามาใช้ในเพลงแสดงให้เห็นถึงความยับยัง้ ใจ เมื่อถึงเวลาถ้าเขาไม่ชอบเราจริงๆ ก็ควรตัดใจ
หรือในเนื้อเพลงว่า “...ผมบอกกับคุณเลยนะ อย่างคุณน่ะเต็มสิบเพราะแค่คุณนัน้ เดินเข้ามานะ ทาทุกคนน่ะเงียบกริบ
อยากรู้คุณชื่ออะไรฮะ รู้มั้ยคุณทาผมหวั่นไหวเฮ่ อย่าเพิ่งเดินไปไกล มารับผิดชอบด้วยสิ ...” (เพลงแฟน : ลิปตา) จาก
เนื้อเพลงนีใ้ ช้คาอุทานว่า “เฮ่” แสดงให้เห็นถึงการร้องเรียกให้อีกฝ่ายรู้สกึ ตัวและหันมาสนใจ
1.5.2 คาอุทานแสดงอารมณ์เห็นด้วย พบจานวน 2 เพลง เช่น “...อยู่กับมันดังเพื่อนแท้
Yeah! ในวัน สีเทาอดทนรอเพื่อไปถึง Yeah! จนเป็นวันของเรา...” (เพลงชนะด้วยใจ : โดม ปกรณ์ ลัม) จากเนื้อเพลง
นี้ใช้คาอุทานว่า “Yeah!” แสดงอารมณ์เห็นด้วย ออกเสียงว่า “เย่” คาว่า Yeah มีความหมายเหมือนคาว่า Yes, Yep,
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Yup แปลว่า ใช่ส่วนคาว่า Yeah (เย่) นัน้ มาจากความขีเ้ กียจของฝรั่งที่ไม่อยากออกเสียง s แต่ก็มีอีกพวกที่ไม่อยากออก
เสียง s พวกนี้ใช้ p แทน จึงกลายเป็น Yep หรือ Yup ถ้าจะใช้เป็นทางการให้ใช้วา่ Yes (engineerindy, 2555)
1.5.3 คาอุทานแสดงอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจ พบจานวน 1 เพลง ดังเนื้อเพลงว่า“...พับผ่าสิปั๊ดติ๊
โถ ทาไมมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่ฝันไม่ใช่สิ่งที่มี ที่มีแม้ดีแสนดีแต่มันแทนกันไม่ได้หรือฉันต้องรอจนวันสุดท้าย...” (เพลงให้
ตายสิพับผ่า : แสตมป์ อภิวัชร์) จากเนื้อเพลงนี้ใช้คาอุทานว่า “พับผ่าสิปั๊ดติ๊โถ” แสดงอารมณ์ ไม่ได้ดั่งใจไม่สาเร็จ
หรือไม่สมหวัง คาว่า “พับผ่าสิปั๊ดติ๊โถ” น่าจะเกิดจากการประสมคากันระหว่าง พับผ่า, สิ, ปัดโถ่ และเกิดการเพิ่ม
เสียงเข้ามาให้ กลมกลืนกัน พจนานุ กรมฉบับมติ (2547 : 621) ได้ ให้ความหมายคาว่า พับผ่า เป็นคาอุทานแสดง
ความรู้สกึ ไม่สะใจ
1.6 การใช้คาสัมผัส
การใช้คาสัมผัสเป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้ประพันธ์นิยมใช้ในงานประเภทร้อยกรอง นิยมใช้คาคล้องจอง
เพื่อให้เกิดความไพเราะด้านเสียงและความงามด้านความหมาย เช่นเดียวกับ วัชราภรณ์ อาจหาญ (2535 : 103) ที่
กล่ า วว่ า “การเล่ น ค าที่ มี เสี ย งสั ม ผั ส เป็ น กลวิ ธี ก ารสร้ า งความไพเราะด้ า นเสี ย งโดยตรง กวี หรื อ ผู้ แ ต่ ง ที่ มี
ความสามารถสูงจะเล่นคาให้เกิดความงามด้านเสียงพร้อมกับการสร้างความงดงามด้านความหมายด้วย มิใช่เพียงแต่
อ่านให้ได้เสียงไพเราะเท่านั้น” จากการศึกษาพบว่า มีการใช้คาสัมผัสในเพลง คือ สัมผัสพยัญชนะ 6 ลักษณะ จานวน
รวม 153 เพลง และสัมผัสสระ 5 ลักษณะ จานวนรวม 261 เพลง โดยการใช้คาสัมผัสคิดเป็นร้อยละ 61.24 ของ
จานวนการใช้ถ้อยคาทั้งหมด ดังนี้
1.6.1 สัมผัสพยัญชนะ
คื อ ค าคล้ อ งจองกั น ซึ่ งเกิ ด จากเสี ย งพยั ญ ชนะตั ว เดี ย วกั น ท าให้ เกิ ด ความคล้ อ งจอง
ไพเราะ และสละสลวย เป็นความงามทางภาษาที่ผู้ประพันธ์ได้เลือกสรรคาต่างๆ มาร้อยเรียงกัน สัมผัสพยัญชนะมี 6
ลักษณะ ดังนี้
1.6.1.1 คาคู่ คือ คาสัมผัสพยัญชนะชิดกันสองคา พบจานวน 84 เพลง เช่น “กี่
เหตุผลอะไร
มากมาย ที่ทาให้เราไม่ควรรักกันแต่ว่าฉันเองไม่สนใจ ขอฟังตัวเองเท่านั้นมัน
อยากจะรักเธอ แม้ตอ้ งเจอเรื่องราวอะไรก็ตาม...” (เพลงรักเธอทั้งชีวิต : ZEAL) คาคู่ ได้แก่ มากกมาย เรื่องราว
1.6.1.2 คาเทียบคู่ คือ คาสัมผัสพยัญชนะสามคาชิดกัน พบจานวน 18 เพลง เช่น
“ในคืนที่ฟ้านัน้ เต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจ สุดสายตา มีแต่เราดวงจันทร์ล่องลอย
และมอบความรักให้กันขอบคุณวันนีท้ ี่คอยดูแลรักฉัน จากหัวใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ...” (เพลงลูกอม : วัชราวลี) คาเทียบ
คู่ ได้แก่ ล่องลอยและ
1.6.1.3 คาทบคู่ คือ คาสัมผัสพยัญ ชนะสองคู่ชิดกัน พบจานวน 13 เพลง เช่น
“ทุกครัง้ ที่เจอ
อะไรดีๆ ก็ ทาให้ ใจนั้น เคลิ้มไปท้อ งฟ้ามีเมฆลอยไปตามลม และน้าทะเลก็ ซัด ทรายนกน้อ ยโบยบิ น ลงมาวนเวีย น
อยู่เคียงกับเราไม่เหงาใจทุกครั้งที่มีอารมณ์ ดีๆ จะมองเหม่อไปสุดฟ้าไกล” (เพลงคิด : ละอองฟอง) คาทบคู่ ได้แก่
นกน้อยโบยบิน
1.6.1.4 คาแทรกคู่ คือ คาสัม ผัสพยัญ ชนะ โดยมีคาคั่ นหนึ่งค าพบจานวน 26
เพลง เช่น “...แค่ได้พบแค่เพียงสบตาฉันก็สุขใจ เมื่อเราได้อยูใ่ กล้ๆ กันอยากให้เป็นอย่างนัน้ เรื่อยๆ ไป...” (เพลงเวลา
ของเรา : ปนัดดา & โอ๊ค สมิทธิ์) คาแทรกคู่ ได้แก่ พบ – เพียง
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1.6.1.5 คาแทรกรถ คือ คาสัมผัสพยัญชนะ โดยมีคาหรือพยางค์อ่นื คั่นกลางสอง
คาพบจานวน 12 เพลง เช่น “...เคยฝันไว้สักวัน เธอจะเป็นคน คนนั้นมีสิ่งนั้น ร่วมกับฉันสิ่งที่คนรักกันนัน้ ควรจะมี จาก
วันนีจ้ นวันสุดท้าย...” (เพลงคงไม่ทัน : สงกรานต์ รังสรรค์) คาแทรกรถ ได้แก่ จาก – จน
1.6.2 สัมผัสสระ
คือ คาคล้องจองที่เกิดจากการใช้คาที่มีเสียงสระเดียวกัน แต่พยัญ ชนะต้นและตัวสะกด
ต่างกัน เป็นการสร้างความไพเราะทางภาษาอีกลักษณะหนึ่ง สัมผัสสระมี 5 ลักษณะ ดังนี้
1.6.2.1 คาเคียง คือ คาที่สัมผัสสระชิดกันสองคา พบจานวน 86 เพลง เช่น “ฟ้า
ยังมีตา ที่ฟ้านาเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันท่ามกลางคืนวัน ที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไป...ถึงล้มก็รู้ว่าฉันยังมีมือ
ของเธอถึงฉันนั้นพลั้งหรือพลาดอะไรไป...” (เพลงมีฟ้า มีดาว มีเธอ : เบิร์ด ธงไชย และดา เอ็นโดรฟิน) คาเคียง ได้แก่
ท่ามกลาง ใจให้ ฉันยัง นั้นพลัง้ อะไรไป
1.6.2.2 คาเทียบเคียง คือ คาที่สัมผัสสระชิดกันสามคา พบจานวน 29 เพลง เช่น
“...ฉันเจ็บทุกการกระทา ที่ทาให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหน ใครจะรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดฉันเป็นคนแพ้แต่แค่ไม่มีน้าตา
ออกมาให้ใครได้รู้ ความจริงที่ซ่อนอยูใ่ นรอยน้าตา...” (เพลงคนแพ้ที่ไม่มนี าตา
้ : เบิร์ด ธงไชย) คาเทียบเคียง ได้แก่ แพ้
แต่แค่ ให้ใครได้
1.6.2.3 คาทบเคียง คือ คาที่สัมผัสสระชิดกันสองคู่ พบจานวน 12 เพลง เช่น “...
จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจ มองไปไม่มีหนทาง ชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม...” (เพลงเรือเล็ก
ควรออกจากฝั่ง: Bodyslam) คาทบเคียง ได้แก่ ล่มลงใช่ไหม
1.6.2.4 คาแทรกเคียง คือ คาที่สัมผัสสระโดยมีคาอื่นแทรกกลางหนึ่งคา พบ
จานวน 74 เพลง เช่น “ก็ไม่รู้ว่าคุณทาบุญด้วยอะไร ถึงดู ดีอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณทาครีมอะไร ผิวคุณจึงดีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่า
คุณน่ะมากับใคร ขอเข้าไปจอยได้มั้ยแต่ที่รู้คือคุณได้ใจไปหมดแล้ว ...” (เพลงแฟน : ลิปตา) คาแทรกเคียง คือ ดี – นี้
ว่า – ทา ไป – ได้
1.6.2.5 คาแทรกแอก คือ คาที่สัมผัสสระโดยมีคาอื่นคั่นกลางสองคา พบจานวน
60 เพลง เช่น “อยากหยุดเวลาของเรา อยากหยุดให้นานเท่านานไม่อยากให้เราสองคนต้องจากกันไม่อยากให้เธอต้อง
ไป อยากกอดเธอไว้ให้นานเพราะไม่รู้จะได้เจออีกเมื่อไร...” (เพลงหยุดเวลา : หมาก ปริญ) คาแทรกแอก ได้แก่ อยาก
– นาน
ไม่ – ได้
2. การใช้ภาพพจน์
การใช้ภ าพพจน์ ห รือ โวหารภาพพจน์ เป็ นศิล ปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่ช่วยทาให้ ผู้รับสารเกิ ดมโนทัศ น์
จินตภาพ และสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา วารุณี พลบูรณ์ (2550 : 10) กล่าวว่า “การใช้
ภาษาภาพพจน์ เป็นการใช้ภาษาเพื่อให้เกิดภาพในใจ ได้ความหมายที่ชัดเจน มีพลัง มีนาหนั
้ ก มีความเข้มข้น น่าสนใจ
สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ” นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความงามทางภาษาในงานประพันธ์อีกด้วย
จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ภาพพจน์ในเพลง 7 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การใช้อุปมา
อุ ป มา คื อ การเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นกั น ระหว่า งของสองสิ่ ง โดยน าลั ก ษณะเด่ น ของสิ่ ง ที่
ต้องการจะเปรียบเทียบมาใช้เพื่อเปรียบเทียบกันให้เกิดภาพ โดยใช้คาเปรียบเทียบ เช่น คล้าย เหมือน ดุจ ดั่ง ประหนึ่ง
ราวกับ ฯลฯ มาเชื่อม จากการศึกษาพบว่า มีการใช้อุปมาในเพลงจานวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 ของจานวนการใช้
ภาพพจน์ทั้งหมด ได้ แก่ คนตายที่ ห ายใจ อาย รัก เธอประเทศไทย แทงข้างหลัง …ทะลุ ถึงหั วใจ Strawberry Crazy
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ฝนนาฬิกา หยุด เงา เช่น “...ฉันนั้นรู้ทันที และรักทันที เธอคือความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้น
ชีวติ เหมือนความฝันที่เกิดขึน้ ตอนลืมตา...” (เพลงหยุด : อัญชลี จงคดีกจิ ) จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้อุปมาว่า ชีวติ เหมือน
ความฝันเป็นการเปรียบเทียบคนๆ หนึ่งที่ได้พบกับคนที่ตนรัก เป็นเหมือนคนในฝัน ซึ่งปกติความฝันจะเป็นเรื่องไม่จริง
2.2 การใช้อุปลักษณ์
อุปลักษณ์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย อาจใช้
คาเชื่อม “คือ” “เป็น” หรือไม่ใช้คาเชื่อมก็ได้ เช่น หัวใจกระดาษ ศึกฟุตบอล จากการศึกษาพบว่า มีการใช้อุปลักษณ์
ในเพลงจานวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 ของจานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด ได้แก่ รักเธอคนเดียวเท่านั้น คงไม่ทัน
ให้ตายสิพับผ่า คือความหวาน หยุด เงา ใจนักเลง พบรักบนความต่าง เช่น “เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา ตัวฉันคุกเข่าสั่น
ไหวใจนักเลงถึงปวดร้าวเจียนตายปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการ...” (เพลงใจนักเลง : สงกรานต์ รังสรรค์ ) จาก
เนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้อุปลักษณ์ว่า ใจนักเลงเป็นการนาจิตใจของผู้ชายมาเปรียบเทียบกับนักเลง ในที่น้ีหมายถึง
คนจริง กล้าคิด กล้าทา และยอมรับผลที่เกิดขึ้น แม้ความรู้สกึ ลึกๆ นัน้ จะเจ็บปวดมากเพียงใดก็ตาม
2.3 การใช้สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบโดยใช้ของสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ใช้ “สีขาว” แทน ความ
บริสุทธิ์ ความดี ความสะอาด หรือ “สีดา” แทน ความมืดมิด ความชั่วร้าย ความสกปรก เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า
มีการใช้สัญลักษณ์ในเพลงจานวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3 ของจานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด ได้แก่ ยอดมนุษย์ ที่
ว่างข้างๆ ตัว มองอะไร เช่น “...คนที่ยอมมาเปลี่ยนความเหงาที่มี ใครกลับเป็นความรักเขาไปอยู่ไหน ได้แต่แอบหวัง
ลึกๆ ในใจใครจะมาแทนที่ว่างข้างๆ ตัว ให้ไม่กลัวเหงารอบๆ กายห้องว่างในใจอ้างว้างมานาน หยุดมันไม่ค่อยไหวใคร
จะมาแทนที่ว่างข้างๆ กายกัน คนนัน้ ที่ฝันมานาน...” (เพลงที่ว่างข้างๆ ตัว : หนึ่ง ETC.) จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้
สัญลักษณ์ว่าห้องว่าง หมายถึง ความอ้างว้าง โดยเฝ้ารอและหวังจะมีใครสักคนมาทาให้หัวใจอบอุน่ ไม่เหงา
2.4 การใช้อติพจน์
อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง เพื่อเสนอภาพให้เด่นชัด มักเป็นการเน้นย้าความรู้สึก ให้เกิดอารมณ์
ซึ่งมีผลต่อจิตใจมากกว่าข้อเท็จจริง จากการศึกษาพบว่า มีการใช้อติพจน์ในเพลงจานวน 13 เพลง คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
จานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด ได้แก่ เรือเล็กควรออกจากฝั่ง มีฟ้า มีดาว มีเธอ รักเธอทั้งชีวิต โลกสมมุติเรื่องเก่าเศร้า
ใหม่ ยอดมนุษย์ ลูกอม ที่สุดท้าย ยิ่งเกลียดยิ่งรัก คนตายที่หายใจ อรุณสวัสดิ์ คิด ฝนนาฬิกา เช่น “...หกสีหกวันทางาน
เหน็ดเหนื่อยทุกวันลูกตาแทบหลุดขอเว้นวันอาทิตย์ซักวัน ขอหนึ่งวันให้ฉันได้หยุดยอดมนุษย์เก่งกล้าเพียงใด ก็จะต้องพัก
กายไม่ให้พังให้ทรุดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ ต้องดูแลไว้ไม่ให้มันชารุด...” (เพลงยอดมนุษย์ : 3.50 (สามบาทห้าสิบ))
จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้อติพจน์ว่า ลูกตาแทบหลุด เป็นการกล่าว เกินจริง เพราะการทางานต่อให้ทาจนเหนื่อยแค่
ไหนก็ไม่สามารถทาให้ลูกตาหลุดออกมาได้ ใช้ส่อื อารมณ์เพื่อให้เห็นถึงภาพของการทางานหนักและเหน็ดเหนื่อย
2.5 การใช้บุคลาธิษฐาน
บุคลาธิษฐานคือ การใช้ภาษาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่กระทากิริยาอาการ หรือ
มีความรู้สกึ เช่นเดียวกับมนุษย์ จากการศึกษาพบว่า มีการใช้บุคลาธิษฐานในเพลงจานวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 ของ
จานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด ได้แก่ เรือเล็กควรออกจากฝั่ง คนเดียวเท่านั้น มีฟ้า มีดาว มีเธอ ความเจ็บยังคงหายใจ
อยากโดนเป็นเจ้าของ เกิดมาเพื่อรักเธอ สมรภูมิสุดท้าย อยากหยุดความเหงา เช่น “...ความเจ็บ มันยังคงหายใจอยู่เบา
เบาตรงนี้ที่หัวใจ นี่คอื ตัวการที่สร้างน้าตาความเจ็บ มันยังคงรบกวนอยู่หมดแล้วหนทางจะรักษา มันเป็นส่วนหนึ่งของใจ
ทางเดี ย วที่ มั น จะตาย...คื อ ตายกั บ ฉั น ” (เพลงความเจ็ บยั ง คงหายใจ : อ๊ อ ฟ ปองศั ก ดิ์ ) จากเนื้ อ เพลงข้ า งต้ น มี
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การใช้บุคลาธิษฐานว่า ความเจ็บมันยังคงหายใจอยู่ โดยนาความเจ็บปวด ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เป็นเพียงนามธรรมใช้
แสดงความรู้สึก มาแสดงอาการเหมือนคนที่กาลังหายใจอยู่ แสดงถึงความเจ็บปวดนั้นยังคงอยู่ไม่ลบเลือนไปจากใจ
ส่วนความเจ็บมันยังคงรบกวนอยู่ ก็นาความเจ็บปวดมาแสดงอาการเหมือนคนที่คอยมารบกวน ไม่ยอมจากไปไหน
2.6 การใช้ปฏิปุจฉา
ปฏิปุจฉา คือ การใช้คาถาม โดยไม่หวังคาตอบ ผู้ถามมีเจตนาจะเรียกร้องความสนใจมากกว่า
ต้องการคาตอบหรือกระตุ้นให้คิด จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ปฏิปุจฉาในเพลงจานวน 58 เพลง คิดเป็นร้อยละ 58
ของจานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด เช่น “...จากวันที่เราแยกทาง เธอจะรู้บ้างไหมในใจของฉันมันยังคงคิดถึงเธอ
กลับมาหาฉันได้ไหมนะคนดี ยังอยู่ตรงนี้ เก็บรักเก็บใจไว้ให้เธอโปรดกลับมาหาฉันได้ไหมฉันยังรอเธอชั่วชีวิตนี้ มีแต่
เธอ ฉันยังรักเธอ คนเดียว” (เพลงเยาวราช : แมว จิรศักดิ์) จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้ปฏิปุจฉาว่า “เธอจะรู้บ้าง
ไหม” “กลับมาหาฉันได้ไหมนะคนดี” “โปรดกลับมาหาฉันได้ไหมฉันยังรอเธอ” เป็นการตั้งคาถามกับหญิงคนรักที่แยก
ทางกันไปแล้ว แต่ก็ยังคงรักและรอให้ผู้หญิงกลับมาหาตนอยูด่ ้วยกันเหมือนเดิม
2.7 การใช้ปฏิวาทะ
ปฏิวาทะ คือ การนาคาหรือสิ่งที่ตรงกันข้าม หรือความหมายขัดแย้งกันมาเข้าคู่กัน จากการศึกษา
พบว่า มีการใช้ปฏิวาทะในเพลงจานวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 2 ของจานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด ได้แก่ รักเธอ
ประเทศไทย อยากหยุด ความเหงา เช่น “ร้อนก็ต้องมีเหน็ บหนาว เช้าก็ต้อ งมีมืดมิด เมฆที่เคยปิ ดฟ้าก็ต้อ งผ่านไป
หมุนเวียนวนอยู่อย่างนั้น โลกไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวฉันเข้าใจได้ดีทุกอย่าง...” (เพลงอยากหยุดความเหงา : บอย พิษณุ
นิ่มสกุล) จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้ปฏิ วาทะว่าร้อนซึ่งเป็นคาตรงข้ามกับเหน็บหนาว และเช้าตรงข้ามกับมืดมิด
ในที่นี่มืดมิดคือเวลาตอนกลางคืนนั่นเอง
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม : กรณี ศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ต 2557 Music
Sanook.com จานวน 87 เพลง สรุปได้ว่า การใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยมนี้มีการใช้คาที่สร้างความไพเราะ
และนิยมใช้คาสั้นๆ ง่ายๆ ในบทเพลง ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้คาภาษาปาก การใช้คาภาษาต่างประเทศ การใช้คา
สแลง การใช้คาซ้า การใช้คาอุทาน และการใช้คาสัมผัส โดยพบการใช้คาสัมผัสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.24 ของ
จ านวนการใช้ถ้ อ ยค าทั้ งหมด และพบค าอุ ท านน้อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1.04 ของจ านวนการใช้ถ้ อ ยค าทั้ ง หมด
นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาภาพพจน์เพื่อสร้างสุนทรียภาพและจินตภาพด้วย ซึ่งพบการใช้ภาษาภาพพจน์ 7 ลักษณะ
คือ การใช้อุปมา การใช้อุปลักษณ์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้อติพจน์ การใช้บุคลาธิษฐาน การใช้ปฏิปุจฉา และการใช้
ปฏิวาทะ โดยพบการใช้ปฏิปุจฉามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 ของจานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด และพบการใช้ปฏิวา
ทะน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2 ของจานวนการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ทาให้เห็นว่า เพลงไทยสากลสมัยนิยมจะเป็นเพลงที่ฮิตติดชาร์ตหรือได้รับความ
นิยมจากผู้ฟังในปัจจุบันได้นั้น จาเป็นที่เนื้อเพลงจะต้องประกอบไปด้วยการใช้คาสั้นๆ ง่ายๆ และมีความหมายที่ผู้ฟั ง
สามารถเข้าใจทันที คาที่ใช้มักจะเป็นคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่ได้เป็นคาศัพท์ชั้นสูง แต่จะเป็นคาศัพท์สมัยใหม่ นิยม
ใช้คาภาษาปากและคาภาษาต่างประเทศปะปนในเพลง เนื่องจากสื่อสารได้ง่ายและแสดงถึงความสามารถในการใช้
ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเพลงนัน้ จะต้องมีการใช้คาสัมผัสพยัญชนะและสระอยูใ่ นเพลงเดียวกันเสมอๆ ซึ่งนิยมใช้
คาคู่และคาเคียงมากที่สุดเป็นสัมผัสใน เนื่องจากการใช้คาสัมผัสพยัญชนะและสระเหล่านี้จะทาให้เกิดความคล้องจอง
ไพเราะ คาและความไหลลื่น มีชวี ติ ชีวา และกระทบใจผู้ฟัง ดังที่ นพพร ด่านสกุล (2555 : 367) กล่าวไว้วา่ “การใช้คา
สัมผัสเชื่อมวรรคเชื่อมบทนั้นเป็นใช้คาสัมผัสบังคับซึ่งเรียกกันว่าสัมผัสนอกนั้น ส่งผลต่อความไพเราะงดงามได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่การใช้คาสัมผัสภายในวรรคซึ่งเรียกกันว่าสัมผัสในนั้นเป็นการใช้คาสัมผัสที่เป็นอิสระจึงส่งผลต่อความ
ไพเราะงดงามได้อย่างน่าสนใจ” ในขณะเดียวกันเนื้อเพลงจะต้องประกอบไปด้วยการใช้ภาษาภาพพจน์ ภาพพจน์ที่พบ
มากที่สุดคือ การใช้ปฎิปุจฉา เป็นการใช้คาถามโดยไม่หวังคาตอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอื้อนจิตร สัมนา
(2546 : 48) ที่ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมของวัยรุ่นไทย (พ.ศ. 2545) พบว่า “โวหาร
แบบปฏิปุจฉามีปรากฏมากที่สุด 87 เพลง จากเพลงไทยสากล 123 เพลง การที่ เพลงไทยสากลยอดนิยมของวัยรุ่นมี
โวหารประเภทนี้มากที่สุด น่าจะเป็นการสะท้อนบุคลิกภาพของวัยรุ่นได้หลายลักษณะ ความช่างซักช่างถามมาตั้งแต่
สมั ย เด็ ก ความอยากรู้อ ยากเห็ น จึงถามเพื่อหาคาตอบ ยึด เพื่อ นเป็ น หลั ก มากกว่าครอบครัว ไม่มั่ น ใจในตนเอง
สับสน” ดังนั้นจึงทาให้เพลงไทยสากลสมัยนิยมนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นมากเป็นพิเศษ เพราะเนื้อเพลงจะ
ปรากฏลักษณะคาถามที่ไม่หวังคาตอบอยู่เป็นจานวนมากและสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้การ
ใช้ปฏิปุจฉายังช่วยเรียกร้องความสนใจของผู้ฟัง ทาให้ผู้ฟังรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลงๆ นั้นในขณะฟังอีกด้วย
ส่วนการใช้ภาพพจน์ลักษณะอื่นๆ นั้นมีส่วนช่วยทาให้เนื้อเพลงต่างๆ กลายเป็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในใจของผู้ฟัง
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าและความอนุ เคราะห์ เป็ น อย่ า งสู ง จากรอง
ศาสตราจารย์ ดร. สนม ครุฑเมือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
คาแนะนาและให้ขอ้ คิดเห็น ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทาให้การศึกษานีม้ คี วามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน: การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่า
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
Chiang muan Tai Lue textiles: promotion and preservation of intangible
cultural heritage, value and sustainable development
วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ1*
Wimonrekha Sirichairawan1*
บทคัดย่อ
ผ้าทอไทลื้อ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่า จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และมีการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน จึงควรมีมาตรการส่งเสริมและรักษาให้คงอยู่จาก
รุ่น สู่ รุ่น หน่ว ยงานและภาคส่ ว นต่ างๆ ต้อ งมีก ารบู รณาการ เช่น การส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุม ชน การ
พัฒ นาการผลิตและออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ระบบบริหารจัดการ และการให้ความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น
พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ให้คงอยู่
สืบสานและถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการล่มสลายทางวัฒนธรรมและธารงไว้ซึ่ง
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมที่ดงี ามสืบต่อไป
คาสาคัญ: กฎหมาย ผ้าทอไทลื้อ เชียงม่วน มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม

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. 2 5 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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บทนา
ประชากรในพื้นที่สว่ นใหญ่ของอาเภอเชียงม่วนเป็นคนไทลื้อซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทกลุ่มหนึ่งที่มีภูมิลาเนาเดิม
อยู่ในเขตสิบสองพันนา (ปัจจุบันอยูใ่ นเขตมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อ
ได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานหลายครั้ง ในประเทศไทย ชาวไทลื้อได้เข้ามาตัง้ ถิ่นฐานอยูใ่ นเขตจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา
แพร่ เชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ไทลื้อ คือ ผ้าซิ่นของผู้หญิงไทลื้อที่เรียกว่า “ซิ่นตา” ซึ่ง
เป็นผ้าซิ่นที่มี 2 ตะเข็บ มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนคือ หัวซิ่ นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสี ตีนซิ่นสีดา
ความเด่ น อยู่ที่ตั ว ซิ่ น ซึ่ ง มีริ้ว ลายขวางสลั บ สี ส ดใส และตรงช่ว งกลางมี ล วดลายที่ ทอด้ ว ยเทคนิค เกา ะหรือ ล้ ว ง
(Tapestry Weaving) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ลายน้าไหล” ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อน แต่ทาให้เกิดลวดลาย และ
สีสันงดงามแปลกตา และเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่แตกต่างจากผ้าซิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ไทกลุ่มอื่นๆ และนอกจาก
ผ้าซิ่นแล้ว ชาวไทลื้อทอผ้าชนิดอื่น ๆ เช่น ผ้าหลบ และตุง เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ชาวไทลื้อบ้านท่าฟ้า
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 2, บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 6, บ้านห
ล่าย หมู่ 7, บ้านฟ้าใหม่ และบ้านฟ้าสีทอง หมู่ 11 ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อแต่อดีตเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทอผ้าลายไทลื้อ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ลวดลาย
น้าไหล ลายของช้าง นก หงส์ คนเรือ เป็นต้น สีที่นามาทอเป็นตุงในอดีตคือสีขาวและสีครีม
ในอดีตกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านท่าฟ้า เคยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ.2548 และเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
ดีเด่น ในโครงการหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี พ.ศ.2554 แต่ในปัจจุบันพบว่า เกิดปัญหาด้านการประยุกต์ลาย
ผ้าซึ่งกระทบต่อ มรดกทางวัฒ นธรรมดั้งเดิ ม ที่มีคุณ ค่า ปัญ หาด้ านการอนุรัก ษ์กั บกลไกการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ภายใต้การอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยม
ขาดการประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อหรือสั่งผลิตลดลง และส่งผลให้เยาวชนในชุมชนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ เป็นผู้สืบทอด
วิธีก ารทอผ้ าและตุ ง ไทลื้อ ในชุม ชนจึ ง เหลือ เพี ย งผู้ สู งอายุ จ านวนหนึ่งที่ มีอ งค์ ค วามรู้ แ ละภู มิปั ญ ญา หลงเหลื อ
เครื่อ งมือที่ ใช้ในการทอผ้าและตุงไว้ใต้ถุ นบ้ านจานวนเพียงไม่กี่ห ลัง หากเป็น เช่น นี้ต่อ ไปมรดกทางวัฒ นธรรมอั น
ทรงคุณค่าของการทอผ้าและตุงไทลื้อต้องสูญหายไปอย่างเสียดาย
ดั ง นั้น เพื่ อ ศึ ก ษาวิเคราะห์ ประเด็ น กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริม และรั ก ษามรดกภู มิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อให้สืบทอดในชุมชนโดยไม่ถูกนาไปใช้
ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ทอผ้าไทลื้อและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นิสิตและชุมชม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญา เพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน”และนาผลการดาเนินการที่ดีไปปรับใช้กับชุ มชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดทาโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจาปี 2559 ภายใต้ช่ือโครงการวิจัย “ผ้าทอไทลื้อเชียง
ม่วน : การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ” โดยการบูรณาการองค์
ความรู้ดา้ นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 1. ด้านการวิจัย มุง่ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณีของผ้าทอไทลื้อ 2. ด้านการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
โดยการจัดโครงการให้บริหารวิชาการแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชนและ/หรือ
การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุนและการบริหารค่าตอบแทน กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน
เป็นต้น 3. ด้านการบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
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ทางวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อให้คงอยู่ สืบสานวิธีการทอผ้าโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนเพื่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
2. เพื่ออนุรักษ์ภู มิปัญ ญาและมรดกทางวัฒ นธรรมการทอผ้าไทลื้อให้สืบทอดในชุมชนโดยไม่ถูกนาไปใช้
ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ ผู้ทอผ้าไทลื้อและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นิสิตและชุมชม ตามปณิ ธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญา
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
5. เพื่อนาผลการดาเนินการที่ดไี ปปรับใช้กับชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในปัจจุบันแนวความคิดในการผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และคนในชุมชน
สามารถช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ ถือ
เป็นแนวความคิดที่มีความส าคัญ อย่างยิ่งสอดคล้องกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559) โดยยึดแนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ เพื่อให้สังคมอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และมีภูมคิ ุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหา
และการพั ฒ นาทั้ งทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มพร้อ มกั น ทุ ก ด้ า น
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ จึงต้องผนึกกาลังดาเนินงานการเสริมความเข้มแข็ง
ให้ กับชุมชนในการแก้ไขปัญ หาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้น และสร้างกระบวนการทางานแบบมีส่ วนร่วม
รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทาและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนาไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ปัญหาอันสาคัญประการหนึ่งของชุมชน คือ การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ไม่ให้ ถู กกลืน กลายและเปลี่ ยนแปลงไปตามกาลสมั ย แต่ ในขณะเดี ยวกั นควรให้ มีก ารปรับตั วและประยุก ต์ใช้ให้
สามารถดารงคงอยู่อย่างภาคภูมิ ซึ่งต้องใช้แนวคิดทางด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ มี
คุณค่าและมูลค่า ปลูกฝังสานึกของชุมชนให้หวงแหนและชุมชนสามารถต่อยอดด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สืบไป
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วิธีวิทยาการวิจัย
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ความเป็นมาของไทลื้อในแต่ละท้องที่ ความเชื่อ ลวดลาย และการใช้งานของผ้าทอไท
ลื้อ ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ถึงรูปแบบของการให้ความคุ้มครองผ้า
ทอไทลื้อดั้ งเดิม ที่ ทรงคุณ ค่าไม่ให้สู ญ หายไป ศึก ษาแนวทางที่ เกี่ ย วข้องกั บการส่งเสริ มวิส าหกิ จผ้ าทอไทลื้อ เพื่ อ
พัฒนาการรวมกลุม่ ผู้ทอผ้าไทลื้อที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน

ผลการศึกษา
1. ความเป็นมาของผ้าทอไทลือ้ และผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน
ในอดีตชาวไทลื้อ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชาวลื้อ ได้พากันอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูน
นาน ผ่านทางลุ่มแม่นาโขงเข้
้
ามาในประเทศไทย และต่างแยกย้ายกระจัดกระจายไปตัง้ รกรากถิ่นฐานตามจังหวัดต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง น่าน และพะเยา ผู้หญิงไทลื้อสมัยโบราณหากโตมาจนพอจา
ความได้ จะทอผ้าไว้ใช้เองทุกคน เพราะในอดีตชาวบ้านจะทอผ้าเองเพื่อนามาเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ หรือเป็นที่นอนหมอน
มุง้ เนื่องจากไม่มเี งินมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ซึ่งการทอผ้าจากฝ้ายที่ปลูกไว้ใช้เองนี้เป็นที่นยิ มมากกว่าการซื้อผ้าทอ
โดยผู้หญิงไทลื้อเรียนรู้การทอผ้ามาจากบรรพบุรุษของตนเอง ตกทอดเป็นมรดก ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสืบทอดจากรุ่น
สู่รุ่น ลวดลายบนผ้าทอลายแรกมัก เริ่มต้นฝึกทอลายดั้งเดิม คือ ลายเกาะขอ และ ลายผักแว่น สีสันบนผ้าทอจะมี
หลากสี หลากลวดลาย ตามความชอบของแต่ละคน ทาให้ผ้าทอจะมีความแตกต่างกันไป แต่ลายพื้นฐานของผ้าทอคือ
ลายเกาะขอ และลายผักแว่น เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอไทลื้อ
ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน จึงเป็นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานหลายชั่วอายุคน นับตั้งแต่บรรพบุรุษ ไทลื้อที่
อพยพมาจากสิบสองปันนา บางส่วนได้ย้ายมายังจังหวัดพะเยา และแยกย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆ เช่น อาเภอเชียงม่วน
และอาเภอเชียงคา บรรพบุรุษที่ย้ายมาตัง้ รกรากอยู่ที่อาเภอเชียงม่วนนี้ เพราะเห็นว่าเป็นพืน้ ที่มีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์
ลายผ้าทอจึง มีประวัติค วามเป็น มาจากเรื่องราวของชาวไทลื้อ ในสมัยก่ อน เกิด เป็ น ลายผั กแว่น และลายเกาะขอ
(เทคนิคการเกาะ ล้วง) และลายมุก (เทคนิคการขิด จก) มีความหมายว่าเกาะกลุ่ม อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นเอง
ต่อมามีการคิดค้นลายขึ้นมาใหม่จากแรงบันดาลใจของผู้ทอที่เห็นจากธรรมชาติ คือ ลายน้าไหล สื่อถึงความอุดม
สมบูรณ์ของแม่น้าโขง, ลายหางปลา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ของแม่น้าในบริเวณที่ชาวไทลื้ออพยพไปอยู่อาศัย และ
นอกจากนี้ผู้หญิงไทลื้อในสมัยก่อนยังต้องเรียนรู้การย้อมผ้าด้วยสีที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถหาได้ในสมัย
นัน้ เช่น จากต้นไม้ หรือดอกไม้ สีที่นิยมในการย้อมคือ สีคราม สีเขียว สีดา และสีมว่ ง
2. ลวดลาย และความเชื่อมโยงกับชุมชน และความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ลวดลายของผ้าทอไทลื้อ แตกต่างกันไปประเภทของผ้าทอตามความเชื่อและวัตถุประสงค์การใช้งาน แยก
ออกได้ดังนี้
ผ้าทอกับการแต่งกาย ได้แก่ ผ้าโพกศีรษะ เสื้อไทลื้อ ผ้าซิ่น และถุงย่าม
ผ้าทอที่เป็นเครื่องนอน ได้แก่ ที่นอน, ผ้าปูที่นอน, หมอน, มุง้ , ผ้าห่ม และผ้าม่าน (ผ้ากั้ง)
ผ้าทอในพิธีกรรม ได้แก่ ผ้าห่อคัมภีร์, ผ้าจีวร, ผ้าเช็ด, ผ้ามุงบน-ผ้าแท่นสังฆ์-ผ้ามุงสังฆะ และตุงไทลื้อ
จากการสารวจในพื้นที่เชียงม่วน พบว่า ยังมีการทอผ้าเหลืออยูแ่ ค่เพียงไม่กี่อย่างดังนี้
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1. ผ้าโพกศีรษะ หรือ ผ้าเคียนหัว เป็นการทอผ้าสีพื้น ไม่มีลวดลายใดๆ ในวัฒนธรรมไทลื้อ มักถือเรื่องศีรษะ
เป็นเรื่องสาคัญ เชื่อว่าเป็นที่สถิตของขวัญ หากไม่เคียนผ้าไว้ขวัญจะหนี ทาให้ไม่สบายได้ ผ้าเคียนหัวของบ้านท่าฟ้า
อาเภอเชียงม่วนมีสีขาวเท่านัน้ ส่วนของที่อาเภอเชียงคาจะเป็นสีชมพูหวานๆ
2. เสื้อไทลื้อ (เสื้อ ปั้ด ) เป็ นการทอผ้าสี พ้ืน ไม่มีล วดลาย แต่งแถบใช้ผ้าที่ ได้จ ากการทอลายขิด จากการ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ เสื้อปั้ดที่แต่งแถบสวยงาม จะใช้สวมเพื่อไปงานเทศกาลที่สาคัญ ส่วนเสื้อปั้ดที่ไม่แต่งแถบ จะใช้ใส่
อยู่บ้าน หรือไปทาสวนไร่นา
3. ผ้าซิ่น จะมีลวดลายดั้งเดิมของอาเภอเชียงม่วน เรียกว่า ลายเกาะขอ แต่หากเป็นชาวไทลื้อเมืองน่านจะ
เรียกว่าลายน้าไหล นอกจากนี้ยังมีลายเกาะผักแว่น, ลายเกาะหางปลา, โดยการทอจะมีสีสันลวดลายสลับกันเป็นริว้ ๆ
โดยใช้สีแดง สีเขียว และสีเหลือง ทอลวดลายสีสันสลับกันไป เทคนิคการทอผสมถักนี้จะทาให้ผืนผ้าทอของคนไทลื้อมี
โครงสร้างที่แข็งแรงมาก
4. ถุงย่าม จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นด้านลายและการใช้สี จะมีเส้นยืนเป็นเส้นด้ายสีแดง มีสี
เขียวเหลือง และขาว ใช้สะพายทุกโอกาส
5. ผ้าปูที่นอน หรือ ผ้าหลบ มีเอกลักษณ์ด้วยการใช้เทคนิคขิดหรือจก โดยมี “หมาย” ที่อยูท่ างปลายเท้าซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ว่าอยู่ทางด้านปลายเท้า และเป็นการแสดงถึงส่วนไหนปลายเท้า ส่วนไหนอยูห่ ัว
6. ผ้าเช็ดหน้า เป็นผ้าที่ใช้มากในชีวิตประจาวันของชาวไทลื้อ มีหลายขนาด ทั้งผ้าเช็ดหลวง ใช้ในการถวาย
เป็นสังฆทานแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว, ผ้าเช็ด ใช้เป็นผ้าพาดบ่าเฉพาะผู้ชายเมื่อมีงานพิธีเป็นทางการ และ ผ้าเช็ดน้อย
ใช้เป็นผ้าปูพนื้ กราบพระ หรือซับหน้า หญิงสาวมักทอผ้าเช็ดน้อยให้กับคู่รัก
7. ตุง เป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ หมายถึง “ธง” เป็นสัญลักษณ์ของความดี ศิริมงคล เป็นสื่อนาวิญญาณผู้
ล่วงลับไปแล้วที่มีผู้ถวายตุงให้ข้นึ สู่สวรรค์ หรือพ้นจากความทุกข์ทรมานเนื่องมาจากวิบากกรรม ตุงของไทลือ้ จะมีลาย
ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ รูปปราสาท แวดล้อมด้วยรูปต้นไม้ นก ดอกไม้ คน ช้าง ม้า
ชาวไทลื้อจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการทอผ้าอยู่อีกประการ คือ หากคนทอผ้าตาย ลูกหลานจะต้องเผาผ้า
ทอของคนๆ นั้น ตามไปด้วย ด้วยมีความเชื่อว่าจะได้ข้ึนสวรรค์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเชื่อ
ของชาวไทลื้อ และอีกความเชื่อคือ หากผู้หญิงไทลื้อต้องการออกเรือน จะต้องทอผ้าเป็ นถึงจะออกเรือนได้
เรียกว่าเป็นคุณสมบัตขิ องผู้หญิงไทลื้อเมื่อถึงวัยที่พร้อมจะออกเรือน
3. กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมกรณีผา้ ทอไทลื้อ
จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณี ของผ้าทอไทลื้อ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องของ
กฎหมายตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะพบความเกี่ยวข้ องและเชื่อมโยงกันใน 2 ลักษณะ คือ 1. ด้าน
การอนุรักษ์และคุ้มครอง และ/หรือ 2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้
3.1 กฎหมายด้านการอนุรักษ์และคุ้มครอง
- พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559
กฎหมายส่งเสริม และรัก ษามรดกภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม (มาตรา 3)ให้ ค วามหมายค าว่า “มรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม” ไว้วา่ “ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่าน
บุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรูส้ ึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกัน
มาจากคนรุน่ หนึง่ ไปยังคนอีกรุน่ หนึ่งโดยอาจมี การปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน”
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ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม และรักษาตามพระราชบัญญัติน้ีซึ่งต้องมี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (มาตรา 4)
1. วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
2. ศิลปะการแสดง
3. แนวปฏิบัตทิ างสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
4. ความรู้และการปฏิบัตเิ กี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม
6. การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสูป้ ้องกันตัว
7. ลักษณะอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎหมายฉบั บ นี้ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการส่ งเสริ ม และรัก ษามรดกภู มิ ปัญ ญาทางวั ฒ นธรรม ประจ า
กรุงเทพมหานคร หรือประจาจังหวัด บทบาทหน้าที่ประการสาคัญ คือ การยื่นเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่
เห็นสมควรได้รับการขึ้นบัญ ชีมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมต่อกรมส่งเสริมวัฒ นธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณา (มาตรา 20) ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้น
บัญชีมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 22)
ถือได้ว่าพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายที่มี
ความสาคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม คือ
1. ทาให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการคุ้มครองมรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อให้สอดคล้องกั บ
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการปกป้ อ งคุ้ ม ครองมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม (Convention for the Safeguarding of
Intangible Cultural Heritage) ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การ
ยูเนสโก ที่ต้องการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งสืบทอดกันมาตัง้ แต่บรรพบุรุษ
2. เป็นการรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งป้องกันการนามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์อย่างบิดเบือน หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ระบุแหล่งที่มา
3. ทาให้สามารถนาความรู้ทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้ และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มผี ลในภาคปฏิบัติและการดาเนินการให้
เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีผ้าทอไทลื้อ
ผ้าทอไทลื้อ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จัดอยู่ในลักษณะงานช่างฝีมอื ดั้งเดิม ประเภทผ้าและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในปี พ.ศ.2555 และเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 25 ได้บัญญัติว่า “ให้บรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ” ดังนั้น
ผ้าทอไทลือจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ข้ึนบัญชีไว้แล้ว ตาม มาตรา 4 (5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ประกอบมาตรา 25 ดังกล่าว
ผู้วิจัยเห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์
หลักในการปกป้องไม่ให้มีการนามรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนหรือไม่เหมาะสม และอาจเป็น
เหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไป ดังที่ปรากฏในมาตรา 24 ที่บัญญัติวา่ “เมื่อปรากฏว่า
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มีการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่ขึ้นบัญ ชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อมีคาสั่งให้ระงับการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือ
เป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกคาสั่งระงับการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายนั้นได้” ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะพบว่า สภาพบังคับและผลของการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม คือ ห้ามการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ข้ึน
บัญชีไว้ เมื่อพิจารณาจากกรณีของผ้าทอไทลื้อซึ่งเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ได้ถือว่าได้รับการขึน้ ทะเบียนหรือการขึ้น
บัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ จึงส่งผลให้ผ้าทอไทลื้อได้รับการคุ้มครองมิให้ผู้ใดกระทาการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างไรก็ดี คาว่า “ก่อให้เกิดความเสียหาย” เป็นถ้อยคาที่ตอ้ งมีการพิจารณาและวินจิ ฉัย จากข้อเท็จจริง
และผลที่อาจก่อให้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทานั้นๆ ประกอบ โดยเป็นอานาจของคณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมที่จะพิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อมีคาสั่งให้ระงับการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายดังกล่าวได้ ซึ่งในทางปฏิบัตอิ าจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้และการตีความ ตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
คือ การนาศิลปะการแสดงโขนโดยนาตัวละคร “ทศกัณฐ์” ไปทากิจกรรมหยอดขนมครก ขับโกคาร์ท ถ่ายเซลฟี่ ขี่บั้ง
ไฟ ร่วมร้องและร่วมแสดงด้ วยโดยใส่ชุดโขนมาประกอบการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเชิญ ชวนให้ ผู้คนสนใจมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย จนก่อให้เกิดการถกเถียงในสังคมว่า เหมาะสมหรือไม่ และควรมีแนวทางอย่างไรในการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งฝ่ายอนุรักษ์เห็นว่าเป็นการกระทาที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้ว ในขณะที่อีกฝ่ายกลับมีความเห็นว่า ไม่น่าจะเสียหาย เพราะเป็น
มุมมองแบบใหม่ในการโปรโมทการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย และทาให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจของดัง้ เดิม ซึ่งจะเห็นได้วา่
นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของปัญหาการตีความที่ไม่ตรงกัน
นอกจากปัญหาในการใช้การตีความตามบทบัญญัติมาตรา 25 ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีปัญหาใน
ด้านสภาพบังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้เพราะตามกฎหมายดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษในกรณีทีพบว่ามี
การกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชี และคณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีคาสั่งให้ระงับการกระทาที่ก่อให้เกิด
ความเสีย หายดังกล่าวแล้ ว แต่ผู้ กระทาไม่ปฏิบัติตาม กรณี เช่น นี้จะมีสภาพบังคับอย่างไร เพราะตามบทบัญ ญั ติ
ดังกล่าวไม่มกี ารกาหนดบทลงโทษหรือมาตรการบังคับไว้
ดังนั้นหากต้องการให้ กฎหมายฉบั บนี้เป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประจาจังหวัด ควรกาหนดนโยบายและแผน
ส่งเสริม และรัก ษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมตามมาตรา 10 (2) อย่างชัดเจนเป็ น รูปธรรม รวมทั้ งการ ออก
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา 10 (8) และมี
กลไกกากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา 10 (10) และ
ประการสาคัญ ควรมีการบูรณาการและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ตระหนักถึง คุณค่า และมีการสืบทอด
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการให้ภาคประชาสังคมและส่วนท้องถิน่ เข้า
มามีบทบาทขับเคลื่อนร่วมด้วย

2865

Proceedings

- พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2546
กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น หากพิจารณาโดยทั่วไปอาจ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม แต่ผู้วิจัยเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวมีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
รักษามรดก ภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม โดยเฉพาะกรณี “ผ้า ทอไทลื้อ ” เป็ น มรดกภู มิปัญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ นิยามคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ไว้วา่ ชื่อ
สั ญ ลั ก ษณ์ หรือ สิ่ ง อื่น ใดที่ ใช้เรี ย กหรือ ใช้แ ทนแหล่ งภู มิ ศ าสตร์ และที่ ส ามารถบ่ งบอกว่า สิ น ค้ าที่ เกิ ด จากแหล่ ง
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว และคาว่า “แหล่ง
ภูมิศาสตร์” หมายความว่า พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ
แม่นา้ ลาน้า เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทานองเดียวกันด้วย
สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะเป็นสินค้าที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยม เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ
หรือมีลั ก ษณะเฉพาะที่ เกิ ด จากสภาพสิ่ งแวดล้ อ มทางภู มิศาสตร์ เช่น ดิน ฟ้ า อากาศ ของแหล่ งภู มิศ าสตร์นั้น ๆ
ตลอดจนทักษะความชานาญและภูมปิ ัญญาของกลุ่มคนในแหล่งภูมศิ าสตร์นั้นๆ ดังนัน้ สิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์จะเกิดขึ้น
ได้ก็ ต่อเมื่อมีองค์ ประกอบสาคั ญ สองประการ คื อ “ธรรมชาติ ” กั บ “มนุ ษย์ ” ในแหล่งหรือท้ อ งที่ นั้น ๆ กล่ าวคื อ
ธรรมชาติสร้างสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุดิบให้แก่การผลิตสินค้า ส่วนมนุษย์เป็นผู้ใช้ทักษะ ความชานาญ และภูมิปัญญาใน
การผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นนั้ ก่อให้เกิดสินค้าที่มคี ุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ สิทธิในสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นสิทธิชุมชน หรือ สิทธิของกลุ่มคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ผลิตสินค้านั้น มิใช่สิทธิของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเหมือนกับกรณีลขิ สิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคล
หนึ่งบุคคลใด แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพืน้ ที่ทางภูมศิ าสตร์นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตที่อาศัย
อยู่ในสถานที่หรือแหล่งภูมิศาสตร์ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์นั้นเท่านั้นที่มีสิทธิผลิต
สินค้าดังกล่าวโดยใช้ช่อื ทางภูมศิ าสตร์นั้นได้ ผู้ผลิตคนอื่นที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์ จะไม่สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ช่ือ
แหล่งภูมิศาสตร์เดียวกัน มาแข่งขันได้ จึงอาจเรียกว่าสิทธิเช่นนี้ว่า “สิทธิชุมชน” ซึ่งไม่สามารถนาสิทธิที่ได้รับไป
อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ตอ่ ได้ ผู้ที่อยูใ่ นพืน้ ที่แหล่งภูมศิ าสตร์เท่านัน้ ที่มีสทิ ธิใช้สิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์นั้นได้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค เพราะทาให้ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าตามที่ตนต้องการ จากฉลากหรือชื่อที่ใช้รวมไปถึงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ด้าน
การคุ้มครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพราะการแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของชุม ชนอื่นๆ ที่ผลิต
สินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมถือเป็นการกระทาที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด เพราะสามารถสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งทีท่ าให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษต่างไปจากสินค้าแบบเดียวกันที่ผลิตขึ้นจากแหล่งอื่นอย่างไร
นอกจากนี้ยั งก่ อ ให้ เกิ ดกลไกการดู แลรักษามาตรฐานของสิ นค้ า เพราะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลั กษณะ
เหมือนเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า เนื่องจากเงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครองในสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และตัวสินค้า เช่น วิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช้
ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินค้าจากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมีส่วนอย่างมากในการช่วยกันรักษาคุณภาพ
หรือชื่อเสียงของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนนั้นๆไว้ ประการสาคัญ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถเสริม สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและรักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าของชุมชนและ
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ท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรู้สกึ ผูกพันและภาคภูมิใจในถิ่นกาเนิดและเป็นการช่วยรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมได้
อีกทางหนึ่ง
กรณีผ้าทอไทลื้อ
เนื่องจากวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อในประเทศไทยมีการกระจายตัวตัง้ ถิ่นฐานอยู่ในหลายจังหวัดทั้งในจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง ซึ่ง แต่ละชุมชนมีภูมิปัญ ญาวัฒ นธรรมการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ คือ ผ้าซิ่นของผู้หญิงไทลื้อที่เรียกว่า “ซิ่นตา” ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มี 2 ตะเข็บ มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย
3 ส่วนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสี ตีนซิ่นสีดา ความเด่นอยู่ที่ตัวซิ่น ซึ่งมีรวิ้ ลายขวางสลับสีสดใส และตรง
ช่วงกลางมีล วดลายที่ ทอด้ วยเทคนิค เกาะ-ล้ วง, ขิด-จก เป็ นลายเรขาคณิ ต ลายรูปสั ตว์ในวรรณคดี ลายพรรณ
พฤกษา และ เอกลักษณ์การทอผ้าที่สาคัญของกลุ่มชนนี้ คือ การทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะหรือล้วง (Tapestry Weaving)
หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า “ลายน้าไหล” ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
แม้ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะทั้งในส่วนของลวดลาย กรรมวิธีในการทอ และความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของกลุ่มคนไทลื้อ และมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าจากผ้าทอไทลื้อ แต่
จะต้องพิจารณาถึง “รายละเอีย ดซึ่งแสดงความสั มพัน ธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่ง บ่งชี้ท างภู มิศาสตร์กับแหล่ ง
ภูมศิ าสตร์” ด้วย ดังที่ปรากฏในข้อ 9 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การ
ประกาศโฆษณา การคัดค้ านและการโต้แย้งคาคัดค้ าน การขึ้นทะเบี ยน การอุทธรณ์ และการแก้ ไขหรือ เพิกถอน
ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2547
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ พบว่า ยังมีความแตกต่างกันในลักษณะของ
ลวดลายและสีที่ใช้ รวมถึงปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีด้านการย้อมสีรวมถึงการผสมผสานนาเส้นด้ายหรือไหมจากต่าง
ถิ่นมาผสม เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้น หากจะขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นกรณีที่สะท้อนและสามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผ้าทอไทลื้อกับแหล่งภูมศิ าสตร์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สามารถขึน้ ทะเบียนได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่มอาเภอหรือจังหวัด เช่น ผ้าทอไทลื้อเชียงคา, ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน, ผ้าทอไท
ลื้อพะเยา, ผ้าทอไทลื้อเชียงราย, ผ้าทอไทลื้อน่าน เป็นต้น ทั้งนี้ ในแต่ละอาเภอและ/หรือจังหวัด หรือแต่ละท้องที่ซึ่ง
เป็ น แหล่ งผลิ ตนั้น ๆ จะต้องสามารถสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งรายละเอียดเกี่ ย วกั บคุ ณ ภาพ ชื่อเสี ย ง คุ ณ สมบั ติห รือ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ดังกล่าวว่ามีความโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัดอื่นอย่างไร
2. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่มภูมิภาค ในกรณีที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนแบบแรกได้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรรวมกลุ่ม
และขอขึน้ ทะเบียนในระดับภูมภิ าค เช่น ผ้าทอไทลื้อล้านนา โดยรวมจังหวัดต่างๆ ที่มกี ารทอผ้าแบบไทลื้อ เทียบเคียง
กับการขึ้นทะเบียนแบบรายกลุ่มของ “เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (Isan Indigenous Thai Silk Yarn)” ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี เลย ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองบัวลาภู อานาจเจริญ และบึงกาฬ เป็นต้น
เมื่อพิจารณากฎหมายสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ (มาตรา 7) กรณีของผ้าทอไทลื้อ สามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ได้ และตามกฎหมายกาหนดให้ผู้ที่มีสทิ ธิขอขึน้ ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ มีดังนี้ คือ
1. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
2. บุ ค คลธรรมดา กลุ่ ม บุ ค คล หรือ นิติ บุ ค คลซึ่ งประกอบกิ จ การค้ า เกี่ ย วข้ อ งกั บสิ น ค้ า ที่ ใช้สิ่ งบ่ งชี้ท าง
ภูมิศาสตร์ และมีถ่นิ ที่อยูใ่ นแหล่งภูมศิ าสตร์ของสินค้า
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3. กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ดังนั้น ทั้งหน่วยงาน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธินาผ้าทอไทลื้อไปขอขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้อ ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ผู้วิจัยเห็นว่า กรณีของผ้าทอไทลื้อสามารถเทียบเคียงกับการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันในกลุ่มของผลิตภัณ ฑ์จากผ้า มีการขึ้น
ทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 8 สินค้า ประกอบด้วย 1.ผ้าตีนจกแม่แจ่ม 2.ผ้าไหมยกดอกลาพูน 3.ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ 4.ผ้า
ครามธรรมชาติสกลนคร 5.ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 6.เส้นไหมไทยพืน้ บ้านอีสาน 7.ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
และ 8.ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นิยามศัพท์คาว่า “ลิขสิทธิ์” ว่าหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทาการ
ใด ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติน้ีเกี่ย วกั บงานที่ ผู้ สร้างสรรค์ ได้ ทาขึ้น ส่ วนค าว่า “ผู้ สร้างสรรค์ ” หมายถึ ง ผู้ ทาหรือ ผู้
ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
งานที่จะมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ “งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม โสตทั ศ นวั ส ดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบั น ทึ ก เสี ยง งานแพร่เสี ย งแพร่ภ าพ หรือ งานอื่น ใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด แต่การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขัน้ ตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทางาน หรือแนวความคิด หลักการ
การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์” (มาตรา 6)
ทั้งนี้ การจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิน์ นั้ จะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
1. เป็นการสร้างสรรค์โดยตนอง (originality) หมายถึง ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ทาหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์
(creativity) โดยมิได้ทาซ้าหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (non- copying)
2. เป็นงานที่กฎหมายให้การคุม้ ครอง
3. มีการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea) ไม่คุ้มครองความคิด (idea) แนวคิด (concept) และแนว
เรื่อง (plot/theme)
4. ต้องไม่เป็นงานที่กฎหมายยกเว้นไม่มลี ิขสิทธิ์ (มาตรา 7)
กรณีของผ้าทอไทลื้อ
ถือเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมและเป็นมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ มีกระบวนการผลิต วิธีทอผ้าและลวดลายของผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ ผ้าที่ถูกทอขึ้นในแต่ละ
ผืนมีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีค วามประณี ต สวยงามตามฝีมือและประสบการณ์ ของผู้ทอ ซึ่งถือเป็ นงาน
ศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายนี้ เป็นงานอันอาจมีลิขสิทธิ์ได้
ประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาต่อคือ กรณีลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมนั้น ใครเป็นผู้สร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองยังคงมีอยู่หรือไม่ จากการลงพื้นที่เพื่อค้นหาคาตอบดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าแม้ว่า
ลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมจะมีกระบวนการขั้นตอนและเทคนิคการทอตลอดจนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม แต่
ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพราะลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าที่เป็นลายดั้งเดิม เช่น
ลายน้าไหล ลายหางปลา ลายผักแว่น ไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว เนื่องจากลวดลายดั้งเดิมดังกล่าวได้
กลายเป็นงานสาธารณะหรืองานที่หมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปแล้ว เพราะลิขสิทธิล์ ายผ้าทอดั้งเดิมถือเป็น
งานศิลปประยุกต์ ซึ่งจะมีอายุการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น และหาก
เป็นกรณีที่ได้มีการโฆษณางานนัน้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์นั้นจะมีอายุ 25 ปี นับแต่
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ได้มกี ารโฆษณาเป็นครั้งแรกตามมาตรา 22 แต่เนื่องจากลายผ้าทอดั้งเดิมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของชาวไทลื้อ
รุ่นแรกๆ ที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเขตประเทศไทยเป็นเวลาช้านานราว 200 ปีแล้ว เมื่อนับชั่วอายุคนของผู้
สร้ างสรรค์ ค นแรกจึ งเห็ น ได้ ว่า ลวดลายผ้ าทอไทลื้อดั้ งเดิ ม ที่ ค นไทลื้อ รุ่น แรกได้ ส ร้างสรรค์ ขึ้น นั้นหมดอายุ ค วาม
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไปแล้ว ประชาชนทั่วไปจึงสามารถใช้ประโยชน์จากลวดลายเหล่านีไ้ ด้
อย่า งไรก็ ต ามหากผู้ ท อผ้ าซึ่ งเป็ น คนรุ่ น ใหม่ ได้ ใช้ ค วามคิ ด ริเริ่ม สร้ า งสรรค์ ป รั บ ปรุ งหรือ ประยุ ก ต์
ลวดลายดั้งเดิมนั้นขึ้นใหม่ ก่อเกิดเป็นลวดลายใหม่ หรือใช้วิธีพิมพ์ลายเพื่อสร้างลวดลายบนผืนผ้า หรือใน
ลักษณะอื่นที่ มีลักษณะเป็นงานศิลปประยุก ต์ตามพระราชบั ญ ญั ติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4(7) ก็อาจเป็ น งาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ข้ึนได้ ใหม่ เพราะมีลักษณะที่เป็นงานซึ่งนาเอางานงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งาน
ภาพพิ ม พ์ งานสถาปั ต ยกรรม งานภาพถ่ า ย งานภาพประกอบ อย่า งใดอย่า งหนึ่ง หรือ หลายอย่า งรวมกั น ไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น “ลวดลายของผ้าทอไทลื้อ” ที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะดังกล่าว จึงถือเป็นงานศิลปประยุกต์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนัน้ หากเป็นกรณีผู้ทอนา
ลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นลวดลายใหม่และ/หรือผสมกับลายผ้าทอที่คิดขึน้ ใหม่ กรณีเช่นนี้จะถือ
เป็นงานที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่และได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4(7)
ถื อ เป็ น งานช่า งฝี มื อ ดั้ ง เดิ ม และเป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชีวิ ต และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ มีกระบวนการผลิต วิธีทอผ้า และลวดลายของผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ ผ้าที่ถูกทอ
ขึ้นในแต่ละผืนมีความเป็นเอกลั กษณ์เฉพาะตัว มีความประณีต สวยงามตามฝีมือและประสบการณ์ของผู้ทอ ซึ่งถือ
เป็นงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายนี้ เป็นงานอันอาจมีลิขสิทธิ์ได้
3.2 กฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนา
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนในหลาย
ลักษณะ เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต การพัฒ นาด้านการผลิต การออกแบบและการแปรรูป รวมถึงกา ร
ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับกา ร
ยอมรับและมีมาตรฐานสามารถจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ จึงมีการกาหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”
หรือที่เรียกว่า มผช. ซึ่ง เป็นเครื่องหมายที่เป็นการกาหนดด้านคุณ ภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้เป็นที่
เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด หากผลิตภัณฑ์นนั้ ได้รับเครื่องหมาย
มผช. จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างมาก โดยเพราะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจะมีความเข้าใจ และมีความรู้
ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผลิตจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สินค้านั้นจะเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของ
ตลาด ตลอดทั้งผู้ผลิตจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน และช่องทางการจัด
จาหน่าย เป็นต้น ปัจจุบันสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยคุณสมบัติของผู้ย่ืนคาขอต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่เป็นผู้แอบอ้าง หรือทาการผลิตแอบแฝง
อาจเป็นบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ขนึ้ ทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการหรือกลุ่มตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
หรือเป็นนิติบุคคลที่ขนึ้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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กรณีผ้าทอไทลื้อ
ผลจากการศึกษาพบว่า ได้มีการการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้เฉพาะกรณี “ชุดไทลื้อ” โดยมีการ
ประกาศมาตรฐานไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 คือ มาตรฐานเลขที่ มผช.923/ 2548 ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิก และมีการ
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชุดไทลื้อขึน้ ใหม่ คือ มาตรฐานเลขที่ มผช.923 /2555 ในปี พ.ศ. 2555
อย่างไรก็ดี ในส่วนของลวดลายและเทคนิคการทอของผ้าทอไทลื้อในลักษณะอื่น เช่น ลายน้าไหล อัน
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของผ้าทอไทลื้อ ยังไม่ปรากฏว่ามีการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชนไว้ ประกอบกับ
ปัจจุบันมีการดัดแปลงและถูกนาไปผสมกับลวดลายอื่นทาให้ลวดลายดัง้ เดิมเริ่มเสื่อมหายไป ดังนั้น ควรมีการกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในกรณีของผ้าทอไทลื้อทั้งหมด เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอันล้าค่านี้ไว้มิให้เลือน
หายไป และอาจมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของผ้าทอไทลื้อในด้านอื่นเช่น การย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลดี
ต่อสุขภาพผู้สวมใส่ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการใช้นวตกรรมเคลือบนาโน เพื่อเป็นการ
รักษาผ้าทอให้เก่าได้ยากและยืดอายุการใช้งานให้นานขึน้
- กฎหมายและมาตรการอื่นทีส่ ่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตผ้าทอไทลื้อ
นอกเหนือจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ่านกลไกการขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้ว
การจะผลักดันให้ผ้าทอไทลื้อรวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยังคงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ภายใต้วิถีชีวติ และวัฒนธรรมของชุมชน จะต้องมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
จาเป็นต้องมีมาตรการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต แหล่งเงินทุน ขั้นตอน
การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และมาตรการด้านภาษี ที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตและ
สนับสนุนด้านการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การนารายจ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนไปเป็นส่วนลดหย่อนภาษีเงินได้
เป็นต้น ประการสาคัญต้องมีกลไกการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ต่อลมหายใจผู้สูงอายุ เพื่อมิให้องค์
ความรู้ดา้ นการทอผ้าเลือนหายไป

สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจัยมีประเด็นพิจารณาดังนี้ คือ
ประเด็นที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีข้อค้นพบที่
สาคัญ คือ แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายหลายฉบับที่มีค วามเกี่ยวข้องกับผ้าทอไทลื้อในด้านการอนุรักษ์และด้านการ
ส่งเสริมพัฒนา และผ้าทอ ไทลื้อได้รับการขึ้นบัญชีแล้ว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 แต่ยังขาดกลไกการจัดการที่เป็นระบบ โดยเฉพาะขาดมาตรการเชิงบวกด้านการสืบสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีเพียงกลไกการขึ้นทะเบียนไว้ เท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมี
มาตรการด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา ควรมี ก ารปรั บ ใช้ ก ฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งบู ร ณาการด้ ว ย เช่ น
พระราชบั ญ ญั ติลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบั ญ ญั ติคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ งชี้ทางภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ. 2546 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการผลักดันให้มีกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุม ชน เช่น มาตรการลดหย่อน
ภาษีสาหรับผู้ซอื้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อ ให้สืบทอดในชุมชนโดยไม่
ถูกนาไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสมในประเด็น นี้ผลจากการศึกษาและการทาความเข้าใจ ผ่านกิจกรรม
ประชุม สั ม มนาและการให้ ค วามรู้ผ่ านการแสดงละครกฎหมาย โดยให้ ค นในชุม ชนมีส่ วนร่วม พบว่า ผู้ ที่เข้าร่ว ม
กิจกรรมมีความตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม และเกิดความสานึกรักและหวงแหนใน
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มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไทลื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าในชุ มชนมีมาตรการทางสังคมซึ่ง
เชื่อมโยงวิถีของชุมชน ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ไม่ให้นาผ้าทอไทลื้อไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและอาจสร้างความ
เสียหายต่อมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมอันล้าค่าของชุมชนด้วย
ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทอผ้าไทลื้อและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
อย่างยั่งยืน ผลจากการทากิจกรรมและการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของทีม วิจัย ทาให้เกิดการรวมกลุ่มผ้าทอไทลื้อ ซึ่ง
เดิมมีเพียงกลุ่มผ้าทอบ้านทุ่ง มอก ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน และเกิดการร่วมกลุ่มของกลุ่มผ้าทอบ้านท่าฟ้า
ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน ขึน้ อีกหนึ่งกลุ่มชื่อว่า “กลุ่มผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : ผ้าทอชีวิตและจิตใจ” ทั้งสองกลุ่มนี้ได้
มีการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการบริห ารกลุ่ม และ
กลไกด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาให้กลุ่มทอผ้าไทลื้ อในอาเภอเชียงม่วนมีความเข้มแข็งและยั่งยื น
ต่อไป
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผ้าทอ เช่น ในกรณีของผ้าซิ่น เดิม มีการใช้สแี ละลวดลายที่
ขาดเอกลักษณ์ แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มและมีการประชุมปรึกษาหารือ จึงเกิดแนวความคิดในการอนุรักษ์ ลวดลาย
ดั้งเดิม ควบคู่กับการใช้สีตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เช่น ปัจจุบันมีความต้องการผ้าซิ่นสีพนื้ สีดาเพื่อเป็นการ
ถวายความอาลัย แด่พ ระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช กลุ่ มผ้ าทอจึงหั นมาทอผ้ าด้วยสี ดาสลั บ
ลวดลายด้วยด้ายสีขาวทั้งผืนซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีย่ิ ง นอกจากนี้ยังมีการนาผ้าทอไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการสร้างแรงงานฝีมือในชุมชนอีกทางหนึ่ง เช่น การทากระเป๋าผ้าเย็บ
ด้วยมือ และผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น อย่างไรก็ดีในด้านการพัฒนาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ทั้งด้านสมาชิกกลุ่ม การแบ่งปันรายได้ การหาแหล่งเงินทุน การออมและกลไกด้านการจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ชุมชนโดย
นาไปเชื่อมโยงกับนโยบายประชารัฐ และช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนการเชื่อมโยงกั บการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอาเภอเชียงม่วน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึน้
ประเด็ น ที่ 4 ด้ า นการเรีย นรู้ ร่ว มกั น ระหว่างบุ ค ลากร นิสิ ต และชุม ชม ตามปณิ ธานของมหาวิทยาลั ย
“ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ในประเด็นนี้ถอื เป็นประเด็นสาคัญของ “โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล” ดังนั้น
ลักษณะการศึกษาวิจัยจึงมุ่งเน้นการมีสว่ นร่วมของทีมวิจัย บุคลากร และนิสิต โดยการประยุกต์กิจกรรมการให้ความรู้
การเก็บข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการนาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปให้บริการวิชาการผ่านกิจกรรมละครกฎหมาย ซึ่งผลการประเมิ นโครงการและกิจกรรม
อยู่ในระดับดีมาก และได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี เพราะทาให้เกิดเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ง่ายตรงกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน โดยในการสร้างบทละครกฎหมายและ
กาหนดคาแรกเตอร์ของตัวละครนั้น ทีมวิจัยและนิสิต ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ถึงวิถีชีวิต จารีตประเพณี
และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ จนสามารถร้อยเรียงเป็นบทละครกฎหมายประกอบการ
ศึกษาวิจัยได้
นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้นานิสิตเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการผลิตฝ้าย การทาเส้นด้าย
การทอผ้ า กี่และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน และยังได้ร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้ ทาง
วัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ ณ เรือนไทลื้อ บ้านท่าฟ้าใต้ ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนประถมบ้านท่าฟ้าเหนือ ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน นาความรู้ลวดลายผ้าทอไทลื้อ และการ
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ฝึ ก หั ด ทอผ้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง การเรี ย นการสอนในชั่ ว โมงศิ ล ปะ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนของตน
ประเด็นที่ 5 การนาผลการดาเนินการที่ดีไปปรับใช้กับชุมชนอื่นๆ ผลจากการลงพื้นที่และการนาละคร
กฎหมายด้านมรดกภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมไปเผยแพร่ในชุม ชน ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า ได้ ผลอย่างดีย่ิง
ชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และช่วยกันขับเคลื่ อนในการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีของตน และนาไปสู่การขยายพื้นที่การให้บริการวิชาการโดยมีการนาละครกฎหมายเกี่ยวกับมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อไปเผยแพร่ในงาน “วิถีไทย วิถีถิ่น วิถีพะเยา 2559” โดยคาเชิญของสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา นอกจากนี้คณะทางานของผู้วิ จัยยังได้พาตัวแทนกลุ่มผ้าทอในอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เข้าร่วม
การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและศึกษาดูงานด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ ณ บ้านทุ่งมอก อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา และบ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งทาให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ
เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนที่มีมรดกทางวัฒนธรรมไทลื้อร่วมกัน และขณะนี้ได้มีหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆหันมาให้ความสนใจในการช่วยพัฒนาต่อยอดให้กับ “กลุ่มผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน” มากขึ้น ทัง้ หน่วยงานการศึกษา
นอกโรงเรียนอาเภอเชียงม่วน และพัฒนาชุมชนอาเภอเชียงม่วน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวกับการกุศลต่างๆ ได้เห็น
คุณค่าในสิ่งที่ทีมวิจัยคณะนิติศาสตร์ได้จุดประกายแล้ว
นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ไทลื้อ ในอาเภอ
เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ยังคงสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านการสร้างที่อยูอ่ าศัย วัด การทาอาหาร การถักทอ
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งล้วนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า “ผ้าทอไทลื้อ” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม ตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับวิธีชีวิต องค์ ความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่
แสดงออกผ่านบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ประเด็นที่ค้นพบจากการวิจั ยและเป็นประเด็นที่ภาคส่วนต่างๆ ควรให้ความสนใจ คือ สภาพ
ปัญหาของการทอผ้าไทลื้อด้วยเทคนิค เกาะ ล้วง ที่ในปัจจุบันเลือกทอเฉพาะลวดลายที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภค
มีการประยุกต์ผสมผสานลวดลายอื่นจนกลืนกลายลวดลายดัง้ เดิมของไทลื้อ ประกอบกับกลุ่มผู้ทอผ้าที่หลงเหลืออยู่มี
แค่เพียงผู้สูงอายุไม่กี่คนในชุมชน และในช่วงก่อนหน้าที่ทีมวิจัยจะได้ทาการกระตุ้นและสร้างกระแสการสานึกรัก ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของคนรุ่ น ใหม่ในชุม ชนนั้ น พบว่า กลุ่ ม เยาวชนไม่ ได้ ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญา
วัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่เกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มคี ุณค่านี้จะสามารถทาให้เกิดมูลค่าได้ใน
เวลาเดียวกันประกอบกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทาให้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรต้องมีทั้ง
มาตรการด้านการอนุรักษ์มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมไม่ให้ถูกกลื นกลายและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยซึ่งเป็น
วาระเร่งด่วน ในขณะเดียวกันในด้านการพัฒนา ชุมชนอาจต้องมีการประยุกต์และปรับตัวให้สามารถแปลงมรดกภูมิ
ปัญญาที่มคี ุณค่านี้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ และควร
มีการบูรณาการให้ครบวงจรทั้งการพัฒนาเส้นใย การย้อมสีธรรมชาติ การจัดหากี่และอุปกรณ์การทอให้เพียงพอกับ
จานวนผู้สืบทอด การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ แหล่งทุน ระบบบริหารจัดการ ตลอดจนการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และควรมีมาตรการจูงใจผู้บริโภค เช่น การลดหย่อนภาษี
จากการซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อและมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ให้คงอยูอ่ ย่างมีคุณค่าสืบไป
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อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮนิ ดูและพระพุทธศาสนา
The mentor archetype in Hinduistic and Buddhistic traditions
สุกัญญาโสภี ใจกล่า1*
Sukunyasopee Chaiklam1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮินดูและพระพุทธศาสนา
ผลการวิจัยพบว่า ครูบาอาจารย์ทุกท่านสอนด้วยชีวิตของท่านเอง ชีวิตของท่านคือแบบอย่างที่เรียกว่า อาร์คีไทพ์
คือ เป็นสิ่งที่ส่งมาจากเบือ้ งบนและสืบทอดกันมาเป็นแบบฉบับอันเดียวกันจากกาลอันเป็นอนันตัง และแสดงให้เห็นว่า
ต้นแบบที่ส่งต่อมาจากเบื้องบนตั้งแต่โบราณกาลนั้น เป็นสิ่งที่พึงกระทาและทาได้ หากมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ของชีวิต
ผู้ วิ จั ย ยั ง พบว่า คุ ณ สมบั ติ ที่ ข าดเสี ย มิ ไ ด้ ข องครู บ าอาจารย์ คื อ ปาฏิ ห าริ ย์ อั น ได้ แ ก่ การมี ฤ ทธิ์ เป็ น อั ศ จรรย์
(อิทธิปาฏิหาริย์) การรู้วาระจิตเป็นอัศจรรย์ (อาเทศนาปาฏิหาริย์) กับการมีฤทธิ์ในภาษาคาสอนและมีการปฏิบัติตน
เป็นแบบได้เป็ นอัศจรรย์ (ปฏิสัมภิทาและอนุสาสนีปาฏิห าริย์) คุณ สมบัติทั้งหมดเป็ นสิ่งที่ มีร่วมกัน ระหว่าง ครู บ า
อาจารย์ทั้งในพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู ครูบาอาจารย์คือมัคคุเทศก์ทางวิญญาณของศิษย์ ปราศจาก ครูบา
อาจารย์เป็นการยากที่ศิษย์จะเห็นทางเชื่อมโยงกับเบือ้ งบนและการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
คาสาคัญ: อาร์คไี ทพ์ ครูบาอาจารย์ 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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บทนา
มนุษย์อยู่คู่กับการเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยบรรพกาล เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณของความอยากรู้อยากเห็น
ทาให้มนุษย์ต้องการที่จะรูอ้ ยูเ่ สมอ จากความอยากรู้กลายมาสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเรียนรู้ที่จะ
อยู่รอดในสังคม ทั้งการเข้าสังคม การทามาหากินหรือแม้ กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพศตรงข้ามเพื่อความอยู่รอด
ของเผ่าพันธุ์ ยิ่งกว่านั้นมนุษย์ยังเรียนรู้เพื่อสนองความอยากของกิเลสตัณหาและความกระหายใคร่มีอานาจตามวิสัย
ของผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ด้วย
การศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสาคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ [1] ความว่า “การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสาคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอน
จากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้
สูง และอบรมจิตใจให้ถงึ พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสบื ต่อไป…” ความดังกล่าวทาให้รู้วา่ ผู้ที่
มีบทบาทในการสั่งสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น มีหลายบุคคลด้วยกัน ทั้งบุพการี ครู อาจารย์ แม้กระทั่ง
เทพเทวาจากเบื้องบนที่ทรงมีพระเมตตาลงมาสั่งสอนความรู้ให้แก่มนุษย์ ตั้งแต่เริ่มการสร้างโลกและจักรวาลของ
พระผู้สร้าง ดังความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เฮอร์เมทิคา [2] ที่แสดงให้เห็นบทบาทของครูบาอาจารย์วา่ วัฒนธรรมมนุษย์
เกิดขึ้นโดยการส่งเทพเจ้าโอไซริสและเทพเทวีไอซิสมาเป็นครูให้แก่มนุษย์ ความว่า
องค์อาตมผู้ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์จักรวาล
เสด็จลงมาโปรดปฐพีโลก ชั่วระยะเวลาเล็กน้อย
พร้อมกับองค์โอไซริสพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ของเรา
และพระแม่ไอซิสมหาเทวี
เพื่อพระองค์จะได้ทรงช่วยเรา
ในสิ่งที่เราจาเป็นนักนัก
พระองค์ทรงนาศาสนาอันเป็นทิพมาสู่มนุษยชาติ
และยุติความป่าเถื่อนจากการฆ่าฟันกัน
พระองค์ทรงสถาปนาพิธีการบูชาต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับพลังอานาจอันศักดิ์สทิ ธิ์ของสวรรค์
พระองค์ทรงสร้างวัดวาอาราม
และตัง้ พิธีบาบวงอุทิศถวายเทพเจ้าทัง้ หลาย
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์
พระองค์ประทานของขวัญเป็นอาหารและที่อยูอ่ าศัย
พระองค์ทรงสอนมนุษย์ให้รู้จักพันห่อ
ศพที่จะเสื่อมสลายของผู้ตาย
เมื่อได้เรียนรู้กฎบัญญัติลับขององค์อาตม
พระองค์ก็เสด็จมาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทกฎหมายแก่มนุษยชาติ
ทั้งสองพระองค์ทรงแนะนาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสัตยาธิษฐาน
ในฐานะเป็นผู้ก่อตัง้ คามั่นและศรัทธาอันดี
และดังนี้จึงเท่ากับทรงเติมเต็มโลกด้วยความยุติธรรม
พระองค์ทรงกาหนดพิธีการครอบครูและการปฏิบัติ
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ของนักบวชผู้จักเป็นประกาศกสวรรค์
เพื่อว่าจะได้ใช้ปรัชญาบารุงเลีย้ งดูจิตวิญญาณของมนุษย์
และรักษาอาการป่วยทางกาย
โดยใช้ศลิ ปะการเยียวยารักษาต่าง ๆ
การสอนของเทพเจ้าโอไซริสและเทพเทวีไอซิสได้แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของชาวอียปิ ต์โบราณ ที่เป็นความรู้
สาหรับช่วยให้มนุษยชาติอยู่รอดบนโลกนี้ ทัง้ เรื่องของการดารงชีวิตในโลกและการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณด้วย ทิโมธี
ฟรีคและปีเตอร์ แกนดี้ [3] ได้กล่าวถึงการประทานความรู้ของเทพทั้งสองพระองค์ว่า
บรรพบุ รุ ษ ของเขาได้ รั บ การสั่ ง สอนจากเทพเจ้ า ไอซิ ส และโอไซริ ส
เทพเทวีไอซิสสั่งสอนผู้คนศิลปะของการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ เพื่อไม่ให้เขาอด
อยาก และพระองค์ แสดงให้ เขารู้จั ก วิธีใช้ส มุ น ไพรและยาส าหรับดู แ ลรัก ษา
ร่างกาย พระองค์สอนผู้คนให้รู้จักคารวะผู้ล่วงลับ กับทั้งวิธีการพันผ้าห่อศพโดย
ใช้แถบผ้าแช่ในน้ามันและเครื่องหอม ตลอดจนการถนอมรักษาความทรงจาถึง
เขาด้วยการตั้งเครื่องเซ่นสังเวยเป็นผลไม้และดอกไม้ เทพเจ้าโอไซริสประทาน
กฎหมายและความยุติธรรม และมอบระเบียบพิธีกรรมสาหรับการบูชา เพื่อช่วย
ให้มนุษย์ธารงไว้ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสัตย์ซื่อ พระองค์จัดการบวช
ให้ พ ระนั ก บวชคนแรก ๆ นั ก บวชเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนให้ บ ารุ ง รั ก ษาจิ ต
วิญญาณของมนุษย์ โดยให้รู้จักใช้ปรัชญาและวิทยาการที่เรียนรู้
การมีโอกาสได้พบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ครู ผู้ถ่ายทอดความรู้ที่มีลักษณะเป็นสากล
ยิ่งขึน้ และยิ่งขึน้ กอปรกับการศึกษาพระคัมภีร์ของลัทธิปรัชญาและศาสนาสาคัญของโลก นาให้ผู้วจิ ัยได้แลเห็นความ
เหมือนคล้ายกันของปรมัตถสัจจะกับทั้งแนวปฏิบัตเิ พื่อบรรลุเป้าหมายนัน้ ในการณ์นี้ผู้วิจัยยังแลเห็นความสาคัญของ
ผู้ที่เป็นครู ซึ่งทาหน้าที่มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ ไม่ใช่ครูที่สักแต่ว่าสอนไปตามตัวอักษรของแบบเรียน เป็นเหตุผล
ของการตัดสินใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอาร์คีไทพ์ของครูในอุดมคติดังกล่าว จากข้อมูลในวัฒนธรรมหลวง (The Great
Tradition) คือ ศาสนา ทั้งศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเป็นสมภาพของครูบาอาจารย์ใน
แหล่งวัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่มีต้นแบบความคิดร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งทางความคิ ดของบุคคลและกลุ่มชนต่าง
ศาสนา และทาให้เข้าใจสารสาระที่ส่งต่อมาจากอดีตกาล เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการดารงชีวิตทางจิตวิญญาณ
เพื่อเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพือ่ ศึกษาอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีของศาสนาฮินดู
และพระพุทธศาสนา โดยกาหนดขอบเขตการศึก ษาข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง คื อ การศึก ษาอาร์คีไทพ์ของ
ครูบาอาจารย์ในศาสนาฮินดู ใช้ข้อมูลจากหนังสือ อัตชีวประวัติของโยคีปรมหังสา โยคานันทะ และงานเขียนของ
Rashmi Khilnani ใน Shiva Speaks ส่วนการศึกษาอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในพระพุทธศาสนา ใช้ข้อมูลจาก
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หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ, บูรพาจารย์ และญาณสัมปันนธรรมานุสรณ์ นอกจากนี้ยัง
ได้รวบรวมเอกสารที่ ใช้ในงานวิจั ย อั นประกอบด้ วยเอกสารที่ เกี่ ยวกั บอาร์คี ไทพ์ ของครูบาอาจารย์ในพระคั ม ภีร์
เอกสารสาคัญ ในศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนาและเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงวิเคราะห์สังเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอผลการวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ตามลาดับ

ผลการศึกษา
การศึกษาอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮินดูและพระพุทธศาสนา พบลักษณะอาร์คีไทพ์ที่มี
ร่วมกันของทั้งสองศาสนา คือ ครูบาอาจารย์จะสอนด้วยการเป็นแบบอย่างทั้งชีวิตของท่าน ในศาสนาฮินดูพบวิธีการ
สอนนี้ ตั้ งแต่ เริ่ ม อารยธรรมลุ่ ม น้าสิ น ธุ (Indus Valley Civilization) ที่ สั น นิษ ฐานว่า น่ า จะมี อ ายุ ราว 5,000 ปี ก่ อ น
พุทธกาล จากหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ขุดพบในเมืองหะรัปปะและเมืองโมเหนโจดาโร ในด้าน
สถาปัตยกรรม ที่มีการวางผังเมืองและตัวเมืองแบ่งออกเป็นย่านต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถนนตัดกันเป็นเส้นตรงและมี
การวางระบบชลประทานอย่างดี และยังได้พบหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือบูชาเทพเจ้า คือ ขุดพบรูปเคารพของ
เทพเทวีพระแม่ (Mother Goddess) รูปเคารพของเทพเจ้ามีเขา (Horned God) ในท่านั่งขัดสมาธิแบบโยคี (posture of
a Yogin) ที่ล้อมรอบด้วยสัตว์ป่า อาทิ วัว เสือ ช้าง ฯลฯ อันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีสมานฉันท์กับสัตว์โลก
เรอนู (Renou) [4] ถือว่า อารยธรรมของลุ่มน้าสินธุที่ขุดพบที่เมืองโมเหนโจดาโรและหะรัปปะ เป็นบรรพบุรุษของ
ศาสนาฮินดู (proto-Hinduism) และดับเบิลยู. นอร์แมน บราวน์ ได้กล่าวถึงรูปเทพเจ้ามีเขา ไว้ในหนังสือ Bulletin of
the American Council of Learned Societies [5] ว่า “รูปเคารพนี้ทาเป็ นรูปบุ คคล นั่ งทาสมาธิอ ยู่ในท่ าที่ใช้
ปฏิบัตโิ ยคะกันในปัจจุบัน จึงยืนยันได้วา่ ในยุคสมัยนั้นน่าจะมีการศึกษาโยคะขั้นพื้นฐานกันแล้วไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง จึง
อาจสรุปได้ด้วยเหตุและผลว่า ในอินเดียมีการพิจารณาตนอย่างเป็นระบบโดยอาศัยกรรมวิธีที่ผ่านการศึกษาค้นคว้า
มาแล้วนานกว่าห้าพันปีทีเดียว” สะท้อนให้เห็นว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีการเรียนรู้หรือได้รับการสอนให้ ฝึกปฏิบัติเพื่อหยั่ง
จิต ลึก ลงสู่ภ ายในมาก่ อนแล้ วหลายพั น ปี และจากรูปเคารพนี้เอง สะท้ อ นให้ เห็ น ความเชื่อ มโยงกั บพระศิวะ หรือ
พระมหาเทพของศาสนาฮิ น ดู ผู้ ท รงมี ส มานฉั น ท์ กั บ สั ต ว์โ ลก การณ์ น้ี ส่ื อ อยู่ ใ นพระนามหนึ่ ง ของพระองค์ ว่ า
สรวสัตตวาวลัมพนะ (Sarvasattvāvalambana) อันหมายถึง ผู้เกื้อกูลสรรพสัตว์ [6] สาหรับท่าประทับนั่งขัดสมาธิใน
การปฏิบัติโยคะ สอดคล้องกับบทบาทการเป็นโยคี เมื่อเสด็จลงมาปรากฏองค์ในโลกมนุษย์เป็นระยะ ๆ เพื่อมาสอน
การปฏิบัติโยคะให้มนุษย์หลุดพ้นจากวัฏสงสาร จนมีผู้เรียกขานพระนามของพระองค์ว่า โยคาจารยะ (Yogācārya) [7]
การสอนด้วยการแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างนี้ได้ถ่ายทอดมาสู่ครูบาอาจารย์ในสมัยหลังอย่างต่อเนื่อง ดังจะพบจาก
ครูบาอาจารย์สายท่านบาบาจี(Babaji) ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผู้ฟื้นฟูศาสตร์แห่งกริยาโยคะตามแนวทางของพระศิวะเจ้า
ที่ห ายไปหลายร้อ ยปี โดยมีท่านลาหิ ริ มหั สยะ (Lahiri Mahasaya ค.ศ.1828 - 1895) และท่ านศรียุก เตศวร (Sri
Yukteswar ค.ศ.1855 - 1936) เป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ท่านโยคานันทะ (ค.ศ.1893 - 1952) นาศาสตร์แห่งกริยาโยคะ
อันเป็นศาสตร์โบราณของอินเดีย ไปเผยแพร่ยังประเทศตะวันตก เมื่อท่ านโยคานันทะต้องเดินทางไปประชุ มสภา
ศาสนาเสรีนานาชาติที่เมืองบอสตั น สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1920 และในปีเดียวกันนี้ ท่านโยคานันทะได้ก่อตั้ง
สมาคมเซลฟ์ -เรี ย ไลเซชั่ น เฟลโลว์ ชิ ฟ (Self-Realization Fellowship) ส าหรั บ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการถ่ า ยทอด
กริยาโยคะด้วย จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 20 ครูบาอาจารย์สายนี้ยังดาเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อเผยแพร่ศาสตร์แห่ง
กริยาโยคะจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ.2015 ใน https://www.yogananda-srf.org/)
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การสอนด้วยการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในศาสนาฮินดู มีให้เห็นในหลายเหตุการณ์
อาทิ การสอนด้วยการปฏิบัติของท่านบาบาจี ดังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานกุมภเมลา (งานประเพณีทางศาสนา) ที่
เมืองอัลลาหะบาด ท่านลาหิริ ผู้เป็นศิษย์ของท่านเดินปะปนไปในท่ามกลางเหล่านักบวชและสาธุที่มุ่งหน้ามาร่วมงาน
จากทั่วทุกสารทิศ ท่านลาหิริเห็นโยคีถูเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยขี้เถ้าผู้หนึ่ง ในมือถือกะลาเดินขอทานอยู่ ในใจท่านก็
วิจารณ์ โยคีนั้นอย่างเสียหายว่าเป็นผู้ห น้าไหว้หลังหลอก แต่พ อเดินคล้อยหลังไปไม่ทันพ้น ท่านกลับได้เห็ นครูบา
อาจารย์ของท่านคุกเข่าล้างเท้าให้โยคีผมยุ่งรุงรังผู้หนึ่ง การณ์น้ีเองทาให้ท่านลาหิริสานึกได้ถึงความไม่เหมาะสมที่
ท่านคิดวิจารณ์ดังกล่าว ท่านนามาเล่าให้บรรดาศิษย์ฟัง [8] ว่า “ท่าน [บาบาจี] ไม่ต้องการให้เราวิพากษ์วจิ ารณ์ใคร
แต่ให้มองว่าพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ในร่างของมนุษย์ทุกรูปทุกนามอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ คนผู้นั้นจะเหนือหรือด้อย
กว่าผู้อื่นก็ตาม”
ส่วนบทบาทของท่านบาบาจีที่ปรากฏในหนังสือ Shiva Speaks (พระศิวะตรัส) พบในลักษณะของการสั่งสอน
และการเป็นแบบอย่างเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยครูรัศมี ขิลนานิ ศิษย์ชาว
อินเดียของท่านที่พานักอยูใ่ นประเทศอังกฤษ เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาจึงเป็นการสอนเกี่ยวกับแนวคิดที่สามารถใช้ใน
การดาเนินชีวิตเพื่อให้สลายตัวตน (ego) พร้อมกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณเพื่อให้ดารงชีวติ อยู่ในโลกียวิสัยได้ด้วย
อาทิ เรื่องของความรัก ความกล้าหาญ ความเรียบง่าย ความศรัทธาและความไว้วางใจ และการสร้างสะพานเชื่อม
จิตวิญญาณกับทางโลก เป็นต้น ตัวอย่างการสอนในเรื่องความรัก [9] ท่านบาบาจีสอนว่า “ความรักสร้างเอกีภาพ
ความรักสร้างสะพาน ความรักเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดและที่สาคัญที่สุด คือ ความรักเป็นสภาวะที่มีชัยชนะด้วยกันทั้ง
สองฝ่าย ความรักไม่เกี่ยวกับการแข่งขัน ไม่เกี่ยวกับอัตตาและความรักไม่ต้ องใช้ความพยายาม” ซึ่งคาสอนนี้ ครูรัศมี
ได้เห็นแบบอย่างจากท่านบาบาจี จึงกล่าวถึงท่านว่า “ท่านบาบาจีเป็นทั้งหมดของความรัก” (Babaji is all love.) [10]
การสอนของท่านลาหิริ มหัสยะ ศิษย์เอกของท่านบาบาจี ซึ่งเป็นผู้ฟื้นฟูศาสตร์แห่งกริยาโยคะ จนได้รับการ
เรียกขานว่า “โยคาวตาร” (องค์อวตารแห่งโยคะ) แสดงให้เห็นการสอนด้วยการเป็นแบบอย่างจากคากล่าวของท่าน
สวามีเกพลานั น ทะ ศิษย์ผู้ เชี่ย วชาญด้ านศาสตร (คั ม ภีร์) โบราณที่ มีช่ือ เสี ย งเป็ น ที่ ยอมรับกั น ทั่ ว ไป ท่ านสวามี
เกพลานันทะกล่าวถึงการสอนของท่านลาหิริ [11] ว่า “ท่านอาจารย์ไม่เคยสอนให้หลับหูหลับตาเชื่อ ท่านกล่าวว่า
‘ค าพู ด เป็ น เพี ย งเปลื อ กนอก จงพิ สู จ น์ ค วามมี อ ยู่ จ ริ ง ของพระเป็ น เจ้ า ด้ ว ยการติ ด ต่ อ กั บ พระองค์ ใ นสมาธิ ’”
นอกจากนั้นการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันของท่านก็เป็นแบบอย่างเพื่อสอนศิษย์ด้วย อาทิ การเป็นผู้อ่อนน้อ ม
ถ่อมตน ดังที่ปรากฏตามคาบอกเล่าของศิษย์ [12] ว่า “แม้จะนั่งอยู่บนแท่นแห่งพระเป็นเจ้าได้อย่างสง่าผ่าเผย แต่
ท่านลาหิริก็ให้ความเคารพต่อทุกผู้คนโดยไม่ใส่ใจว่าจะมีคุณธรรมสูงต่าต่างกันแต่ประการใด เมื่อศิษย์กราบคารวะ
ท่านก็จะน้อมคานั บตอบ ตั วท่ านเองมีนิสั ยอ่อนน้อ มถ่ อมตนเหมื อนเด็ก จึ งมั ก ก้ม ตัวลงสั มผั สเท้ าผู้อ่ืนเพื่อแสดง
คารวะ” การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างนี้ได้ถ่ายทอดมาจนถึงศิษย์ของท่าน คือ ท่านศรียุกเตศวร ซึ่งได้กลายเป็ น
ครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน
ท่ านศรี ยุ ก เตศวรใช้ต นเองเป็ น แบบอย่า งให้ แก่ ศิษ ย์เสมอ ทั้ ง การปฏิบัติกิ จ วั ต รที่ เรี ยบง่ายแต่มุ่งมั่ น ต่ อ
เบือ้ งบน ทัง้ กิริยาที่สุภาพอ่อนโยน รอบคอบ เชื่อมั่นในตนเอง วางตัวเรียบง่าย ไม่โอ้อวด ไม่เป็นภาระต่อผู้อ่นื และ
ไม่มีอหังการ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งดีงามที่ท่านใช้สั่งสอนศิษย์ ดังที่ท่านโยคานันทะกล่าวไว้ [13] ว่า “ครั้นข้าพเจ้า
ได้พบกับท่านในท้ายที่สุด ท่านอาจารย์ก็สอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักความเป็นคนเต็มคนด้วยการปฏิบัติตนให้ข้าพเจ้าเห็น
เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ” เริ่มจากการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของท่านศรียุกเตศวร [14] ตามที่ท่านโยคานันทะ
เล่าว่า
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ชีวติ ในอาศรมดาเนินไปเหมือน ๆ กันในทุก ๆ วัน น้อยครัง้ นักที่จะมีสิ่งใด
ผิดแผกไปจากเดิม อาจารย์จะตื่นนอนก่อนฟ้าสาง เข้าสมาธิบนเตียงทั้ง ๆ ที่ยัง
นอนราบอยู่ แต่บางครั้งก็ลุกขึ้นนั่งเป็นกิจจะลักษณะ...สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น
ไม่ใช่อาหารเช้า แต่เป็นการเดินเลาะริมฝั่งแม่น้าคงคาเป็นระยะทางไกล ๆ
หลังลงอาบน้าเสร็จ เราจะกินอาหารกันในตอนเที่ยงวัน อาจารย์จะฉัน
อาหารมั งสวิรัติ แต่ก่ อนออกบวชท่านก็เคยกิน ไข่กิน ปลามาก่ อน อาจารย์มั ก
แนะนาศิษย์ให้กนิ อาหารง่าย ๆ ซึ่งเหมาะกับร่างกายของแต่ละคน
แม้ในเรื่อ งเล็ ก ๆ น้อ ย ๆ ดั งเช่น เรื่อ งส่ ว นตั ว ท่ า นก็ เป็ น แบบอย่ างในการไม่ท าให้ ผู้ อ่ืน เดือ ดร้อ น [15]
“อาจารย์ไม่เคยขอให้ใครมาดูแลรับใช้ท่านในเรื่องส่วนตัว แม้แต่กับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือ ถ้า
เจ้าตัวไม่ออกปากอาสาด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง อาจารย์จะซักเสื้อผ้าเอง ถ้าศิษย์ในอาศรมลืมทาหน้าที่ ที่
ใคร ๆ ต่างถือกันว่าเป็นเกียรตินักหนาที่ได้ทา” กิจวัตรประจาวันอีกสิ่งหนึ่งของท่านศรียุกเตศวร คือ การต้อนรับ
แขกที่มาเยือนอาศรมของท่าน [16] ท่านโยคานันทะเล่าถึงการเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ว่า “อาจารย์จะต้อนรับผู้มาเยือน
ด้วยความสุภาพและมากด้วยเมตตาเสมอหน้ากัน ท่านคือครูบาอาจารย์ผู้ตระหนักรูว้ า่ ตนนัน้ คือวิญญาณอันไม่ข้ึนต่อ
กาลเวลาและสถานที่ หาใช่สังขารหรืออัตตา ท่านจึงมองทะลุไปเห็นถึงแก่นแท้ที่ไม่ต่างกันของมนุษย์ทั้งหลายได้
อย่ า งชั ด แจ้ ง ” ความไร้ อ คติ ข องท่ า นยั ง แสดงให้ เห็ น อี ก [17] จากข้ อ ความว่ า “ท่ า นคุ รุ ศ รี ยุ ก เตศวรไม่ เคยให้
ความสาคัญ กับผู้มีอานาจ มีเงินตรา หรือมีความสาเร็จมากเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน ท่านก็ไม่เคยดูถูกดูแคลน
ผู้ยากจนหรือด้อยการศึกษา ถ้าเป็นถ้อยคาอันจริงใจ แม้ออกมาจากปากเด็กน้อยที่ไร้เดียงสา ท่านก็ยังฟังอย่างตั้งใจ”
ในพระพุ ทธศาสนา ครูบาอาจารย์ที่มีบทบาทในการสอนให้ศิษย์ประสบความสาเร็จ โดยการดาเนิน ถึ ง
มรรถผล อาทิ การบรรลุ พระโสดาบัน ฯลฯ ได้นั้น เป็ นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสายกรรมฐาน คือ เน้น การปฏิบัติ
เช่ น เดี ย วกั บ ครู บ าอาจารย์ ข องศาสนาฮิ น ดู โดยมี อ งค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เป็ น ต้ น แบบในทางปฏิ บั ติ ข อง
พระพุทธศาสนา ดังปรากฏในสมัยพุทธกาล ทีพ่ ระพุทธเจ้ามีวธิ ีการทาให้ปฏิปักษ์ยอมรับได้ด้วยการใช้ปาฏิหาริย์สาม
ที่หมายถึง การกระทาที่กาจัดหรือทาให้ปฏิปักษ์ยอมได้, การกระทาที่ให้เห็นเป็นอัศจรรย์, การกระทาที่ให้บังเกิดผล
เป็นอัศจรรย์ [18] ปฏิปักษ์ในที่น้ีหมายถึงฝ่ายตรงข้ามซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีความคิด ความเชื่อ ลัทธิที่ตรงข้ามกัน อันเป็น
บุคคลที่พระพุทธองค์มงุ่ หวังที่จะสอนให้เขาได้รู้ความจริง เช่น เมื่อพระพุทธองค์ออกบิณฑบาตไปในเวลาเช้านัก เป็น
เวลาที่ยังไม่สมควร พระองค์จะทรงแวะเข้าไปที่สานักเดียรถียอ์ ่นื ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อให้มีโอกาสได้สนทนากับเขาด้วย
ความหวั ง ว่า เขาจะมี ค วามเข้ า ใจถู ก ต้ อ งและเกิ ด เป็ น ประโยชน์ แ ก่ เขา ดั ง นั้น พุ ทธจริ ย าในลั ก ษณะนี้ จึ งเป็ น การ
ช่ ว ยเห ลื อผู้ อื่ น แ ม้ ก ระทั่ งผู้ เป็ นป รปั ก ษ์ [19] ท รงช่ ว ยเห ลื อด้วยป าฏิ ห าริ ย์ ทั้ งส าม ป ระเภ ท ได้แ ก่
1) อิทธิปาฏิหาริย์ หมายถึง ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์, การแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2) อาเทศนาปาฏิหาริย์ หมายถึง
ปาฏิหาริย์คือการรู้วาระจิต, รอบรู้กระบวนของจิต จนสามารถกาหนดอาการที่หมายเล็กน้อยแล้วบอกสภาพจิต
ความคิด อุปนิสัยได้ถูกต้ องเป็นอัศจรรย์ 3) อนุศาสนีปาฏิหาริย์ หมายถึง ปาฏิหาริย์คืออนุศาสนี, คาสอนเป็นจริง
สอนให้เห็นจริง นาไปปฏิบัติได้ผลสมจริงเป็นอัศจรรย์ [20] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปฏิปักษ์ทางความคิดยอมรับได้
ในปาฏิหาริย์ทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ โดยทรงอธิบายว่า หากคนที่ไม่
มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่า ภิกษุที่แสดงฤทธิ์ได้นั้น เพราะมีคันธารวิชา (วิชาของชาวคันธาระ) ส่วนอา
เทศนาปาฏิหาริย์ คือ การกาหนดรู้ใจของคนได้นั้น หากคนที่ไม่มีความเชื่อ ความเลื่อมใส ก็อาจกล่าวได้ว่าภิก ษุที่
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กำหนดรู้ใจได้นนั้ ก็เพรำะมีมณิกำวิชำ [21] โดยทรงต้องกำรแสดงให้เห็นว่ำคำสั่งสอนมีควำมสำคัญมำกกว่ำฤทธิ์ที่ไม่
สำมำรถช่วยดับธำตุสี่หรือบรรลุนพิ พำนได้
แม้กระนัน้ พระพุทธเจ้ำหรือครูบำอำจำรย์ก็ยังได้รับกำรท้ำทำยหรือร้องขอจำกผู้ที่ยังไม่ปลงใจศรัทธำ ดังที่มี
เดียรถีย์ท้ำทำยให้พระพุทธองค์ทรงแสดงปำฏิหำริย์เพื่อแสดงควำมพิเศษกว่ำบุคคลธรรมดำทั่วไป พระพุทธเจ้ำจึง
ทรงแสดงอภินิหำรในกรณี “ยมกปำฏิหำริย์” ที่กล่ำวไว้ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค [22]
ยมก แปลว่ำ คู่หรือสอง ยมกปำฏิหำริย์น้ีจึงเป็นกำรแสดงกสิณคู่ คือ ไฟคู่กับน้ำ ที่มีเพียงพระพุทธเจ้ำเท่ำนั้นจะ
สำมำรถแสดงยมกปำฏิหำริย์ได้ ส่วนพระอรหันตสำวก เดียรถีย์ หรือฤๅษีจะแสดงได้แต่ปำฏิหำริย์ธรรมดำ เช่น กำร
เดินบนน้ำ บนดิน กำรดำดิน เป็นต้น กำรแสดงยมกปำฏิหำริย์ของพระพุทธองค์ ปรำกฏขึ้นโดยพระพุทธองค์ทรงมี
ท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องบน สำยน้ำพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องล่ำง และท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องล่ำง
สำยน้ำพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องบนเป็นคู่หนึ่ง ท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องหน้ำ สำยน้ำพุ่งออกจำกพระกำย
เบื้องหลัง และท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องหลัง สำยน้ำพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องหน้ำเป็นคู่หนึ่ง เป็นต้น โดย
ท่อไฟที่พุ่งออกมำจำกพระกำยนั้นเป็นไปด้วยอำนำจเตโชกสิณสมำบัติ ส่วนสำยน้ำเป็นไปด้วยอำนำจอำโปกสิ ณ
สมำบัติของพระบรมศำสดำนั้นเอง เมื่อทรงแสดงปำฏิหำริยไ์ ปแล้ว ยังผลให้เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำจำกมหำชนในที่
นัน้ ด้วย
ปำฏิหำริย์สำมที่พระพุทธองค์ทรงมีอยู่นั้น ทรงใช้อนุศำสนีปำฏิหำริย์มำกที่สุด คือ ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็น
แบบอย่ำงแก่ศิษย์ ดังเช่น พระจริย ำวัต รอัน งดงำมเป็น ปกติ ดังข้อควำมที่กล่ำวถึงในตอนหนึ่งว่ำ “ลำดับนั้น
พำหิยทำรุจีริยะรีบออกจำกพระเชตวันเข้ำไปยังพระนครสำวัตถี ได้เห็นพระผู้มีพระภำคกำลังทรงพระดำเนินรับ
บิณฑบำตในพระนครสำวัตถี น่ำเลื่อมใส งดงำม มีอินทรีย์สงบ พระหทัยนิ่งสนิทถึงควำมฝึกและควำมสงบอัน
สูง สุด มีตนอันคุ้มครองแล้ว มีต นอัน ฝึก แล้ว มีสติและอิน ทรีย์อัน สำรวมแล้ว ” [23] และ “พระสมณโคดมมี
พระดำรัสไพเรำะ รู้จัก ตรัสถ้อยคำได้ง ดงำม มีพระวำจำสุภำพ สละสลวย ไม่มีโทษ ยัง ผู้ฟังให้เข้ำใจเนื้อหำ
ได้ชัด แจ้ง ” [24] และด้ว ยกิริย ำที่เปี่ย มไปด้ว ยศีล ำจริย ำวัต รของพระพุทธเจ้ำ ทำให้ทรงเป็น ครูอัน เป็น ที่เคำรพ
บูช ำของศิษ ย์ ท่ำนพระอำจำรย์มั่นจึงสอนศิษย์ให้นำพระพุทธองค์มำเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติอยู่เสมอ [25]
ท่ำนสอนศิษย์วำ่
คำที่ว่ำ “ศำสดำ” ไม่ใช่ขึ้นบนธรรมำสน์นั่งเทศน์แล้วถึงจะว่ำศำสดำนะ
บทอำกัปกิริยำทุกอย่ำงควำมเคลื่อนไหวไปมำขององค์ศำสดำนั่นแหละ คือครูเอก
นะ เป็นคติ จับมำเป็นคติได้หมดเลย ไม่จำเป็นจะต้องตั้งหน้ำตั้งตำเทศน์ ให้กำร
อบรมสั่งสอนถึงจะว่ำเป็นศำสดำ ควำมเคลื่อนไหวไปมำขององค์ศำสดำนั่นล่ะ คือ
ครูของโลกตลอด ยึดได้หมด เป็นคติ
กำรสอนที่เป็นหลักใหญ่ของท่ำนพระอำจำรย์มั่น เป็นลักษณะอนุศำสนีปำฏิหำริย์ คือ กำรประพฤติและ
ปฏิบัตเิ ป็นแบบอย่ำงเช่นกัน ทั้งกำรเคร่งครัดในธรรมวินัย กำรปฏิบัตกิ ิจวัตรและกำรปฏิบัตธิ ุดงควัตร ควำมเคร่งครัด
ในธรรมวินัยอันเป็นเสมือนธรรมนูญกำรปกครอง เพื่อใช้เป็นมำตรกำรควบคุมควำมประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกันนั้น ท่ำนพระอำจำรย์มั่นใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบั ติตลอดชีวติ ของท่ำนเสมอ ดังคำกล่ำว
ของสมเด็จพระมหำมุนวี งศ์ (หลวงปู่มหำสนั่น จนฺทปชฺโชโต) ผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนและปฏิปทำของท่ำนพระอำจำรย์มั่น
มำปฏิบัตติ ำมโดยตลอด ได้กล่ำวถึงท่ำนไว้ [26] หลวงปู่กล่ำวว่ำ
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ท่ า นพระอาจารย์มั่ น ท่ า นมี ป ฏิป ทาในการรั ก ษาพระธรรมวินั ย และการ
ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวด เอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะความเคร่งครัดในพระวินัย
หรื อ ศี ล 227 จะให้ ข าดตกบกพร่ อ งหรื อ ด่ า งพร้ อ ยแม้ เพี ย งน้ อ ยนิ ด มิ ได้ ท่ า น
พระอาจารย์มั่นท่านจะสอนย้าอยู่เสมอว่า ถ้าศีลด่างพร้อยแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
การปฏิบัติธรรมจะไม่ขึ้น หรือถึ งขึ้นก็งอกงามได้ยาก เพราะศีลเป็ นพื้นฐานของ
การปฏิบัตธิ รรมอย่างสาคัญยิ่ง
กิจวัตรประจาวันที่ท่านพระอาจารย์มั่นกระทาเป็นอาจิณวัตร คือ เวลาเช้า ออกจากกุฏิ ล้างหน้า บ้วนปาก
นาบริขารลงสู่โรงฉัน ปัดกวาดลานวัด แล้วเดินจงกรม พอได้เวลาภิก ขาจารก็ขึ้นสู่โรงฉัน นุ่งห่มเป็นปริมณฑลซ้อน
สังฆาฏิ สะพายบาตรเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วจัดวางบาตร จีวร แล้วจัดอาหารใส่บาตร
นั่งพิจารณาอาหารปัจจเวกขณะ ทาภัตตานุโมทนา แล้วจึงฉันจังหัน เสร็จแล้วก็ล้างบาตร เก็บบริขาร ขึ้นกุฏิทาสรีรกิ จ
พักผ่อนเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นล้างหน้า ไหว้พระสวดมนต์และพิจารณาธาตุอาหาร ปฏิกูล -ตังขณิก-อตีตปัจจเวกขณะ
แล้วชาระจิตจากนิวรณ์ นั่งสมาธิพอสมควร เวลาบ่ายสามถึงสี่โมง กวาดลานวัด ตักน้าใช้น้าฉันมาไว้ที่ อาบน้า
ชาระกายให้สะอาด แล้วเดินจงกรมถึงพลบค่า จึงเข้ากุ ฏิ เวลากลางคืน ตั้งแต่พลบค่าไป สานุศิษย์ก็ทยอยกันไป
ปรนนิบัติ บีบนวด ท่านเทศนาสั่งสอนอบรมสติปัญญาแก่สานุศิษย์พอสมควร ท่านก็เข้าห้อง ไหว้พระสวดมนต์ นั่ง
สมาธิและมีเทศนาสอนเทวดาตามการร้องขอ แล้วพักผ่อนประมาณสี่ชั่วโมง เวลาประมาณสามนาฬิกา ตื่นนอน ล้าง
หน้าบ้วนปาก แล้วปฏิบัติกิจในเวลาเช้าต่อไป โดยท่านถือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวัยชรา ตามที่พระอาจารย์
มหาบัว [27] ได้กล่าวไว้ว่า “ท่านเป็นผู้อาจหาญชาญชัยทางข้อวัตรปฏิบัตเิ ครื่องดาเนิน ไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลายไป
ตามอานาจฝ่ายต่าตลอดมา แม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์ ไม่ต้องขวนขวายกับกิจการภายในคือ
สมณธรรมทางสมาธิภาวนา แต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยทามานัน้ พระหนุม่ ๆ ยังสู้ไม่ได้ ” ทั้งหมดนี้ล้วน
ดาเนินตามปฏิปทาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ในบทสวดบอกวัตร [28] ดังนี้
ปุพฺพณฺห ปิณฺฑปาตญฺจ
สายเณฺห ธมฺมเทสน
ปโทเส ภิกฺขุโอวาท
อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน
ปจฺจูเสว คเต กาเล
ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน
เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ
วิโสเธติ มุนปิ ุงฺคโวติ.

เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตอย่างหนึ่ง
เวลาเย็นทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่ง
เวลาย่าค่า ประทานโอวาทแก่ภิกษุอย่างหนึ่ง
เวลาเที่ยงคืน ทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาอย่างหนึ่ง
เวลาย่ารุ่ง ทอดพระเนตรดูสัตวโลก ผู้ควรจะตรัสรู้และ
ไม่ควรอย่างหนึ่ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระมุนปี ระเสริฐ ย่อม
ทากิจ 5 ประการเหล่านี้ให้หมดจด ดังนี้แล

นอกจากวัตรข้างต้นที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงให้เป็นแบบอย่างแก่ศษิ ย์แล้ว ท่านยังแสดงการปฏิบัตธิ ุดงควัตรที่
เคร่งครัดให้เป็นแบบด้วย โดยท่านให้เหตุผลที่ต้องปฏิบัติธุดงควัตร [29] ว่า “พระไม่มีวัตร หรือเป็นวัตตเภทเป็นพระที่
ขาดไป ไม่สมบูรณ์ในความเป็นพระของตน” ธุดงควัตรที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติเป็นอาจิณมี 7 ประการ ได้แก่
1) ถือนุง่ ห่มผ้าบังสุกุล นับตัง้ แต่วันอุปสมบทมาจนถึงวัยชรา 2) ถือการนุ่งห่มผ้าสามผืนเป็นวัตร ได้แก่ สังฆาฏิ จีวร
สบง (เว้นผ้าอาบน้าฝนซึ่งจาเป็นต้องมีในสมัยนี้) ท่านถือปฏิบัติมาแต่เริ่มอุปสมบทไม่ลดละ จนถึงวัยชราจึงลดหย่อน
ผ่อ นตามธาตุขั น ธ์บ้าง 3) ถื อ ภิกขาจารวัต รเที่ ย วบิ ณ ฑบาตมาฉั น เป็ นนิต ย์ แม้อ าพาธไปในละแวกบ้ านไม่ได้ ก็
บิณฑบาตในเขตวัด จนกระทั่งถึงสมัยอาพาธหนักจึงงดบิณฑบาต 4) ถือการห้ามภัตตาหารที่นามาถวายภายหลัง
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เป็นวัตร 5) ถือฉันหนเดียวเป็นนิตย์ตลอดมา แม้ถึงปัจฉิมสมัยก็มิได้งด 6) ถือฉันในบาตร ใช้ภาชนะใบเดียวและใช้
มือฉัน จนถึงสมัยอาพาธหนักจึงงด 7) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร คือ เที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้าง ในป่าธรรมดา ในภูเขา ในถ้า
ในเงื้อมผาบ้าง จนถึงปัจฉิมสมัยจึงงด [30] เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็ นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติธุดงควัตรอันเป็ น
แบบอย่างที่ดงี ามให้แก่ศษิ ย์

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮินดูและพระพุทธศาสนา พบว่า ครูบาอาจารย์สอน
ด้วยชีวติ ของท่านเอง อันเป็นการปฏิบัตติ ามแบบที่ถ่ายทอดมาจากเบื้องบน (จึงได้ชื่อว่าเป็นอาร์คีไทพ์) เห็นได้จากใน
ศาสนาฮินดูที่มีการสืบทอดต้นแบบของครูบาอาจารย์จากอดีตอันเป็นอนันตังมาจนถึงปัจจุบัน ต้นแบบแรกที่สาคัญยิ่ง
คือ พระมหาเทพ ที่ผู้คนรู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ทาลายที่ทรงล้างโลกในยุคที่เกินเยียวยาแล้ว แต่พระองค์ก็เสด็จ
ลงมาสอนธรรมะให้ แ ก่ โ ยคี แ ละมนุ ษ ย์ อ ย่ า งไม่ ข าดตอน การเสด็ จ ลงมาในปางที่ ค นรู้ จั ก จนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ คื อ
ปางทักษิณ ามูรติ ซึ่งทรงปรากฏองค์เป็นมหาโยคีผู้ย่ิงใหญ่ทาหน้าที่เป็น “ครูต้นแบบ” ของโยคีผู้ถือพรหมจรรย์
ครูบาอาจารย์ที่สืบทอดต่อมาจึงเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติสมาธิ เพื่อเข้าสู่หนทางแห่งโมกษะ หรือนิรวาณ
(ทางพระพุทธศาสนาเรียก โมกขะ นิพพาน) คือ การหลุดพ้นจากสังสารวัฏ
ด้านพระพุทธศาสนา ต้นแบบของครูบาอาจารย์ที่มาจากเบื้องบน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
แม้ทรงถือกาเนิดในฐานะมนุษย์ แต่ก็ทรงมาจากเบื้องบน ดัง ที่พระองค์ได้ตรัสถึงอาร์คีไทพ์ของการอุบัติขึ้นของ
พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ในพระสูตรว่าด้วยพระโพธิสัตว์ ในมหาปทานสูตร [31] พระองค์ตรัสเล่าประทานภิกษุ
ทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระโพธิสัตว์พระนามว่าวิปัสสี จุติจากชั้นดุสิตแล้ว มีพระสติสัมปชั ญญะ
เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ ” เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
แม้กระทั่งพระองค์เองก็จุติจากชั้นดุสิต สอดคล้องกับความในมหาปรินิพพานสูตร ที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าประทาน
พระสงฆ์สาวกว่า เหตุหนึ่งที่ทาให้แผ่นดินไหว [32] คือ “เมื่อใด พระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสติ มีสติสัมปชัญญะ ก้าว
ลงสู่ พระครรภ์พระมารดา เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไหว สะเทือน กาเริบ หวั่นไหว... ทาให้แผ่นดินไหวใหญ่ได้ ” เป็น
การแสดงให้เห็นด้วยอีกโสดหนึ่งว่า พระองค์ได้จุตลิ งมาจากสวรรค์ชั้นดุสติ
การศึกษาอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทาให้ได้เห็นครูบา
อาจารย์ที่ดาเนินตามแบบของพระพุทธวจนะอย่างเคร่งครัด คือ เน้นการปฏิบัติตามสิ กขาบทในพระธรรมวินั ย
ครูบาอาจารย์จึงเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าเป็นสิ่งพึงกระทาและทาได้ ถึงแม้ศษิ ย์จะมิได้ศึกษาความรู้จากตารา แต่การ
ที่มีครูบาอาจารย์สอนสั่ง ย้าเตือนในเสขิยวัตรและข้อวัตรอื่น ๆ ศิษย์ย่อมได้เรียนรู้สิ่งที่ถ่ายทอดมาในบทเรียนฝ่าย
ปริ ยั ติโดยปริย าย การควบคุ ม ดู แ ลและการแนะน าตั ก เตื อ นอย่างใกล้ ชิด เป็ น โอกาสที่ ค รู บาอาจารย์ส ามารถ
ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องของลูกศิษย์ได้ทันท่วงที
การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นบทบาทและคุณสมบัติของครูบาอาจารย์ว่า ครูบาอาจารย์มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณของศิษย์ และบทบาททั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ทางศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนากระทาต่อ
ศิษย์ ล้วนส่งผลให้ศษิ ย์ดาเนินไปสูแ่ นวทางที่ถูกต้องดีงามและประสบความสาเร็จได้ในที่สุด
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาต้นแบบของครูบาอาจารย์ทั้งในศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาแล้ว ผู้วิจัยพบ
ลักษณะอาร์คีไทพ์ที่มีร่วมกันของครูบาอาจารย์ทั้งสองศาสนา ดังนี้
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1. ครูบาอาจารย์เป็นมัคคุเทศก์ทางวิญญาณ
ในการเป็นมัคคุเทศก์ทางวิญญาณ ครูบาอาจารย์มิได้กระทาเพียงสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้เพื่อความอยูร่ อด
ทางสังคมและเศรษฐกิจอันเป็นการพัฒนาชีวิตเท่านั้น แต่ยังสอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจโดยการพัฒนานามขันธ์
ก่อน คือ ทาให้เกิดการรับรู้ที่มสี ติฉับไว (วิญญาณ-การรับรู้) ทาให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่รับรู้ตามสมมุตสิ ัจจะ
และตามนัยยะที่กว้างขวางออกไป (สัญญา-ความทรงจา) และทาให้มีความคิดที่ถูกต้องที่จะวาดวางแผนงานและ
ดาเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย (สังขาร-การปรุงแต่ง) เพื่อให้ศิษย์มีหลักในการดารงชีวิตอยู่ตามครรลองแห่งศีลธรรม
และที่สาคัญที่สุด คือ ครูบาอาจารย์ต้องสอนศิษย์ให้พัฒนาจิตวิญญาณ (spirit) ด้วยการสอนวิธีการดารงชีวิตอย่าง
ถูกต้องในทิพยวิถี อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ด้วย ครูบาอาจารย์ ผู้เป็นมัคคุเทศก์ทางวิญญาณจึงต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ทัง้ ในทางคดีโลกและคดีธรรม เพื่อพร้อมที่จะแนะนาและประคับประคองศิษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูบาอาจารย์สอนด้วยปาฏิหาริย์
ความพร้อมของครูบาอาจารย์ที่จะเป็นผู้ยกระดับจิตของศิษย์นั้น ต้องกอปรด้วยปาฏิหาริย์ หรือมีความ
พิเศษกว่าคนธรรมดา ทัง้ นี้ย่อมแสดงให้เห็นการสืบทอดมาจากหรือความเชื่อมโยงกับต้นแบบครูบาอาจารย์จากเบือ้ ง
บน ครูบาอาจารย์ของศาสนาฮินดูที่สาคัญ คือ ท่านโยคานันทะ ท่านได้เผยแพร่ศาสตร์แห่งกริยาโยคะไปยังโลก
ตะวั น ตก ท าให้ มี ผู้ ศ รั ท ธาเข้ า มาเป็ น ศิ ษ ย์ ข องท่ า นถึ ง แสนคน ในเวลา 32 ปี ปาฏิ ห าริ ย์ข องท่ า นคื อ ความมี
ปฏิสัมภิทา คือ มีปัญญาแตกฉานในอรรถ ในธรรม ในการใช้ภาษาและในปฏิภาณ ท่านมีปรีชาแจ้งในภาษา รู้
ศัพท์ ถ้อยคาบัญญัติและภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษ เข้าใจใช้คาพูดชี้แจงให้ผู้อ่ืน
เข้ า ใจและเห็ น ตามได้ [33] เมื่ อ ตอนท่ า นจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท่ า นเล่ า ว่า ท่ า นก็ มิ ได้ สั น ทั ด ในการใช้
ภาษาอังกฤษ แต่ด้วยการกาหนดจากเบื้องบน ก็มีเหตุให้ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนจากอินเดียไปร่วมประชุมสภา
ศาสนาเสรีน านาชาติ ที่ เมือ งบอสตั น ประเทศสหรัฐ อเมริก า ขณะที่ ท่ านอยู่บ นเรือ โดยสารที่ จ ะเดิ น ทางไปยั ง
สหรั ฐ อเมริก า ท่ านได้ รับ เชิญ ให้ บ รรยายธรรมเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ภายหลั ง ท่ า นได้ เล่ าถึ ง ความกั ง วลต่อ การพู ด
ภาษาอังกฤษไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของโยคี [34] ท่านเล่าว่า
หลังพยายามรวบรวมความคิดในการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอย่างสิ้นท่า
สุดท้ายข้าพเจ้าก็ล้มเลิกการตระเตรียมทั้งหมด ความคิดของข้าพเจ้าเหมือนลูกม้า
ป่ า ที่ จั บ ตามองอานอย่ า งระแวดระวั ง มั น ไม่ ย อมให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเลยสักนิด... ข้าพเจ้าก็ได้แต่ยนื เป็นเบือ้ ใบ้ต่อหน้าผู้คนทั้งหลายโดยไม่มี
คาพูดใด... หลังการประลองความอดทนของทั้งสองฝ่ายผ่านไปสิบนาที ผู้ฟังในห้อง
โถงก็เข้าใจสภาพกลืนไม่เข้า คายไม่ออกของข้าพเจ้า จึ งเริ่มหั วเราะ...ในใจ [ของ
ข้าพเจ้า] ก็ได้แต่สวดภาวนาถึงอาจารย์
แต่เมื่อถึงการบรรยายจริง ท่านก็สร้างปาฏิหาริย์ด้วยการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ดังคาชื่นชมของ
เลขาธิ ก ารสมาคมอเมริ กั น ยู นิ แ ทเรี ย น ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นเอกสาร New Pilgrimages of the Spirit [35] ว่ า “สวามี
โยคานันทะ ผู้แทนจากอาศรม พราหมาจารย์ในรานจี ได้นาความปรารถนาดีจากสมาคมของท่านมามอบให้กับที่
ประชุม ด้ วยภาษาอังกฤษที่ ล่ืน ไหลไพเราะและการสื่อความหมายอัน ทรงพลัง ” หลั งจากนั้นท่ านก็ได้รับเชิญ ไป
บรรยายตามที่ต่าง ๆ และมีผู้เข้าฟังจานวนมาก ตลอดเวลา 32 ปีในโลกตะวันตก ท่านได้เดินทางไปแสดงปาฐกถา
ต่อหน้าผู้คนหลายพันตามเมืองใหญ่หลายแห่ง ปาฏิหาริย์ในการใช้ภาษาของท่านทาให้ผู้คนเข้าถึงธรรมได้จานวนมาก
ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อท่าน จนสามารถก่อตั้งสมาคมเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ (Self-Realization Fellowship)
ในปีแรกที่เดินทางไปสู่สหรัฐอเมริกาได้
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นอกจากท่ า นโยคานั น ทะจะใช้ว าจาในการแสดงปาฐกถาจู งใจผู้ ฟั งแล้ ว ท่ านยั ง มีธัม มปฏิสั ม ภิทา คื อ
ปัญญาแตกฉานในธรรม คือ สามารถชี้ให้เห็นความหมายทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งในคาสอนของพระคริสตธรรม
ซึ่งแม้แต่คริสต์ศาสนิกชนเองก็ยังไม่เข้าใจ จึงทาให้ผู้ศึกษางานของท่านแลเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนาที่
สาคัญของโลก ความแตกต่างที่เราเห็นมาจากความไม่เข้าใจความหมายต่างหาก จะขอยกตัวอย่างงานเขียนของท่าน
โดยเริ่ม ต้น จากหนั งสือ อั ต ชีวประวั ติข องโยคี ที่ ตีพิ ม พ์ค รั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1946 เป็ นหนั งสือ ที่ มีผู้ส นใจมาก จน
กลายเป็นหนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งและมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 18 ภาษา นอกจากนี้ยังมีหนังสืออีกมากมาย
อาทิ 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 เป็ น ต้ น และผลงานชิ้น ส าคั ญ คื อ God Talks with Arjuna: The Bhagavad Gita ท่ า นได้ เขี ย น
อธิบายธรรมในคัมภีร์ภทวัทคี ตาไว้อย่ างพิสดาร เหล่านี้ล้วนเป็ นการสอนที่ใช้ปาฏิหาริย์ในการเขียน เพื่อให้ผู้ค น
จานวนมากสามารถเข้าถึงธรรมได้
ส่วนทางด้านพระพุทธศาสนา การเสด็จลงมาประสูติยังโลกมนุษย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นก็เพื่อ
ถ่ายทอดแบบของครูบาอาจารย์จนมาถึงปัจจุบัน ลักษณะพิเศษที่แสดงให้เห็นการสืบต่อมา คือ การแสดงปาฏิหาริย์
สามของพระพุทธเจ้า อันได้แก่ 1) อิทธิปาฏิหาริย์ การแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2) อาเทศนาปาฏิหาริย์ การรู้วาระ
จิตผู้อ่ืน 3) อนุศาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการเป็นแบบอย่าง แม้ส่วนใหญ่พระองค์จะทรงสั่งสอนด้วยการเป็ น
แบบอย่าง และหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิปาฏิหาริยแ์ ละอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตาม แต่เมื่อมีผู้ท้าทายหรือมีการร้องขอจาก
ผู้ที่ยังไม่ปลงใจศรัทธา ดังที่มีเดียรถีย์ท้าทายให้พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์เพื่อแสดงความพิเศษกว่าบุคคล
ธรรมดาทั่วไป พระองค์ก็ทรงกระทาให้เห็นเป็น ที่ประจักษ์ เพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อพระตถาคต หรืออีกกรณีหนึ่ง
คื อ ทรงใช้ อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย์ เพื่ อ ให้ ศิ ษ ย์ เกิ ด แรงจู ง ใจบางประการ ดั ง ในเหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระองค์ ท รงพาท่ า น
พระนันทะ ผู้เป็นพระภาดาของพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดว้ ยการหายองค์ไปจากมนุสสโลก [36] ดังความ
ว่า “ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงจับท่านพระนันทะที่แขน แล้วทรงหายจากพระเชตวัน ไปปรากฏในเหล่าเทวดา
ชัน้ ดาวดึงส์ เหมือนบุรุษมีกาลังพึงเหยียดแขนที่คู้” ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พระนันทะยกเลิกการตัดสินใจลาสิกขาบทกลับสู่
เพศฆราวาส
ท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกัน ท่านจะสอนศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเสมอ การแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ของท่านจึงเกิดขึ้นเพียงบางโอกาสเท่านั้น อาทิ เพื่อพิทักษ์คุ้มครองศิษย์
เมื่อใดที่ศษิ ย์มคี วามคิดที่ผิดทานองคลองธรรม ท่านเห็นว่าอาจเป็นอันตรายในภายภาคหน้าได้ ท่านจะกล่าวตักเตือน
ในทันที ทาให้ศิษย์เกรงกลัวการรู้วาระจิตของท่าน หลังจากนั้นก็จะฝึกศิษย์ให้ควบคุมความคิดของตนเองเสมอ ใน
คราวที่มีพระเข้ามาทดลองความสามารถของท่าน ท่านก็จะแสดงให้เห็นว่า ท่านรู้วาระจิตของพระรูปนั้น การแสดง
ปาฏิหาริยใ์ นแต่ละครั้งจึงสร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ จนมีผู้มาฝากตัวเป็นศิษย์
จานวนมาก
แม้ครูบาอาจารย์จะอยู่ในฐานะมนุษย์ธรรมดา แต่การฝึกฝนตนเองตามต้นแบบที่ได้ส่งต่อมาจากเบื้องบนจน
ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ อันแสดงให้เห็นด้วยการมีปาฏิหาริย์นนั้ ปาฏิหาริย์ที่ท่ านแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นจะสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ จากนั้นท่านจึงสอนด้วยการปฏิบัตเิ ป็นตัวอย่าง ให้ศิษย์เห็นว่าการอยูใ่ นฐานะมนุษย์ธรรมดา
ก็สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต อันได้แก่ โมกขะหรือนิพพานได้
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐานคลาวด์
The cloud based collaborative learning management based on constructivism
theory
กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล1, กฤษณ์ ไชยวงศ์2 , อิสรา นาคะวิสุทธิ์3 อัจจิมา มณฑาพันธุ์4
Kanyarat Sriwisathiyakun1, Krit Chaiwong2, Isara Nakavisute3, Ajjima Montaphan4
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐาน
คลาวด์ 2) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึก ษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จานวน 40 คน ในรายวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องกับแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่งปันความเข้าใจจากการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานคลาวด์ ตาม 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ของ
ทฤษฏีคอนสตรัคติวสิ ต์ อันประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นประยุกต์ความรู้
ใหม่ในสถานการณ์อ่ืน 2) คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินตามสภาพจริง มี คุณภาพโดยรวมในระดับ ดี
มาก
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ คอนสตรัคติวิสต์ ฐานคลาวด์ 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.
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บทนา
การจัดการเรียนการสอนในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญ ได้มกี ารมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้เรียนโดย
เปิด โอกาสให้ผู้เรีย นศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง และส่ง เสริม ให้ผู้เรีย นมีส่ว นร่ว ม ในทุกกระบวนการเรียนรู้ มีการ
พัฒ นาความสามารถในการแสวงหาความรู้ และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็ม ที่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่ วนสาคัญ ในการสนับสนุน การจัดการเรียนการบนระบบเครือข่าย ให้ กับระบบ
การศึกษาในปัจจุบัน โดยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีเนื้อหารายวิชาในลักษณะที่เน้นการศึกษาวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง กรณีศึกษา
และการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของผู้เรียน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ (บัญญั ติ
ชานาญกิจ ,2548) กล่าวไว้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือโดยการแบ่งผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อย ส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีความหลากหลายทางความคิด ทาให้ผู้เรียนได้เกิดการ
วิเคราะห์ เพื่ อค้ นหาค าตอบ ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม หรือ ของบุ ค คลขึ้น อยู่กั บ การปฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น มีค วาม
สอดคล้องกับหลักทฤษฏีคอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivism) ที่ (สุมาลี ชัยเจริญ , 2551) กล่าวไว้ว่า คอนสตรัคติวิสต์
เป็ น ทฤษฎี ที่ มี แ นวคิ ด ที ่ส าคัญ ที ่ว ่า "ความรู ้จ ะถูก สร้า งขึ ้น ด้ว ยตัว ของผู ้เรีย นเอง โดยเชื ่อ ว่า การเรีย นรู ้เป็น
กระบวนการสร้า งความรู้ที่เกิด ขึ้น ภายในของผู้เรีย น เพื่อ สร้า งและปรับ โครงสร้า งทางปัญ ญาจากสิ่ง แวดล้อ ม
ภายนอกหรือความรู้ใหม่ ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ เดิมของตนเอง" หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง ทั้งนี้
องค์ประกอบสาคัญที่ช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน ผู้เรียนและผู้สอน หรือ
ผู้เรียนกับสื่อ
อีกทัง้ ในปัจจุบันจะเห็นว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หรือระบบประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ได้เป็น
แหล่งรวมระบบและข้อมูลต่างๆ เพื่อบริการผู้ใช้งาน โดยที่ไม่ต้องทราบสถานะและรายละเอียดต่างๆ ของโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบแต่สามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีอยูร่ ่วมกัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ
ข้อมูลและบริหารจัดการทรัพยากรของระบบ ผ่านเครือข่าย สามารถแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เทคโนโลยี
คลาวด์ ได้ขยายบริการและครอบคลุมไปยังวงการการศึกษา ทาให้มีรูปแบบบริการทางการศึกษา ที่ช่วยอานวยความ
สะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและสถาบันการศึกษา (Adam Toren , 2015) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีคลาวด์
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในลักษณะห้องเรียนเสมือนจริงที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อ ย่าง
คล่องตัวและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดายและส่งเสริมให้เกิดวิธีการทางานร่วมกันของผู้ใช้งานจานวนมาก ใน
ลักษณะของการให้บริการซอฟท์แวร์ (Software as a Service) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์เชิงสังคม (Social Software)
ที่สามารถทาเกิดการเชื่อมต่อกันของผู้ใช้งานทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา (synchronous and asynchronous
connections) ด้วยความสามารถดังกล่าว ยังผลให้สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี
จากบริบทดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า การจั ดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐานคลา
วด์จะช่วยปรับปรุงและลดข้อจากัดในการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายแบบเดิมได้ ด้วยการบูรณาการแนวคิดของการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยอาศัยระบบการ
จัดการเรียนรู้บนฐานคลาวด์ (Cloud Based LMSs) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กัน บนระบบเครือข่าย เกิด
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันแบบไร้ขอ้ จากัด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐานคลาวด์
2. เพือ่ ประเมินคุณภาพผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึก ษาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ทฤษฎี หลั กการที่ เกี่ ยวข้อง เอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และ
ผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 พัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบการจัดการเรียนรู้บนฐานคลาวด์
2.2 พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ
2.3 ประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
2.4 นาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ไปใช้กับกลุม่ ทดลอง
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในขัน้ ตอนนี้ ประกอบด้วย ระบบการจัดการเรียนรู้บนฐานคลาวด์
เนื้อหาเรื่อง จริยธรรมและการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริง
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทางสถิติ โดยใช้การหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนด เพื่อใช้ในการสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ ยวิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริค
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ และบันทึกข้อคิดเห็นของผู้เรียน
ตามสภาพจริง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) ได้แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) ได้ผลวิเคราะห์การประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนจากแบบประเมินตามสภาพจริง ตามลาดับ ดังนี้

สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1
ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับทฤษฏีทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า มี
ความสอดคล้องในทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่าแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ออกแบบสอดคล้องตามขัน้ ตอนของทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสต์ อันประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมขั้นตอนการปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นตอน
การประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อื่นในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ มีคา่ IOC มากกว่า 0.5 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญของแผนการเรียนรู้กับขั้นตอนของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
กิจกรรมครั้งที่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัตถุประสงค์
ระบบการ
ขั้นตอนการ IOC
แปลผล
ร่วมมือ
การเรียนรู้
จัดการเรียนรุ้ เรียนรู้ตาม
บนฐานคลาวด์ ทฤษฏีคอน
สตรัคติวสิ ต์
ครัง้ ที่ 1
ผู้เรียนร่วมกัน อภิปราย
เพื่อให้ผู้เรียน
-Edmodo
ขั้นเตรียม
1
สอดคล้อง
เรื่อง จริยธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สามารถจดจา มี
-Youtube
ความพร้อม
ของการใช้
ภายในกลุ่ม เกี่ยวกับ ภัย
ความรู้ ความเข้าใจ -SlideShare
อินเทอร์เน็ตและ จากอินเทอร์เน็ตรูปแบบ
ในกระทาที่เป็น
ภัยจาก
ใด ที่มีผลกระทบต่อ
ความผิดตาม
อินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก
พรบ.ฯ
ที่สุด และให้เสนอแนะ
วิธีการป้องกันและแก้ไข
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กิจกรรมครั้งที่

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ

วัตถุประสงค์
การเรียนรู้

ครัง้ ที่ 2
เรื่อง รูปแบบการ
กระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์

ผู้เรียนร่วมกัน สรุป
ประเด็น จากที่ได้
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ภายในกลุ่ม
โดยพิจารณาสภาพปัญหา
คนรอบตัวของผู้เรียน ที่มี
การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่
บ้าน/ที่ทางาน สรุปเป็น
คาแนะนาพวกเขา
เหล่านัน้ ว่าควรใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอย่างไร โดย
ไม่กระทาความผิด ตาม
พรบ.ฯ

เพื่อให้ผู้เรียน
-Edmodo
สามารถ
-Youtube
วิเคราะห์
-SlideShare
สังเคราะห์ และนา
ความรู้มาอธิบาย
การกระทาที่เป็น
ความผิดตาม พรบ.
ฯ

ครัง้ ที่ 3
การประยุกต์
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการ
กระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์
อื่น

ผู้เรียนร่วมกันเขียนและ
แก้ไข เรื่องสั้นบนเอกสาร
ออนไลน์ ใน Google
Documents ของแต่ละ
กลุ่ม สลับให้กลุ่มอื่น
อ่าน อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น สรุปประเด็น จาก
ที่ได้อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ในกลุม่ เพื่อ
วิเคราะห์และตอบคาถาม
ว่าเป็นการกระทาผิด
(หรือไม่ผิด) ตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
มาตราใด เพื่อประมวลผล
ความรู้ ทบทวนความ
เข้าใจ ของตนเองทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยรวม

ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อตีความ สรุป
เหตุการณ์ การ
กระทาความผิด
ตามพ.ร.บ.ฯ ได้
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ระบบการ
จัดการเรียนรุ้
บนฐานคลาวด์

Edmodo
-Gmail
-Google Docs

ขั้นตอนการ IOC
เรียนรู้ตาม
ทฤษฏีคอน
สตรัคติวสิ ต์
ขั้นปรับ
0.98
โครงสร้างทาง
ปัญญา

ขั้นประยุกต์
ความรู้ใหม่ใน
สถานการณ์ที่
แตกต่างกัน

แปลผล

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

0.99

สอดคล้อง
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สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2
1.ผลวิเคราะห์ ค วามสอดคล้ องของแบบประเมิน ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับกิจ กรรมการเรีย นรู้ ซึ่ ง
ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินตามขั้นตอนการเรียนรู้ ในแต่ละประเด็น พบว่า ค่า IOC มากกว่า 0.5 ในทุกประเด็น แสดงให้
เห็ น ว่า แบบประเมิน ตามสภาพจริ งของผู้ เรี ยนได้ อ อกแบบสอดคล้ อ งกับกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ตามความเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 5 ท่าน ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2
2 ผลวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนด้วยเกณฑ์การประเมินแบบรูบริค พบว่า
คุณภาพผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยรวมทั้งใน 3 กิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ค่า S.D เท่ากับ
1.35 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ผลเข้าไปในประเด็นย่อยนอกเหนือจากในตารางของแต่ละ
กิ จ กรรมพบว่า เมื่ อ ผู้ เรี ย น ต้ อ งมี ก ารใช้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจของตนเอง ในความรู้ ใหม่ ที่ ผู้ เรี ย นได้ รับ เพื่ อ ใช้ ใน
สถานการณ์อื่น พบว่าคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอยูใ่ นระดับ ดี
3. ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์
และบันทึกข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3.1 จากการสังเกตพฤติกรรมจากการเรียนรู้ในกิจกรรม ผู้วิจัยได้พบว่า การปฏิสั มพันธ์ พูดคุย
แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น ของผู้เรีย นภายในกลุ่ม ทาให้ ผู้ เรียนมีค วามเข้ าใจในเนื้อหามากขึ้น มีการวิเคราะห์ การ
ประมวลผลความรู้ ถึงแม้จะพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหา ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อื่น
ที่แตกต่างได้ครบถ้วนและตรงประเด็นมากนัก สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้จากแบบประเมินตามสภาพจริงตาม
เกณฑ์ประเมินแบบรูบริค ที่ได้ประเมินถึง คุณภาพของผลการเรียนรู้ที่ช้ีไปถึงไปถึงการสร้างความรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ที่พบว่า ผู้เรียนสามารถสร้างความรูด้ ้วยตนเองได้เพียงในอยู่ในระดับ ดี เท่านัน้
3.2 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือและ
แอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์ให้กับผู้เรียน การประเมิน ผลท้า ยแต่ล ะกิจ กรรมค่อ นข้า งมีค วามเหมาะสม ช่ว ย
กระตุ ้น การเรีย นรู ้แ ละความรั บผิ ดชอบของผู้ เรี ยนได้ ที่ ส าคั ญ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ในการเรี ยนไป
ประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันได้จริง และผู้เรียนมีความรู้สึกพอใจและสนุกสนานกับการเรียนและการ
ทากิจกรรมร่วมกัน บนระบบการจัดการความรู้บนฐานคลาวด์
3.3 จากบันทึกความเห็นของผู้เรียน ผู้วจิ ัยพบว่า ผู้เรียนมีความสนุกสนานจากการเรียนและการ
ร่วมกิ จกรรม โดยไม่มีข้อ จากั ดด้ านเวลา สถานที่ และสามารถเข้ าถึ งจากอุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิก ส์ได้ห ลากหลาย
ถึงแม้วา่ จะมีปัญหาจากการใช้งานระบบบ้าง ผู้เรียนยอมรับว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี สามารถแบ่งปันความรู้ ความ
เข้าใจของตนเอง ต่อเพื่อนภายในกลุ่ม ถึงแม้ว่า จะประสบปัญหาเรื่องความร่วมมือภายในกลุ่มบ้าง แต่กิจกรรมการ
เรียนรู้น้ีก็ให้ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก ผู้เรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับประสบการณ์ การ
เรียนรู้ที่แตกต่างไปจากที่เคยศึกษาจากในระบบอีเลิร์นนิงแบบเดิม ผู้เรียนรู้สึกได้ว่า ตนเองได้ซึมซับเนื้อหา ความรู้
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกถึงการถูกบังคับให้เรียนรู้ ทาให้เกิดความ เข้าใจ และสามารถจดจาเนื้อหาของการเรียน
ได้ อี ก ทั้ ง ยั งกล้ า ความแสดงคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่อ สมาชิก ในกลุ่ ม การจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู ้นี้ มีค วาม
สะดวกสบายต่อ ผู้เรีย นและมีป ระสิท ธิภ าพมากต่อ การเรีย นในรายวิชาทฤษฏี ที่เน้น กรณีศึก ษา และรายวิชาที่
ผู้เรียนต้องมีการวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนมองว่า ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมสัน้ เกินไป
แต่ก็พบว่า ตนเองมีทักษะในการใช้เครื่องมือบนระบบอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น และ เนื้อหาความรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาที่
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เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทาผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
แนะนาผู้อ่นื ได้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญของแผนการเรียนรู้กับรูปแบบฯ
กิจกรรม
ประเด็นการประเมินตามแผนการเรียนรู้
ขั้นตอนการเรียนรู้
ตามรูปแบบฯ
ครัง้ ที่ 1
เรื่อง จริยธรรมของการใช้อนิ เทอร์เน็ตและภัย
ขั้นเตรียมความพร้อม
จากอินเทอร์เน็ต
ครัง้ ที่ 2
เรื่อง การกระทาความผิด ทางคอมพิ วเตอร์
ขั้นปรับโครงสร้างทาง
ตามมาตราต่างๆ ใน พรบ. ว่าด้วยการกระทา
ปัญญา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ครัง้ ที่ 3
การประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ขั้นประยุกต์ความรู้ใหม่
รูปแบบการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์ที่
ตาม พรบ.การกระทาความผิดทาง
แตกต่างกัน
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในสถานการณ์อื่น
ค่าเฉลี่ยรวม

IOC

แปลผล

1

สอดคล้อง

0.98

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

0.99

สอดคล้อง

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค
ประเด็นการประเมินตามสภาพจริง
ระดับคุณภาพการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
3.53
0.52
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่อง จริยธรรมของการใช้
อินเทอร์เน็ตและภัยจากอินเทอร์เน็ต
3.52
0.70
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 เรื่อง รูปแบบการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตราต่างๆ ใน พรบ. ว่า
ด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3.72
0.40
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
ตาม พรบ.การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ในสถานการณ์อ่นื
ค่าเฉลี่ยรวม
3.61
-
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แปลผล
ดีมาก
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อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตาม
แนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐานคลาวด์ ได้จัดการเรียนรู้บนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
แบ่งปันความเข้าใจจากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย สอดคล้องตาม (อุดม รัตนอัมพรโสภณ, 2549), (ทิศนา
แขมมณี และคณะ, 2545) และ (Thirteen Organize, 2004) และการจัดกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนของทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ในสถานการณ์อื่น
ที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ (ไพจิ ต ร สดวกการ, 2538 ) และ Muammer ÇALIK, Alipasa AYAS and Richard K.
COLL,2006) แ ล ะ (John B. Black and Robert O. McClintock,1995) แ ล ะ (George W. Gagnon, Jr. and Michelle
Collay ,Rosalind Driver, 1988)

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. อาจารย์ผู้สอนต้องกระตุน้ ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
จนครบถ้วน เพื่อให้การเรียนสาเร็จตามแผนการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
2. เครื่องมือสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนบนฐานคลาวด์มใี ห้ใช้บริการฟรีและมีค่าใช้จา่ ย แบบที่
ให้บริการฟรี เช่น Edmodo,Google Classroom, Classstart แบบทีมีคา่ ใช้จ่าย เช่น Adobe Captivate Prime , Docebo ,
TalentLMS อีกทัง้ เครื่องมือที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาเนือ้ หาการเรียนรู้บนร่วมกันบนระบบคลาวด์ ยังมีใช้
เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น YouTube, Slide Share, Flicker, Wikipedia, Google Apps.(Google docs, Google Site,
Google Drive, Google Calendar)

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ระบบการจัดการความรู้บนฐานคลาวด์ มีความสามารถในการเชื่อมโยง อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง
รวมถึงสถาบันการศึกษา ผู้วิจัยที่มีความสนใจ สามารถออกแบบวิธีที่การเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี และในหลาย
สาขาวิชา สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน (Project Based) , การเรี ย นรู้ แ บบแอคที ฟ เลิ ร์ น นิ ง (Active Learning) , การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเกม
(Gamification) และยั งใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ มาใช้ประกอบการเรีย นการสอนร่ว มกัน บนระบบได้ เช่น Virtual
Reality (VR) ,Augment Reality (AR) อีกทัง้ ยังใช้ความสามารถของระบบเพื่อก่อให้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
บุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ในสถาบันและต่างสถาบันกัน ได้อีกด้วย
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แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
Guideline community participation in tourism activity management in
amphoe Bang Rachan Singburi province
ธนภูมิ ปองเสงี่ยม1* และ นิรมล จันทร์แย้ม2
Thanaphum Pongsangiam1* and Niramol Chanyam2
บทคัดย่อ
การวิจัยแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
มีวัตถุประสงค์ คือ 1. ศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอาเภอบางระจัน 2. เส้นทางและแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอบางระจัน 3. แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการวิจัย
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวของอาเภอบางระจัน ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแม่ลามหา ราชานุสรณ์
และดงยางอินวกูล และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัดพระปรางค์ และแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย ซึ่งมีระดับ
ศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก นอกจากนี้เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีอยู่ในอาเภอบางระจัน
จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุม ชนอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงที่จะเป็นต้นทุนทางสังคมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม และแนวทางการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น นักวิจัยได้ร่วมกับชุมชนในการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วม
โดยเริ่มจาก 1. การค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการในการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว 2. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยว 3. การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกและโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่ม 4. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยว
ก ารท่ อ งเที่ ย ว ชุ ม ช น 5 . ก ารก าห น ด รู ป แ บ บ กิ จ ก รรม แ ล ะก ารบ ริ ก า รเพื่ อ รอ งรั บ ก า รท่ อ งเที่ ย ว
6. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่สู่ภายนอก 7. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนาร่อง และ 8. ดาเนินการ
ประเมินผลของการดาเนินโครงการจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
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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

บทนา
การท่องเที่ยวของโลกได้เติบโตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา มีการ
พั ฒ นาและจั ด การอย่างมีระบบจนกลายเป็ น อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว ซึ่ งเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ใหญ่ ที่สุ ดในโลก
นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับหลายประเทศ ก่อให้เ กิดการ
ลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทามีรายได้
สาหรับประเทศไทยรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศเป็ นอันดับสองรองจากรายได้การส่งออกคอมพิวเตอร์
อิเล็ ค ทรอนิก ส์ ซึ่ งองค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (World Tourism Organization : UNWTO) คาดการณ์ ว่า จะมีจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นประมาณ 900-920 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 ในทุกปี
และก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ 870-880 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีประเทศจีนเป็นกลไก
สาคัญในการผลักดันการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของโลก องค์การการท่องเที่ยวโลกประมาณการว่าภายในปี พ.ศ.
2563 จะมีจานวนนักท่องเที่ยวถึง 1,561 ล้านคน โดยที่มอี ัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อ
ปี และพฤติก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ก็ จ ะเกิ ด การปรับเปลี่ ยนไปโดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจะใช้เวลาในการเลือ กจุ ด หมาย
ปลายทางมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงในการจอง/ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง นิยม
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วระยะใกล้ โดยอาจเลื อ กเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศหรือ ภายในภู มิภ าคเดี ย วกั น มากขึ้น
นักท่องเที่ ยวยังมีแนวโน้มที่สนใจการท่องเที่ ยวในความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่ องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาก
ขึน้ ส่งผลให้การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษมีแนวโน้มขยายตัว สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคตที่
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มีแ นวโน้ม ที่ จ ะเรีย นรู้และได้ รับประสบการณ์ ที่แตกต่างในการท่ อ งเที่ ย วแต่ล ะครั้งเข้าถึ งแก่ น แท้ ของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม รวมทั้งต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับ ความ
ปลอดภัย
จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา จาก
13,821,802 คน ในปี 2549 เป็ น 15,841,683 คน ในปี 2553 ซึ่ งเป็ น ปี ที่ประเทศไทยมีนัก ท่ อ งเที่ ย วสู งสุ ด ส าหรั บ
รายได้จากการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกั บจานวนนักท่องเที่ยว คือเพิ่มขึ้นจาก 482,319.17 ล้านบาทในปี 2549
เป็น 585,961.80 ล้านบาท ในปี 2553 (กรมการท่องเที่ยว, 2554)
ประเทศไทยจะประสบปัญหาด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ผ่านมา แต่ยังคงรักษาจานวนนักท่องเที่ยวและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ เชิงลบส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงในระยะเวลาสั้น ๆ และจะกลับเข้าสู่
สถานการณ์ ปกติในระยะเวลาไม่นานนัก ทั้งนี้คาดการณ์ว่าหากไม่มีสถานการณ์ด้านลบต่อภาคการท่องเที่ยวในปี
2554 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ระดับ 16.20-17.93 ล้านคน (สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2554) และแนวโน้ม การเดิ นทางท่อ งเที่ ยวภายในประเทศของคนไทยจะยั งคงขยายตั วเพิ่มขึ้น นโยบายและ
มาตรการกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วของทั้ งภาครั ฐ และเอกชน อาทิ นโยบายการให้ ห น่ วยงานภาครัฐ ปรั บ แผนการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานภายในประเทศแทนต่างประเทศ การจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าทางการท่องเที่ยว
ทั้งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน จะช่วยให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของคนไทยยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมท่ องเที่ ยวในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ อยุธยา เชียงใหม่ สงขลา สุพ รรณบุ รี
นครราชสีมา และภูเก็ ต ตามลาดับ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2553) สาหรับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว พบว่า
วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน ร้อยละ 36.1 รองลงมาคือเพื่อพักผ่อน/เปลี่ยนบรรยากาศ ร้อยละ 28.7 ไหว้พระ/
ปฏิบัตธิ รรมร้อยละ 21.0 และซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 20.6 ตามลาดับ
นอกจากนี้รัฐยังมีการกระจายอานาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมาก
ขึ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึน้ ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชนยังมีการปรับตัวดีข้ึนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
จากร้อยละ 59.5 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 69.9 ในปี 2550 ซึ่งเกิดจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนและ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างการบริหารจัดการ
ยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางที่มีอานาจในการบังคับให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกระทาตามแผนรวมและบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการ
จัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้าง
มากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานทุกระดับทาให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)
สถานการณ์แนวโน้มด้านการท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การท่ องเที่ย วที่เป็ นมิต รต่อ สิ่งแวดล้อ ม ซึ่ งเป็ น แนวโน้ม รูปแบบการท่ อ งเที่ ยวในอนาคต เพื่อสนับสนุน แนว
ทางการพัฒนาดังกล่าว ประเทศไทยต้องมีการพัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรม รวมถึง
พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานสินค้าและการให้บริการให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤต ความเสี่ยงและความปลอดภัย ด้านการ
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ท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนัก ท่องเที่ยว นอกจากนี้
การท่องเที่ยวยังมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีแนวทางการพัฒนาการตลาด
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวพัฒนาการ
ตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ส่งเสริมการขายในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มคี ุณภาพ สร้างสรรค์ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริม การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวภายในประเทศให้ก ระจายตั วสู่แ หล่ งท่ องเที่ย วรองมากขึ้น และภายใต้ก ร ะแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้ความสาคัญต่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการทาการตลาดร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในภูมภิ าคและภายนอกภูมิภาค
การพัฒ นาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ แต่ในทาง
กลับกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังส่งผลกระทบที่ไม่พงึ ปรารถนามากมายเช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมาการพัฒ นาและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมีการดาเนินการทีข่ าดความร่วมมืออย่างจริงจังจากหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ
เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง เพราะประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ที่ทราบถึงปัญหา และได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนั้นประชาชนในท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีความรักความผูกพันต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่แล้ว ดังนั้นการให้เกียรติชุมชนด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวย่อมทาให้ชุมชนเกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของหวงแหนและเห็นคุณค่ามากขึ้น
การพัฒนาย่อมเป็นได้ด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต จึง
สมควรต้องตระหนักถึงความสาคัญและผลของการพัฒนาที่จะตามมา ต้องให้ความสาคัญต่อกระบวนการสื่อสาร
การสร้างความเข้าใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เน้นกระบวนการแห่งความร่วมมือ
และการมีส่ วนร่วมของผู้ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อ ร่วมกัน กาหนดทิ ศทางวิธีก ารและกระบวนการที่ เหมาะสม อัน จะนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับที่อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เป็นพื้นที่ที่ความเป็นมาและมีความสาคัญทางด้านประวัติ โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่สาคัญมากมายด้วยการ
ท่องเที่ยวจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยว
และสิ่งสาคัญก็คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างแท้จริง
จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น เป็นแรงจูงใจให้ศึกษาวิจัยเพื่อดาเนินการหาแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยจะทาการหาความต้องการมีส่วนร่วมและความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่าชุมชนในพื้นที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
อย่างไร มีส่ วนร่วมในการพั ฒ นาการท่ องเที่ยวมากน้อยแค่ไหน และมีส่วนร่วมอย่างไร รวมถึ งการเข้าไปจั ดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นของตนอย่างไร เพื่อจะเป็นแนวทางที่นาไปสู่การกาหนดแนวทางหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถใช้ในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอาเภอบางระจัน
2. เพื่อศึกษาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอบางระจัน
3. เพื่อสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ภาครัฐ คณะผู้วิจัยได้กาหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 20 คน
ประกอบด้วย พัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ภาคเอกชนผู้วิจัยได้กาหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุม่ ตัวอย่างใน
ครั้ งนี้มี จ านวน 20 คน ประกอบด้ วย ผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ที่ พั ก แรม ร้า นอาหาร ธุ รกิ จ ขนส่ ง
(Purposive Sampling)
3. ประชาชนท้ อ งถิ่ น ได้ แก่ ประชาชนที่มีภู มิล าเนาอยู่ในพื้น ที่อ าเภอบางระจัน จ านวน 20 คน ผู้ วิจัยได้
กาหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
4. นักท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยได้เลือกไว้ จานวน 40 คน ผู้วจิ ัยได้กาหนดการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจัดทาตามกรอบประเด็น วัตถุประสงค์และผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วใช้เป็นแนวทางการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. แบบรายการตรวจสอบการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลด้านสังคม
2. แบบบั น ทึ ก การสนทนากลุ่ ม ใช้บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในการจั ด เวที ป ระชาคมระดมความคิ ด เห็ น ได้ แ ก่ เวที
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสภาพบริบทชุมชน การค้นหาปัญหาในชุมชน จัดเรียงลาดับความสาคัญของปัญหา การ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การสรุปบทเรียน ที่มีผลต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของอาเภอบางระจัน เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อไป
3. แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนามา
ประยุกต์สร้างแบบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับงานที่ผู้วจิ ัยศึกษา
4. แบบประเมินระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Questionnaire)
5. อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล อาทิเช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง
การทดสอบเครื่องมือ
การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นข้อมูลเชิงคุ ณ ภาพ ผู้วิจัยจะทดสอบคุณ ภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของคาถาม (IOC) จากนั้นจะนาข้อมูลที่ได้มาคานวณ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
สาหรับการคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และคณะ, 2550 หน้า 145) เพื่อวัดความ
เที่ยงตรง (Validity)
จากนั้ น น าผลจากการตรวจสอบที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC : Index of Item –
Objective Congruence) โดยกาหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง
แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามคาแนะนาของผู้ เชี่ยวชาญและผู้วจิ ัยได้นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไข
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาก่อนไปทาการทดสอบกับกลุ่มคน 30 คน เพื่อนาคาตอบมาหาความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ของแบบสอบถามเช่นเดียวกับการทดสอบการเก็บข้อมูลจริงโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency)
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbrash’s alpha coefficient) (สุวมิ ล ติรกานันท์. 2550 หน้า 146)
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เมื่อได้คานวณหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว ค่าความเชื่อมั่นต่ากว่า 0.71 ลงมา ก็ตอ้ งนามาปรับปรุงแก้ไข จนกว่า
จะเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อนาไปเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณ ภาพ ที่ผสมผสานระหว่างการเก็บรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจากแหล่งข้อมูลของพื้นที่ และการเก็บรวบรวมรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. สารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน โดยใช้แบบสารวจบริบทของชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของ
ชุมชน รวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอบางระจัน ผู้วิจัยได้ใช้วธิ ีการสารวจภาคสนามด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้นาชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ เน้นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยมีแนวประเด็น
การสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปของพื้นที่ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่
ขั้นตอนดาเนินการ
การวิจัยนี้ จะเป็นการเก็บข้อมูลตามแบบการวิจัย ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. เข้ า พบกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ น าชุม ชน และประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดของงานวิจั ย และขอ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการวิจัย
2. ข้อมูลสภาพบริบทในพื้นที่ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอบางระจัน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางระจัน ฯลฯ
3. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางระจัน และศึกษาร่วมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
4. จัดเวทีประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและแนวทางการดาเนินงานร่วมกับชุมชน เพื่อหาข้อมู ล
เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอบางระจัน โดยผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม คือ ผู้นา
ชุมชน กานัด ผู้ใหญ่ และประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอาเภอบางระจัน
5. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม ประกอบด้วยผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่ และ
ประชาชนที่มีความรู้เกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวของอาเภอบางระจั น เพื่อตรวจสอบความถู กต้อ งของข้อมู ล และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
6. สรุปข้อมู ล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอบางระจัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลักจากคณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและได้ตรวจความถูกต้องทั้งหมดแล้ว คณะผู้วิจัยจึงจะจัดข้อมูลเป็ น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. คณะผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งกระทาโดยการตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้
ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่
2. หากผลของข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีแบบสามเส้า มีข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
มีความถูกต้อง
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หลังจากเก็บรวบรวมข้อมู ลและตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล ในแบบสอบถามแล้ ว ผู้วิจัยได้น าผล
ประเมินระดับความคิดต่อระดับศักยภาพพื้นที่จากกลุ่มตัวอย่าง มาดาเนินการบันทึกลงรหัส (Coding From) และนา
ข้อ มู ล ที่ ได้ ไปวิเคราะห์ ห าค่ าสถิ ติด้ ว ยระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ หาค่ า สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ สถิ ติพ รรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ ด้ วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) ค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ อ บรรยายข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ในขณะเดี ย วกั น ได้
แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อระดับศักยภาพ
ของการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

ผลการศึกษา
1. บริบทพื้นที่และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว อาเภอบางระจัน
1.1 บริบทพื้นที่อาเภอบางระจัน
อาเภอบางระจัน เดิมชื่อ “อาเภอสิงห์” ที่ว่าการอาเภอตัง้ อยู่บ้านเชิงกลัด ทางฝั่งขวาของแม่นาน้
้ อย
ห่างจากที่ว่าการอาเภอบางระจันในปัจจุบันไปทางทิศเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร ต่อมาทางราชการได้พิจารณาเห็น
ว่า ที่ตั้งที่ว่าการอาเภอค่อนไปทางเหนือมากเกินไป มิได้ตั้งอยู่จุดศูนย์กลาง ประชาชนมาติดต่อราชการไม่สะดวก
ประกอบกับขณะนั้นลาแม่น้าน้อย ตรงที่ตั้งที่ว่าการอาเภอบางระจัน ก็ต้ืนเขินขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง จึงได้พิจารณา
หาที่ตงั้ ที่วา่ การอาเภอเสียใหม่
ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2442 ได้ย้ายที่ว่าการอาเภอมาตั้งบนฝั่งซ้ายของแม่น้าน้อย ณ หมู่ที่ 4 ตาบล
สิงห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน ในชั้นแรกเป็นเสาไม้แก่น พื้นฝากระดาน หลังคามุงจาก เป็นที่ทาการ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.
2461 อาคารหลังนี้ได้ชารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงได้ ทางราชการจึงได้ตั้ง
อาคารที่ว่าการอาเภอขึน้ ใหม่ ตามแบบแปลนของทางราชการ เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงทรงปั้นหยาเสาก่ออิฐถือปูน พื้น
ฝาไม้สัก หลังคามุงกระเบือ้ ง ทาการก่อสร้างอยู่ 1 ปี จึงแล้วเสร็จ การก่อสร้างได้ดาเนินไปในสมัยที่ขุนประสิทธิ์นรกร
รม (เจียน หงษ์ประภาส) ดารงตาแหน่งนายอาเภอ ต่อมาทางราชการได้พจิ ารณาเห็นว่า ชื่ออาเภอสิงห์ เป็นชื่อพ้องกับ
จังหวัดสิงห์บุรี อีกประการหนึ่งสมัยนัน้ ทางราชการ ได้ฟื้นฟูสถานที่หรือกิจกรรมสาคัญทางประวัติศาสตร์ จึงเล็งเห็น
ว่าในท้องที่อาเภอเป็นที่ตั้งของค่ายบางระจันในอดีต ซึ่งเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนได้สมัครสมานกลมเกลียว
เสียสละชีวติ และเลือดเนื้อ ทาการสูร้ บกับพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชาวบ้านบางระจัน
ผู้กล้าหาญ จึงได้เปลี่ยนชื่ออาเภอสิงห์ มาเป็นอาเภอ “บางระจัน” ตัง้ แต่ พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน
อนึ่ง อ าเภอค่ ายบางระจั น ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง แต่เดิ ม ขึ้น กั บ อ าเภอบางระจั น และเป็ น ที่ ตั้ง ของค่ า ย
ประวัติศาสตร์ “วีรชนชาวบ้านบางระจัน ” นั้น ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นพระราชกฤษฎีกาแยกเป็น
เอกเทศ เป็นอาเภอค่ายบางระจัน เมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2519
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาไร่ ทานาและรับจ้าง โดยมีแม่น้าน้อยและลาแม่
ลา เป็นแม่น้าสายสาคัญที่หล่อเลีย้ งผู้คน
1.2 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอาเภอบางระจัน
อาเภอบางระจันมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้สึกทั่วไปทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม
โดยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ และดงยางอินวกูล ส่วนแหล่งท่อ งเที่ยวทางวัฒนธรรม
ได้แก่ วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) และแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย ประเพณีแข่งเรือยาว นอกจากนี้ยังมีสินค้าของที่ระลึก
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และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่ตั้งอยู่ในอาเภอใกล้เคียง ที่สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเที่ยวท้องถิ่น เช่น วัดโพธิ์เก้าต้น อนุสรณ์วีรชนชาวบ้านบางระจัน วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นต้น
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันในอาเภอบางระจัน จะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์ โดยส่วนมากจะมีเป็นนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา ณ แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย และคณะ
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลต่างพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาในชุมชนบ้านดอนมะดูก เพื่อศึกษาแหล่ง
เรียนรู้การจัดการพลังงานและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
บทบาทของประชาชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว พบว่าประชาชนให้ค วามความ
สนใจกั บกิจ กรรมการท่องเที่ ยวค่อ นข้างมาก เนื่อ งจากชาวบ้านมีความคุ้น เคยกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่
เดินทางมาบ่อยครัง้ แต่ชุมชนยังขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเที่ยวที่ผ่านมา พบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเภอบางระจัน
ยังน้อ ย ซึ่ งส่ วนมากจะเน้นแหล่ งท่อ งเที่ ย วที่เป็ นจุ ด เด่ นของจังหวัดที่ อ ยู่ต่างอาเภอ อาทิ เช่น วัดพระนอนจัก รสี ห์
อนุสรณ์วีรชนชาวบ้านบางระจัน เป็นหลัก
ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษาและการวิจัยในพื้นที่ และการศึกษาดุงานจากหน่วยงาน
งานภายนอก ที่เอื้อให้เกิดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมให้กับชุมชน
1.3 ระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอาเภอบางระจัน
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวภายในอาเภอบางระจัน โดยประสานงานกับ
กลุ่มนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชนอาเภอบางระจัน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ภาค
ธุรกิจที่ เกี่ย วข้องกับการท่ อ งเที่ ยวในพื้นที่ และกลุ่ม นั กท่ องเที่ย ว โดยใช้วิธีเลือ กแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 100 คน
ร่วมกันประเมินระดับศักยภาพด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวภายในอาเภอบางระจัน โดยประยุกต์ใช้แบบสอบถาม
เพื่อ ประเมิน ระดับศั กยภาพของแหล่ งท่ องเที่ย ว โดยเริ่ม จากการประเมิน ลั กษณะทางกายภาพ การเข้าถึ งแหล่ ง
ท่องเที่ยว ความสมบู รณ์และความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพ
เสียง การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการคุณภาพอากาศ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ความคุ้มค่าของการเที่ยวชม การมี
ส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ ด้านการเกษตร การบริหารและ
จัดการ การจัดสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ความรู้และสร้างจิตสานึกใน
คุณค่าของการท่องเที่ยว
ผลการประเมินพบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวของอาเภอบางระจัน มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
ระดับมาก โดยแบ่งออกเป็นด้านดังนี้
ด้ านลั กษณะทางกายภาพของแหล่ งท่ องเที่ ยว มี ศั กยภาพในระดั บมาก ด้ านการรั กษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจมีระดับศักยภาพอยู่ในระดับน้อย ด้านศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพใน
ระดับปานกลาง ด้านธรรมชาติมีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเกษตรมีศักยภาพในระดับมาก ด้านการบริหารและการ
จัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวอาเภอบางระจันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
2. เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอบางระจัน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการศึกษาพืน้ ที่ที่มศี ักยภาพเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในอาเภอบางระจัน โดยศึกษาจากตาบลต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ตาบลในพืน้ ที่อาเภอบางระจัน เพื่อที่จะทาการหา
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ชุมชนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของอาเภอบางระจันในการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยอ้างอิงข้อมูลจากพัฒนาชุมชนอาเภอบางระจัน ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตาบลต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วยตาบลแม่ลา ตาบลบ้านจ่า ตาบล
สระแจง ตาบลสิงห์ ตาบลไม้ดัด ตาบลเชิงกลัด ตาบลโพชนไก่ ตาบลพักทัน แล้วทาการคัดเลือกชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการบริการ
ด้านการบริหาร และด้านการตลาด โดยให้หน่วยงานภาครัฐในระดับอาเภอบางระจันและเอกชนในพื้นที่จานวน 20
ราย เป็นผู้ประเมิน
จากการประเมิน ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ในต าบลต่าง ๆ เพื่อ น ามาก าหนดเป็ น พื้ น ที่ ก ารจัด กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลของการประเมินพื้นที่ตาบลบ้านจ่า มีศักยภาพที่มากกว่าพื้นที่อ่ืน ผู้วิจัยจึง
ได้นาพืน้ ที่ตาบลบ้านจ่า มาเป็นพืน้ ที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป
3. สร้างแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัยได้ติดต่อและประสานงานกันองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจ่า เพื่อขอพบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
บ้านดอนมะดูก และปราชญ์หรือผู้รู้ข องหมู่บ้าน เพื่อแนะนาตัวผู้วิจัยและทีมงานวิจัยกับชุมชนและขออนุญาตเข้ามา
ดาเนินการวิจัยในพื้นที่และแจ้งว่าผู้วิจัยเป็นใครจะเข้ามาทาอะไรในหมู่บ้าน และให้เหตุผลของการศึกษาในหมู่บ้านนี้
รวมถึ งประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้ รับอย่า งไรเมื่อ ดาเนิน การเสร็จสิ้น ซึ่งการพบปะชาวบ้ าน ผู้ วิจั ยได้ ขอให้ ช่วยกั น
คัดเลือกตัวแทนของหมูบ่ ้าน เพื่อเป็นแกนนาดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มใน
หมูบ่ ้านได้ และเริ่มดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวขอชุมชนโดยมีขนั้ ตอนดังนี้
3.1.1 การเริ่มต้นค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการในการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยกลุ่ม
แกนนาประชุมเพื่อร่วมมือกันค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อให้แกนนาร่วมกันคิดและค้นหาสภาพปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน โดยผู้วจิ ัยได้
กาหนดหัวข้อของปัญหา 3 ด้านคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสรุปปัญหาที่สาคัญที่สุด 3 อันดับได้แก่ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอด
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนวัยหนุ่มสาวทิ้งถิ่นฐานไปทางานในเมืองหลวง
ปัญ หาขยะมากมายในชุมชน โดยชุมชนมีความกังวลเกี่ยวกับปัญ หาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอดเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันมีค่าของชุมชน จากนั้นได้ร่วมกันค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน อาจเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
โดยการใช้การเรียนรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และช่วย
ปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนเกิดจิตสานึกและหวงแหนในภู มิปัญ ญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน หลังจากนั้นร่วมกัน
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวขึน้ ในชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ชุมชนและเพื่อตัดสนใจว่าจะพั ฒ นาการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไปหรือไม่ ซึ่งสรุปได้ว่า ผลกระทบจากการดา เนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งด้านบวกและลบ แต่ควรให้ความสาคัญกับผลกระทบทางลบ และควรหาทาง
ป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด ผลกระทบทางลบหรือ ให้ เกิ ด ขึ้น น้อ ยที่ สุ ด จากนั้น แกนน าทั้ งหมดได้ มีม ติร่ว มกั น ว่า “ยืน ยั น จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนต่อไป”
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3.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว กลุ่มแกนนาประชุมร่วมกับ
ผู้วิจัยอีกครั้ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวภายในชุนชน คือ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ดา้ นพลังงาน
พลังงานงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากเตาชีวมวล ถังหมักแก๊สชีวิภาพ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร/น้าส้มควันไม้ เครื่องอัด
เชื้อเพลิง การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาด้วยฝางข้าว การ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเป็ดไข่ การปลูกพืชผัก การทาก้อนเชื้อเห็ดฮังการี เห็ดภูฎาน และ
เห็ดนางฟ้า เป็นต้น จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและความพร้อมของชุมชน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่ง
ชุมชนบ้านจ่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
ได้ เนื่องจากมีจุดแข็งหลายประการในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ในขณะที่จุดอ่อนส่วนใหญ่ เป็นเพียงจุดเล็ก ที่
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้และได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาของจุดอ่อนและอุปสรรคนั้น ๆ
3.1.3 การจัดตัง้ กลุ่มการท่องเที่ยวและโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยสมาชิกกลุ่มแกน
นาร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม เพื่อทาหน้าที่ในการหริหารจัดการและควบคุมดูแลกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งมีสมาชิก
ในระยะเริ่ ม ต้ น 30 คน โดยมี น ายสมาน ชื่ น กลิ่ น เป็ น ประธานกลุ่ ม ฯ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ 4 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์และการต้อนรับ ฝ่ายบริการการท่องเที่ยว ฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว และฝ่ายยานพาหนะและรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งได้ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ของกลุม่ ฯ
3.1.4 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับการศึกษาดูงานด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุม ชนที่ ประสบความส าเร็ จ แล้ วในพื้ น ที่ ที่มีค วามใกล้ เคี ย งกั น และศึก ษาดู งานการเป็ น มั ค คุ เทศก์
หลังจากศึกษาดูงาน สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมประชุมเพื่อนาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ มาร่วมกั นและหาแนวทางในพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชน ได้ตกลงกันให้อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อรอรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
3.1.5 การก าหนดแนวทางการจั ด รู ป แบบกิ จ กรรมและการบริ ก ารเพื่ อ รองรั บ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการเตรีขมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยว โดยจัดการประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดในการออกแบบกิจกรรมและการบริการ ซึ่งได้มีการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
กลุ่มฯ การกาหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวมี 2 รูปแบบ คือ แบบหนึ่งวันอัตราค่าบริการ 150 บาท/คน และแบบค้างคืนอัตราค่าบริการ 450 บาท/คน
3.1.6 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนสู่ ภ าขนอก ซึ่ ง ทางกลุ่ ม ฯ ได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด 3 รูปแบบคือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์) เพื่อดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนที่จะเกิดขึน้

สรุปผลและอธิปรายผล
การพัฒ นาการดาเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้มีโอกาสกาหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ซึ่งดาเนินการได้โดยให้ประชาชนได้จัดตั้งองค์กรหรือกลุ่มฯ ของชุมชน เพื่อเข้ามามีบทบาทในการวางแผนกาหนด
ทิศทางในการพัฒนาชุมชน ได้มีสว่ นร่วมในการกาหนดแนวทางการวางแผนและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
ชุมชน เพื่อให้ กิจ กรรมการท่ องเที่ย วในชุม ชนมีความเหมาะสมและเป็ นไปตามหลั กการพั ฒ นาอย่างยั่ งยืนและให้
ความสาคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการ
พัฒ นาการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสามารถใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาชุมชนได้ผ่าน
กระบวนการดาเนินการและพัฒนาร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชนร่วมกับผู้วิจัย ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้
การศึกษาบริบทเชิงชุมชนและบริบทเชิงการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิต เป็นวงจรหมุนเวียนภายในประเทศทาให้เกิดการ สร้างอาชีพของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดว่าเป็นแหล่งจ้างงานที่ ใหญ่ ที่สุด เนื่องจากเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันหลาย ๆ อาชีพ เป็นต้นว่าอาชีพเกี่ยวกับการขนส่ง อาชีพให้บริการด้านที่ พัก อาชีพจัดบริการสิ่งดึงดูดการ
ท่องเที่ยว อาชีพผลิตของที่ระลึก และอาชีพเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นการลดการ
ว่างงานลง ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลได้รับรายได้ในรูปของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ดังคากล่าว
โสภาพร สุทธิศักดิ์ (2539 หน้า 82) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นช่องทางยกระดับ มาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น ใช่
แต่ในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเท่านั้น ยังทาให้บทบาทของเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยของการมีรายได้
เพิ่มขึ้นด้วยและทาให้อาชีพใหม่ ๆ เกิดขึน้
พื้นที่ชุมชนใดที่มีความต้องการจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญที่มีอยู่
ในชุมชนว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาการท่องเที่ยวชุมชน (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2539 หน้า 7) องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ซึ่งประการไปด้วย 1) การคมนาคมขนส่ง 2) ที่พัก 3)
ร้านอาหาร และภัตตาคาร 4) บริการนาเที่ยว 5) สิ่ งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ ยว เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้า รวมทั้ ง
ประเพณี วัฒนธรรมและโบราณสถาน 6) ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง และ 7) การเผยแพร่และโฆษณา
การบ่งชี้ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอันดับอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และด้านการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่าศักยภาพดังกล่าวเป็นองค์ประกอบด้านการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนที่มี
ความเกี่ยวข้องการการดาเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยที่ศักยภาพทั้ง 3 ด้าน
ดังนั้นการประเมินดังกล่าวเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงเรื่องของการเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สามารถร่วมกันปรับปรุง พัฒนาร่วมกันได้
ตามที่ ธีรพัฒน์ ตื้อตัน (2546 หน้า 28) เสนอว่า การท่องเที่ยวควรคานึงถึงการมีสว่ นร่วมในการคิด การวางแผน การ
ปฏิบัตติ ามแผน และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดท้องถิ่นก็
จะมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งท้องถิ่นคือ ชาวบ้าน ชุมชน จนถึงการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนด้วย โดยที่การวางแผนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม การท่องเที่ยวนั้นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งคือ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตาบลบ้านจ่า เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การประเมินระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสารวจ ประเมิน และกาหนดทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพเพื่อรองรับการท่อ งเที่ยวของชุมชน แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละท้องถิ่นมักมีทรัพยากร
ท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ย่อมมีศักยภาพแตกต่างกัน ทรัพยากรการท่อ งเที่ยวบางแห่ง
อาจมีศักยภาพสูง ในขณะที่ทรัพยากรท่องเที่ยวบางแห่งมีศักยภาพต่า แต่เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ จึงไม่
สามารถทาการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของ วิภา ศรีระทุ
(2551) โดยต้อ งครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง 4 ด้ าน ดั งนี้ 1) การดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยทรัพ ยากร
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ทางการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น 2) ด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัย สิ่งอานวยความ
สะดวก 3) ด้านกิจกรรม และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ในการพิจ ารณาศั กยภาพของแหล่งท่ อ งเที่ย วเพื่ อ การพั ฒ นา เป็ น สิ่ งส าคั ญ อย่างหนึ่งในการศึก ษา
ทรัพยากรที่มอี ยู่ก่อนที่จะวางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริมใด ๆ เพื่อให้การดาเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพผลการประเมิน พบว่า คุณ ภาพแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ในระดับมาที่ มี
ศักยภาพมาก โดยมีองค์ประกอบที่มีศักยภาพ ได้แก่ ลัก ษณะของแหล่งท่องเที่ยว คุ ณ ภาพของสิ่ งแวดล้อม ด้าน
การเกษตรในพื้นที่มีศักยภาพอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าอาเภอบางระจันมีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียง
พอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยตาบลบ้านจ่า มีคุณสมบัตเิ ป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุดในทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโดดเด่นในเรื่องของศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าพืน้ ที่อื่น ๆ
นาผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้ระดับค่ าคะแนนมากที่สุดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพ
และมีความเหมาะสมที่สุด เพื่อจะเป็นตัวแทน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในขั้นตอนต่อไป ซึ่งได้ผลสรุปคือ
“ตาบลบ้านจ่า”
แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดาเนินการขึ้นในพืน้ ที่หมู่ 4 บ้านดอนมะดูก ตาบล
บ้านจ่า โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรมและบริหารจัดการการท่องเที่ย วของ
ชุมชน โดยเริ่มกระบวนการพัฒนาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น กระบวนการที่มีความสาคัญประการหนึ่ง คือ การให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การทา
กิจกรรม และการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่มคี วามเหมาะสมมากขึ้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน โดยมีนักพั ฒ นาหรือนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ส่ งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ข้อมู ล
ข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากการค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนดาเนิน
กิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2526
หน้า 10) ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับที่ อคิน รพีพัฒน์ (2531 หน้า 49) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในการพัฒนา ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 1) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหา และ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา 2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 3) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
ค้นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหา 4) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และ
5) ชาวบ้านมีสว่ นร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา
ในกระบวนการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการพั ฒ นา จะต้อ งเปิ ด โอกาสให้ ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตัดสินใจที่ จะกาหนดปั ญ หาและความต้องการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแก้ ไขปั ญ หา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ บัณฑร อ่อนคา (2537 หน้า 13) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดเชิง
คุณภาพ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

2909

Proceedings

ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขัน้ ตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดความต้องการของชุมชนและมี
ส่วนในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
กาหนดวิธีการ และแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้
ขั้น ตอนที่ 3 การมีส่ ว นร่ วมในขั้น การด าเนิน การพั ฒ นา เป็ น ขั้น ตอนที่ ประชาชนมีส่ วนร่ ว มในการสร้ า ง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและดาเนินการขอ
ความช่วยเหลือจากภายนอก
ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขัน้ ตอนที่ประชาชนเข้าร่วมประเมินว่า การพัฒนา
ที่ได้กระทาไปนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินย่อย (Formative
Evaluation) เป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรือกระทาในรูปของการประเมินผลรวม(Summative Evaluation)
ซึ่งเป็นการประเมิน ผลสรุปรวบยอด
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะ
และเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งเป็นการผสมผสาน การจัดการใน 4 องค์ประกอบ โดยดาเนินการบริหารจัดการที่มี
ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยดาเนินการบริหารจัดการบนพืน้ ฐานกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระหว่างชุมชนด้วยกันและชุมชนกับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการบริหารจัดการในรูปของ
กลุ่มการท่องเที่ยวที่ทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางเพื่อดาเนินกิจกรรมและบริการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน มีการกาหนด
โครงสร้าง การบริห ารจัดการ การระดมหุ้นเพื่อเป็นทุนดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและการกาหนดเกณฑ์ การ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นธรรม นอกจากนั้นทางกลุ่มฯ มีรูปแบบกิจกรรมและการบริการต่าง ๆ ให้
นักท่องเที่ยวเลือก โดยคานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการรองรับได้ของชุมชน และสิ่งที่สาคัญอีกองค์ประกอบ
ที่ทาให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพคือ การเน้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวของชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการที่เริ่มจากการรวมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน การวางแผน การดาเนิน กิจกรรมการท่องเที่ยว และการประเมินผลจากการดาเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในลักษณะของ การมีส่วนร่วม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วยความยั่งยืนของ
ชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในการกลับมาเยือนของนักท่องเที่ยวที่
ได้จากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของการหาแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยได้ เรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยการใช้กิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบน
พื้นฐานการบริหารจัดการที่ดีและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทาให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ สาหรับบุคคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 ควรสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนโดยการบรรจุเข้าไว้ในแผนการพัฒ นาท้องถิ่นของหน่วยงาน
เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลต่อไป อันจะนามาซึ่งรายได้ของชุมชนและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.2 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนตามสื่อ
ต่าง ๆ ของสานักงาน เช่น การจัดทาข่าวท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์รวมถึงเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน เป็นต้น
1.3 ร่วมกั นจั ด ทาแผนที่ ชุมชน ปฏิทิน ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมชุม ชน แจกจ่ายและติดที่ อ งค์ การ
บริหารส่วนตาบล ในส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ตาแหน่งที่ตั้ง ช่วงเวลา และทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ทัง้ ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาของชุมชน
1.4 จัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับ
การท่องเที่ยวของชุมชนต่อไปในอนาคตได้
1.5 จัดหาและเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเยือนและศึกษาดูงานในชุมชนและ การท่องเที่ยวของชุมชน
ให้มากขึ้น โดยเน้นกลุ่มพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่เป็นประจา
1.6 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลและประเพณีที่สาคัญ ๆ ของชุมชนให้คงอยูต่ ลอดไป โดยการจัดงาน
อย่างสม่ าเสมอเป็ นประจ าทุ กปี รวมถึ งชัก ชวนให้ ประชาชนในชุม ชนให้ ค วามสาคัญ และเข้ าร่วมในเทศกาลและ
ประเพณีของชุมชน
2. ประชาชนท้องถิ่นตาบล
2.1 ประชาชนในชุมชน ควรตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มอี ยูภ่ ายในชุมชน
โดยร่วมมือกันดูแลและรักษาทรัพยากรของชุมชน
2.2 ประชาชนในชุมชนควรช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้าน ของตนเอง รวมทั้ง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ เวณโดยรอบหมู่ บ้ า น เพื่ อ ให้ ชุม ชนมี ส ภาพน่ า อยู่ แ ละมี ภู มิ ทั ศ น์ ส วยงาม เป็ น การสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดใี ห้แก่ชุมชน
2.3 ประชาชนในชุม ชนควรช่วยกั น ปฏิบัติต นเป็ น เจ้ าบ้ า นที่ ดี ยิ้ม แย้ม แจ่ม ใสและ ยิน ดี ให้ ค วาม
ช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
3. นักวิชาการ นักวิจัย และสถานศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ควรสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน โดยจัดฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ แก่ชุมชน เช่น การบริการที่พักแบบโฮมส
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เตย์ การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมการท่องเที่ยว การจั ดทา
บัญชีและการเงิน เป็นต้น
3.2 กาหนดให้ กิจกรรมการท่องเที่ ยวโดยชุมชน เป็นการศึกษานอกห้องเรียนรู้ สาหรับนักเรียน
นักศึกษาในพื้นที่
4. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี)
4.1 ควรบรรจุกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวโดยชุม ชน ไว้ในแผนการประชาสัมพั น ธ์การท่องเที่ยวและ
การตลาดของของสานักงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
4.2 สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการและเงินทุนในการจัดสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น
5. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
5.1 ควรบรรจุกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
สาหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
5.2 ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของบริษัท โดยบรรจุกิจกรรมการท่องเที่ ยวโดยชุมชนไว้ใน
เส้นทางท่องเที่ยวหลักที่ไปเยือน เพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดแี ก่นักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยนี้มีระยะเวลาดาเนินการไม่นานนัก เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลา งบประมาณ และภาระงานประจา
ของคณะผู้วิจัยที่ค่อนข้างมาก ทาให้ยังไม่สามารถดาเนินโครงการนาร่องและประเมินผลหรือวัดความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป ควรมีดาเนินโครงการนาร่องด้านการท่องเที่ยวและประเมินผลการ
ดาเนินโครงการทั้งด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประเมินผลการเปลี่ยนในพื้นที่และความพึงพอใจของชุมชน
ที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการศึกษางานวิจัยใน
ครั้งนี้แ ละขอขอบพระคุ ณ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบ้ านจ่ า พั ฒ นาชุม ชนอาเภอบางระจั น คุ ณ เมธา ญาดี และ
ชาวบ้านบ้านดอนมะดูก ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในให้ขอ้ มูลต่าง ๆ จนงานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลงด้วยดี

2912

Proceedings

เอกสารอ้างอิง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2539). การพัฒนาการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
กรมการท่องเที่ยว. (2554). สถิตนิ ักท่องเที่ยว ปี 2553. กรุงเทพมหานคร: กองวิชาการท่องเที่ยว.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา.
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.(2526). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
ธีรพัฒน์ ตื้อตัน. (2546). ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
พื้นที่วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (การบริหาร
ทรัพยากรป่าไม้). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บัณฑร อ่อนคา. (2537). ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบท: ประสบการณ์ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และคณะ. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์ จากัด.
วิภา ศรีระทุ. (2551). ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. สารนิพนธ์ วท.ม.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2554). รายงานประจาปี 2554
สุวมิ ล ติรกานันท์. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัต.ิ พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์.
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. (2553). รายงานสถิติประชากรและเคหะ. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 จาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html
โสภาพร สุทธิศักดิ์. (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ ระยะเวลา
ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อคิน รพีพัฒน์. (2531). ปัญหาการพัฒนาชนบทบทเรียนจากกรณียกกระบัตร โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้าแม่กลอง
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

2913

Proceedings

ผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง
The Success Of Community Based Tourism Management In Lankoi Subdistrict, Phatthalung Province
ปกรณ์ ลิม้ โยธิน1*
Pakorn limyothin1*
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบมีอทิ ธิพลต่อผลสาเร็จใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง จากกลุ่มตัวอย่าง 460 ราย ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจั ยประกอบด้วย 6 ตั วแปรแฝง คื อ นโยบายภาครัฐ การสร้างกระแสทาง
การตลาด ผู้นาชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการ และผลสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง
วัด จากตัวแปรสังเกตได้ 23 ตัวแปร เครื่อ งมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม 7 ตอน มาตรวัดแบบประมาณค่ า 5 ระดั บ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัย
พบว่า โมเดลที่พั ฒ นาขึ้นมีความสอดคล้ องกั บข้อมู ลเชิงประจัก ษ์ (2= 584.52, df=215, 2/df=2.72, CFI=0.95,
SRMR=0.061, RMSEA=0.065) โดยในโมเดล อธิบายความแปรปรวนของผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ได้ร้อยละ 30 และพบว่าผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากองค์ประกอบการสร้าง
กระแสทางการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือกระบวนการจัดการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และผู้นาชุมชน
คาสาคัญ: การจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลลานข่อย

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
1
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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

บทนา
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คนต่างวัฒนธรรมบนฐานของต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (สถาบั นการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2559) แนวคิด
ผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนามาจากแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรและวัฒนธรรม การจัดการ
องค์กรชุมชน และการเรียนรู้ โดยมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อผลสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการสร้างงาน การกระจาย
รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (สินธุ์ สโรบล, 2551)
ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่ออดีตเคยเป็นที่ตั้งของคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้มีการจัดตั้ง
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทาให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น แต่ปัญหาเชิงพื้นที่ตาบลลานข่อย
อ าเภอป่ า พะยอม จั ง หวั ด พั ท ลุ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง การขาดองค์ ค วามรู้ ขาดการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ มี
ประสิทธิภาพ และขาดความยั่งยืนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ กลุ่มจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มี
ลาธารน้าที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้าห้วยน้าใสที่สามารถควบคุมปริมาณของน้าได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งสามารถจัด
กิจกรรมล่องแก่งได้ทั้งปี แต่ยังไม่สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่จะบริการนักท่องเที่ยวค้างคืนเพิ่มจานวนวั น
ในการท่องเที่ยวให้มากขึ้นได้ แม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นคืออ่างเก็บน้าห้วยน้าใสซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 35,000 ไร่
และน้าตกหนานปลิวซึ่งมีความสูง 7 ชั้น หรือขาดการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีวัดลานข่อยและวัดทุ่งชุม
พล ซึ่งแม้จะมีเรื่องเล่าประวัตคิ วามเป็นมาแต่ก็ยังมีจุดขายไม่เด่นชัด กลุ่มหัตถกรรมงานไม้กลึงได้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP ระดั บ 5 ดาวในปี 2555 แต่ยังไม่ส ามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้และฝีมือให้ กั บคนในชุม ชนได้ อย่างเข้มแข็ ง
เช่นเดียวกันกับกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย กลุ่มทอผ้าถ้าลา ซึ่งได้รางวัลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวในปี 2555
และกลุ่มทาหนังตะลุงที่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และทาการตลาดได้อย่างยั่งยืน กลุ่มสมุนไพร
พื้นบ้านที่มีพืชสมุนไพรกว่า 2,000 ชนิด และกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งชุมพลพัฒนาทที่มีช่ือเสียงด้านคุณภาพของขมิ้น
ยังขาดการทาบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดได้ (ดวงธิดา พัฒโน, 2555)
ดังนั้น ผู้ วิจัย จึ งสนใจที่ จ ะสร้างโมเดลสมการโครงสร้างที่ มีประโยชน์ในการอธิ บายปั ญ หาการวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยในแต่ละสมการแสดงการเชื่อมโยงของสาเหตุ ตลอดจนสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
ระหว่างตัวแปรทั้งตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก เนื่องจากคนในแต่ละชุมชนมีคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งในส่วนของประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผลสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความแตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อค้นหายุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ให้มีอิทธิพลต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ
1. เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานภาครัฐในการวางแผนพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สามารถในการวางแผนและบริหารจัดการในการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ นักวิชาการและนักวิจัย สามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจากงานจากโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ระเบียบวิธีการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ เบื้องต้นเพื่อเป็นโจทย์วิจัยจากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ชุมชน และ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งการศึกษาแนวคิ ดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ กรอบ
แนวคิดการวิจัยและแบบวัดของแต่ละตัวแปรที่ประกอบด้วย 6 ตัวแปรแฝง ได้แก่ นโยบายภาครัฐ (ประกอบด้วย 3 ตัว
แปรสังเกตได้) การสร้างกระแสทางการตลาด (ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้) ผู้นาชุมชน (ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร
สังเกตได้) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้) กระบวนการจัดการ (ประกอบด้วย 3 ตัวแปร
แฝง) และ ผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้) และสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการวิจัยไว้ 11 สมมติฐาน H1-H4 นโยบายภาครัฐ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผู้นาชุมชน ทรัพยากร
การท่องเที่ยว กระบวนการจัดการ และผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน H5 การสร้างกระแสทางการตลาด
มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน H6-H8 ผู้นาชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการ และผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน H9-H10 ทรัพยากร
การท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการ และผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน H11
กระบวนการจัดการ มีอิทธิพลงทางตรงเชิงบวกต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรได้แก่ ประชาชนในตาบลลานข่อย
ทั้งสิ้น 8,054 คน แยกเป็นผู้ชาย 3,961 คน ผู้หญิงหญิง 4,093 คน รวมจานวน 2,278 ครัวเรือน (มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 135 คน/ตารางกิโลเมตร) ในการคานวณกลุ่มตัวอย่างหากคานวณด้วยสูตรยามาเน่ (Yamane, 1970) (n = N/1+
Ne2) ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 302 คน แต่
เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และมีความแกร่ง (Robustness) เมื่อประมาณ
ค่าด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งหมายถึงการที่ผลการวิเคราะห์ยังมีความถูกต้อง ขณะที่มี
การฝ่าฝืนข้อตกลงของการประมาณค่าบางประการ จานวนตัวอย่างควรมีประมาณ 20 ตัวอย่างต่อตัวแปรทานาย 1
ตัว (Anderson & Gerbing, 1988) ซึ่งงานวิจัยนี้มี 23 ตัวแปรสังเกตได้ ผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถามไปจานวน 500 ชุด
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนสมบูรณ์ จานวน 460 ชุดหรือคิดเป็นร้อยละ 92 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เพื่อให้ได้ตัวแทนกระจายในแต่ละหมู่บ้าน และสุ่มเลือกแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน
ประชากร
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 7 ตอน ซึ่งพัฒนามาจาก
งานวิจัยหลายท่านที่ได้รับการยอมรับมาปรับให้เข้ากับบริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน ตาบลลานข่อย อาเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเป็นแบบตรวจสอบรายการ จานวน 10 ข้อ ตอนที่ 2-7 เป็นข้อคาถาม
เกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ได้แก่ นโยบายภาครัฐ การสร้างกระแสทางการตลาด ผู้นาชุมชน ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว กระบวนการจัดการ และผลสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (อาทิตย์ โชติวิริยวาณิ ชย์ และคณะ,
2556; จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล, 2553; ชูกลิ่น อุ่นวิจิตร, 2552; เพชรา บุดสีทา, 2550; ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน,
2550) รวมเป็นข้อคาถามทั้งสิ้น 76 ข้อ ซึ่งข้อคาถามดังกล่าวเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท 5
ระดับ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
การวัดผล 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา และภาษาที่
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ใช้เพื่อให้แบบวัดมีความสมบูรณ์และสามารถวัดในสิ่งที่วัดได้ การวิเคราะห์ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item –
Objective Congruence : IOC) เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้อคาถาม ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.601.00 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับตัวอย่างทีละราย จานวน 3 ราย โดยให้ตัวอย่างอ่าน
คาถามแบบออกเสียง (Think Aloud Technique) พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้วิจัยฟังถึงสิ่งที่ตัวอย่างคิดถึงเมื่ออ่านคาถาม
ตลอดจนบรรยายถึงเหตุผลและวิธีการเลือกคาตอบ ผู้วิจัยรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งก่อน
นาไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแต่ละตัว
แปรแฝงอยูร่ ะหว่าง .809-.946 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องภายในอยู่ในเกณฑ์ดมี าก (Pallant, 2007)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างเริ่ม ด้วยการตรวจสอบความสมบู รณ์ ค รบถ้ วนของแบบสอบถาม
(มากกว่าร้อยละ 90) แล้วจึงทดสอบสมมติฐานการแจกแจงของตัวแปร ความเบ้ (<3.0) ความโด่ง (<7.0) ค่าความ
เชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดเป็นการพิจารณาความคงเส้นคงวาในการวัด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL
ประมาณค่าโมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธี Maximum Likelihood วิเคราะห์ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ป 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 (01) (Hair et al., 2010)

ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31-38 ปี มีสถานสมรส มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 10,001-15,000 บาท ระยะเวลาที่ทางานในองค์กร 1-4 ปี และส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหารองค์กร/หัวหน้างาน ซึ่งรับผิดชอบงานบริการ โดยหน่วยงานที่ทางานอยู่สว่ นใหญ่ไม่เกิน 5 ปี
ผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (=3.77) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ที่เหมาะสมเท่ากับ 0.59 ส่วนการวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้น
ปรากฏว่าข้อมูลมีค่าความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) อยู่ในเกณฑ์รับได้เท่ากับ (-0.016-0.227 และ 0.089-0.601) แสดงว่า เมื่อพิจารณาตามข้อเสนอของ Byrne (2010) และ Kline (2010) ซึ่งกาหนดค่าความเบ้ควร
น้อยกว่า 2.0 และค่าความโด่งควรน้อยกว่า 7.0 จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้ส่วนนี้ไม่เบี่ยงเบนมากจากการ
แจกแจงปกติ และเหมาะที่จะใช้วิธีประมาณค่าด้วยวิธีไลค์ลีฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) ส่วนตัวแปร
อิสระส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.40-4.27) โดยตัวแปรสังเกตได้ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดอยูใ่ นระดับปานกลาง (=3.40) และตัวแปรสังเกตได้เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด
(=4.27) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เหมาะสมคืออยู่ระหว่าง 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 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่
ถูกสกัด ได้ (Average Variance Extracted: Pv) ซึ่งควรจะมากกว่า 0.5 (Hair, et.al, 2010) จากการวิเคราะห์ ข้อมู ล
พบว่า ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงต่างๆ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.88-0.92 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่
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ถูกสกัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.61-0.78 โดยตัวแปรแฝงนโยบายภาครัฐ มีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง และค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้สูงที่สุด และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของตัวแปรแฝงแล้ว สามารถสรุปได้ วา่ องค์ประกอบ
มีค่าความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น (ภาพที่ 2) พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=
584.52, df = 215, 2/df = 2.72, CFI = 0.95, SRMR = 0.061, RMSEA = 0.065) ตัวแปรต่างๆ ในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของผลส าเร็จในการจัดการท่ องเที่ ยวได้ ร้อ ยละ 30 เมื่อ พิจารณาค่ าสั มประสิทธิ์อิทธิพ ล
ระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า ผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการสร้างกระแส
ทางการตลาดมากที่สุด โดยมีขนาดอิท ธิพลเท่ากับ 0.33 ได้รับอิทธิพลรวมจากผู้นาชุมชนมากที่สุด โดยมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านทรัพยากรการท่องเที่ยว และกระบวนการจัดการ ซึ่งมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.39 (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิอิทธิพลแบบปรับมาตรฐาน
ตัวแปรตาม

R2

อิทธิพล

นโยบาย การสร้าง ผูน้ า ทรัพยากร กระบวนการ
ภาครัฐ กระแส ชุมชน ท่องเที่ยว
จัดการ

ผู้นาชุมชน

0.27

ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม

0.66*
0.66*
-0.03
0.51
0.48*
-0.01
0.48*
0.47*
-0.09
0.15*
0.06

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 0.50

กระบวนการจัดการ

0.64

ผลสาเร็จการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

0.30

0.33*
0.33*

0.77*
0.77*
0.35*
0.39*
0.74*
0.14*
0.25*
0.39*

0.50*
0.50*
0.16*
0.09*
0.25*

0.17*
0.17

*p<.05

สรุปผลและอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานนัน้ ได้ข้อสรุปได้ดังนี้
สมมติฐานข้อ H1 “นโยบายภาครั ฐ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ผู้ น าชุ ม ชน” ผลการวิ จั ย เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยนโยบายภาครัฐ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงต่อผู้นาชุมชนเท่ากับ 0.66 (t=7.90, p<.
001) แสดงให้เห็นว่าหากนโยบายภาครัฐมีความสาคัญทั้งในเชิงเป้าหมายยุทธศาสตร์ วิธีการดาเนินการ และผลลัพธ์
นโยบายด้านต่างๆ ให้ความสาคัญมากเพียงไร ระดับความสาคัญของผู้นาชุมชนจะสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชูกลิ่น อุนวิจิตร (2552) ที่ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัด
เชียงราย” ระบุว่าหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่กระทรวงต่างๆ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีอิทธิพลต่อผู้นาชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สมมติฐานข้อ H2-H4 “นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว” “นโยบาย
ภาครัฐมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการ” และ “นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสาเร็จ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของศุภลักษณ์
วิริยะสุมน (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประมวลองค์ความรู้ สถานภาพ และสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ระบุว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ด้วยการปรับโครงสร้างภาคบริการให้เป็นแหล่งรายได้
หลักของประเทศ โดยพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมภิ าค
บนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยการสร้างเครือข่าย
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ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน จะส่งผลต่อการพัฒ นาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
พัฒ นาการจัดการท่ องเที่ ยวในระดั บภาคเหนือซึ่ งมีพ้ืน ที่กว้างขวาง ทรัพ ยากรการท่อ งเที่ยวมาก ผู้ นาชุมชนหรือ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องจานวนมากจาเป็นอาศัยนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนการท่องเที่ยวเชิงบูรณากร ในขณะที่พ้ืนที่
ตาบลลานข่อยเป็นพื้นที่จากัดนโยบายและแผนการพัฒนาจึงไม่สาคัญเท่าแผนปฏิบัติการที่ผู้นาชุมชนได้ให้สมาชิกเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เกิดผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลลานข่อย นอกจากนี้
สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551) ที่ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์ก ลาง ให้
ความเห็นว่า การกาหนดนโยบายการศึกษาของรัฐเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม และ
เป็นเครื่องมือในการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการกาหนดนโยบายการท่องเที่ยว
ของภาครัฐ จาเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจั ดการการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเป็นสาคัญ นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐนั้น ไม่ควร
มุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นสาคัญ ควรมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของ
ชุมชนและประโยชน์ที่ชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความงาม
ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันการผุกร่อนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้
สมมติฐานข้อ H5 “การสร้างกระแสทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสาเร็จในการจัด การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่าการสร้างกระแสทางการตลาดมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเท่ากับ 0.33 (t=5.79, p<.001) แสดงว่า
การสร้างกระแสทางการตลาด ทั้งการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว การสื่อสารข้อมูลทางการตลาด และความ
สะดวกสบายในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นย่อมทาให้ผลสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรา บุดสีทา (2550) ที่ได้ศึกษาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม
จังหวัดกาแพงเพชร โดยระบุวา่ การกระแสทางการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนในนครชุม ที่ใช้ส่วนประสมทางการตลาด
7P’s นั้น พบว่า จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเสนอขายกิจกรรมการท่องเที่ยวและสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของจริย าวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและแก้ไข
ปัญ หาชุมชน ด้ วยการจัดการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ย วโดยชุมชน กรณี ศึกษาตลาดน้าบางน้าผึ้ง อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ ซึ่งผลการวิจัยระบุว่ากระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ของภาครัฐที่สร้างความต้องการ
ในการท่องเที่ยวของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นจะส่งผลต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้ง นิสารัตน์ จุลวงศ์ (2553) ที่
ศึก ษาเรื่อ งการจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุม ชน คลอมมหาสวั ส ดิ์ อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั งหวั ด นครปฐม ระบุ ว่า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นการสร้างกระแสทางการตลาดที่ทาให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลอมมหาสวัสดิ์ประสบความสาเร็จ
สมมติฐานข้อ H6 “ผู้นาชุมชนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว” ผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่า ผู้นาชุมชนมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว เท่ากับ 0.77
(t=10.20, p<.001) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ภูมิหลังประสบการณ์ สติปัญหา คุณลักษณะร่างกาย บุคลิก ภาพความ
สนใจ และความเชื่อมั่นในตนเองของผู้นาชุมชนที่สูงขึ้น ย่อมทาให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวโดยชุมชน ที่ระบุว่าการมีผู้นาอย่างเป็นทางการที่ดารงตาแหน่ง
นายก อบต. ทาให้สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถขยาย
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ผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนาด้ าน
คมนาคม สาธารณูปโภคต่างๆ การรือ้ ฟื้นวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น
สมมติฐานข้อ H7 “ผู้นาชุมชนมีอิทธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการ” ผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่า ผู้นาชุมชมีสัมประสิทธิ์อิทธิลทางตรงต่อกระบวนการจัดการเท่ากับ 0.35 (t=3.95,
p<.001) สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นาที่มบี ุคลิกที่ดี มีความรู้ความสามารถ จะสามารถสร้างระบบ และกลไกในกระบวนการ
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูกลิ่น อุนวิจิตร (2552) ที่
ระบุว่าผู้นาชุมชนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการทั้งการจัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรที่มีการ
จัดการความรู้ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นตัวแทนของชุมชนในการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่
ภูมิปัญญาต่อสาธารณะ
สมมติฐานข้อ H8 “ผู้น าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสาเร็จในการจัดการท่อ งเที่ยวโดยชุม ชน”
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่า ผู้นาชุมชนมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เท่ากับ 0.14 (t=2.81, p<.01) แสดงว่าภาวะผู้นาชุมชนจะส่งผลต่อผลสาเร็จในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในด้านทรัพ ยากร ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิสารัตน์ จุลวงศ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คลอมมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ระบุว่าผู้นาชุมชนหรือแกนนาชุมชนทั้งที่เกิดจากการแต่งตั้งและเกิดขึ้ นตามธรรมชาติ ที่
สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่มมีวสิ ัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองจะทาให้เกิดผลสาเร็จในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
สมมติฐานข้อ H9 “ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการ” ผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงต่อกระบวนการ
จัด การเท่ ากั บ 0.50 (t=6.38, p<.001) แสดงว่า ประวัติศ าสตร์ชุม ชน วัฒ นธรรมประเพณี ทรัพ ยากรธรรมชาติ
ทรัพ ยากรที่ ถูก สร้างขึ้น รวมทั้งจิ ตส านึก ในการอนุรัก ษ์ ต่างเป็ น องค์ ประกอบที่ มีผลต่อกระบวนการจั ดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาทิพย์ เข็มน้อย (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งระบุว่า สภาพแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การกระบวนการจัดการในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานข้อ H10 “ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรงต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเท่ากับ 0.16 (t=3.04, p<.01) แสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวด้านต่างๆ มีผลต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งในด้านทรัพยากร ด้านองค์กรชุมชน ด้าน
การจัดการ และด้านการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ โชติวิริยวาณิชย์ และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งผลการวิจัยระบุ ว่า การจัดการสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้จาก
กิจกรรมการท่องเที่ ยวของชุม ชนให้เป็นที่ รู้จักและทาให้ เกิด การพั ฒ นาชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งการได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกทั้งด้านงบประมาณและการช่วยเหลือด้านอื่นๆ จึงทาให้ชุมชนสามารถ
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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สมมติฐานข้อ H11 “กระบวนการจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่า กระบวนการจัดการมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง
ต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเท่ากับ 0.17 (t=3.18, p<.001) แสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดการทั้ง
ด้าน กฎกติกาการจัดการ กลไกด้านการจัดการ และการจ่ายผลประโยชน์ จะส่งผลโดยตรงต่อผลสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งในด้านทรัพยากร ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสายรุ้ง ดินโคกสูง (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาหาดชบา ตาบล
ชบา อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระบุวา่ กระบวนจัดการท่องเที่ยวของชาวบ้านชบามีโครงสร้างการบริหารที่ไม่
ซับซ้อนโดยตั้งอยู่บนหลักของความโปร่งใสและยุติธรรมและเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
การออกกฎ-กติกา รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทัศนะของชุมชนนั้น ชาวบ้านได้
ให้ความสาคัญในด้านการบริหารจัดการที่ต้องมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยชาวบ้านต้องสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเป็นเจ้าของร่วมกันในแหล่งท่องเที่ยวจะส่งผลต่อผลสาเร็จการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล และผลการทดสอบสมมติฐาน (ตาราง 2) ดังกล่าวสามารถ
สรุปในภาพรวมได้ว่า ผลสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับอิทธิพลรวมจากผู้นาชุมชนมากที่สุด และได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการสร้างกระแสทางการตลาดมากที่สุด ขณะที่นโยบายภาครัฐ ไม่มีอิทธิพลต่อผลสาเร็จในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่จะมีอิทธิพลทางอ้อมโดยมีตัวแปรส่งผ่านคือ ผู้นาชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยว และ
กระบวนการจัดการ สาหรับตัวแปรผู้นาชุมชนสามารถมีอทิ ธิพลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในกรณี ที่มีอิทธิพลทางอ้อมจะมีตัวแปรส่งผ่านคือทรัพยากรการท่องเที่ยว และกระบวนการ
จัดการ เช่นเดียวกับตัวแปรทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถมีอิทธิพลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสาเร็จการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกรณีที่มีอิทธิพลทางอ้อมจะมีตัวแปรกระบวนการจัดการเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
เส้นทาง
น้าหนักองค์ประกอบ
ข้อที่
อิทธิพลทางตรง
มาตรฐาน
H1 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังผู้นาชุมชน
0.66***
H2 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังทรัพยากรการท่องเที่ยว
-0.03
H3 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังกระบวนการจัดการ
-0.01
H4 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังผลสาเร็จฯ
-0.09
H5 จากการสร้างกระแสทางการตลาด ไปยังผลสาเร็จฯ 0.33***
H6 จากผู้นาชุมชน ไปยังทรัพยากรการท่องเที่ยว
0.77***
H7 จากผู้นาชุมชน ไปยังกระบวนการจัดการ
0.35***
H8 จากผู้นาชุมชน ไปยังผลสาเร็จฯ
0.14**
H9 จากทรัพยากรการท่องเที่ยว ไปยังกระบวนการจัดการ 0.55***
H10 จากทรัพยากรการท่องเที่ยว ไปยังผลสาเร็จฯ
0.16**
H11 จากกระบวนการจัดการ ไปยังผลสาเร็จฯ
0.17***

t
7.90
-0.30
-0.09
-0.68
5.79
10.20
3.95
2.81
6.38
3.04
3.18

ยอมรับ/ปฏิเสธ
สมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฎิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

***p<.001, ** p<.01
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สาหรับการนาผลการวิจัยที่ได้เพื่อนาไปใช้ในการนานโยบายจากภาครัฐไปเป็น
แผนงานและแผนปฏิบัติการสู่ผู้นาชุมชน ในขณะที่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดจี ะทาให้เกิดการสร้างกระแส
ทางการตลาด ซึ่ ง กระแสทางการตลาดที่ เกิ ด จากการสร้ า งประสบการณ์ การสื่ อ สารการตลา ด และความ
สะดวกสบาย อาจจะไม่มีอิทธิ พ ลต่อ ทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ยว แต่ทั้งสองตั วแปรก็ มีอิท ธิพ ลทางบวกที่ ส าคั ญ ต่อ
ผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนี้ กระบวนการจัดการในการสร้างการมีส่วนร่วมในกฏกติกาการ
จัดการ กลไกด้านการจัดการ และการกระจายผลประโยชน์ ก็มอี ิทธิพลต่อผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของตาบลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนพื้นที่อื่นต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ อาจแยกผลสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับความยั่งยืนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนออกจากกัน และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างกลุ่มที่จัดบริการในกิจกรรม
การท่องเที่ยว กับกลุ่มผลิตภัฑณ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว หรืออาจวิเคราะห์พหุระดับ คือปัจจัยระดับบุคคล
(Individual) และปัจจัยระดับองค์กร (Organization) เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสาหรับการแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) และก าหนดกลยุ ทธ์ ทางการตลาดตามกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่อ ไป ขณะเดี ยวกั น ควร
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ลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลายมิติมากขึ้น
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ตระกูลมุฑุตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นัทที ขจรกิตติยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนา หลีกภัย ที่สละเวลา
อันมีค่าเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและให้คาแนะนาในการปรับปรุง เครื่องมือการวิจัยให้มคี วามสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้ทุนสนับสนุน
และเวลาในการการทาวิจัยจนประสบความสาเร็จ
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74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล

104 ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล

105 ดร.นันทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช

76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล

106 ดร.นันทิมา นาคาพวงศ์

77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค

107 ดร.นิคม นาคสุพรรณ

78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ

108 ดร.เนติ เงินแพทย์

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 ชีวาเกียรติย่งิ ยง

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

112 ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ขาพึ่งสน

113 ดร.ปรเมศร์ ปธิเก

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย โสมดี

114 ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์

85 พลตารวจเอกศุภวุฒิ สังข์ออ่ ง

115 ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

86 พลอากาศเอกทองเลี่ยน ประพัฒน์ทอง

116 ดร.ฝนทิพย์ จินันทุยา
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117 ดร.พนิตนาฎ อูพ่ ุฒนิ ันท์
139 ดร.สุธรรม อรุณ
118 ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

140 ดร.สุธี วังเตือย

119 ดร.พรเทพ โรจนวสุ

141 ดร.สุนทร คล้ายอ่า

120 ดร.พัจน์พติ ตา ศรีสมพงษ์

142 ดร.สุมนา เหลืองฐิตกิ าญจนา

121 ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส

143 ดร.สุรพล ดารงกิตติกุล

122 ดร.รณกร สร้อยนาค

144 ดร.สุริยา ส้มจันทร์

123 ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์

145 ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์

124 ดร.วสันต์ คาสนาม

146 ดร.แสงเดือน พงศ์แก้วงาม

125 ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

147 ดร.อักษรากร คามาสุข

126 ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว

148 ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

127 ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

149 แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง

128 ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

150 นักกายภาพบาบัด วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา

129 ดร.วีระพงษ์ กิตวิ งค์

151 นางสาวปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์

130 ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์

152 นางสาวศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร

131 ดร.ศิริลักษณ์ วจัญช์เพียร

153 นายเกษม สมทะนะ

132 ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง

154 นายณรงค์ นวลเมือง

133 ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

155 นายนคร คาร้อง

134 ดร.สาธิต เชืออยูน่ าน

156 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์

135 ดร.สาวิตรี นะงอลา

157 นายพุทธิพงษ์ พลคาฮัก

136 ดร.สิงห์คา ธิมา

158 นายศราวุธ จันทรขา

137 ดร.สุขชาตรี ประสมสุข

159 นายสิทธิพล วิศาลาภรณ์

138 ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์

160 ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุออ๊ ต
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